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30 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014 este o săptămână a sublimării şi a 
contactului cu idealurile noi. Ea va conţine anumite conjuncturi astrale importante 
pentru ceea ce înseamnă finalul de an 2013, dar şi pentru ceea ce reprezintă 
contactul cu noile energii ale lui 2014. Ne referim aici la careul Soarelui cu Uranus, 
care se împlineşte în prima zi a acestei săptămâni, la multitudinea de aspecte din 
ultima zi a lui 2013, dar şi la trecerea lui Junon în Peşti din prima zi a anului 2014, 
la careul Soarelui cu Marte, la opoziţia lui Mercur cu Jupiter din 3 ianuarie sau la 
opoziţia Soarelui cu Jupiter din 5 ianuarie. Toate aceste unghiuri ne îndeamnă să 
sublimăm reziduurile lui 2013 şi să luăm contact cu noi idealuri, cele care sunt 
specifice lui 2014. 

În general, între 31 decembrie şi 1 ianuarie nu există decât o barieră 
psihologică, dar în acest an diferenţa majoră care apare între ziua de 31 decembrie 
şi 1 ianuarie va face în aşa fel încât această delimitare să aibă şi suport astral, iar 
oamenii în 1 ianuarie să aibă clar senzaţia că au intrat într-o nouă perioadă. Această 
nouă perioadă, care vine spre noi în 2014 cu mesajul varietăţii opţiunilor, 
bulversează în această săptămână atât de mult conştiinţa individului încât el nu va 
şti practic spre ce să se îndrepte, chiar dacă se va mândri cu deciziile acestei 
săptămâni. Mulţi vor spune �Gata! De acum încolo lucrurile vor fi altfel�, dar nu vor 
şti în ce mod vor fi altfel. Chiar dacă îşi vor face un plan, chiar dacă demersurile în 
care se implică presupun de la sine parcurgerea anumitor etape, până la urmă 
acestea se vor preschimba de mai multe ori, încât să nu mai semene deloc cu ceea 
ce au gândit acum, în această săptămână. Ceea ce lăsăm în urmă va trebui distrus 
sau lăsat pe mâna uitării colective, aceea care este atât de dură când vine vorba de 
valorile individuale. 

Relaţiile vor fi încercate în această săptămână pentru că şi ele vor trebui să 
treacă într-o nouă etapă şi trebuiesc canalizate pe o direcţie nouă. Fie că este cazul 
să se mintă mai puţin, fie anumite sentimente trebuiesc împărtăşite cu mai multă 
încredere, cu mai multă convingere sau mai des. 

Finalul săptămânii va avea însă o notă tragică evidentă. Cu cât vor fi mai 
lucizi de problemele care se află în jur, cu atât mai apăsătoare li se va părea viaţa şi 
cei care se lasă păcăliţi şi vor considera că viitorul trebuie privit numai prin această 
trăsătură (tristeţea) vor fi marii ghinionişti ai acestei perioade şi poate chiar ai 
anului 2014. 

Recomandarea este aceea de a medita de-a lungul acestei săptămâni la 
următorul aspect: cel care este obsedat de noutate nu va putea să înveţe, pentru că 
învăţarea înseamnă şi a trece de mai multe ori peste aceeaşi informaţie, a repeta 
sau a reinventaria o listă întreagă de episoade personale cu scopul de a le analiza 
mai bine şi de a extrage din ele înţelesul cel mai bun. 
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Luni, 30 decembrie 
Luni 30-12-2013  0:51    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Luni 30-12-2013  7:04     Sun (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Luni 30-12-2013  9:50    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Luni 30-12-2013 11:53    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Luni 30-12-2013 13:36    Luna (Sag) Sex (Lib) Mars 
Luni 30-12-2013 17:47 Mercury (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
Nesiguranţă. Mesaj înţeles greşit. Informaţii noi. Surprindere. 

Performanţa percepută zdruncină. Forţă prin mesaj. Vitalitatea se situează la 
cotele minime. 

 
În prima zi a acestei săptămâni avem de parcurs careul pe care Soarele şi 

Uranus îl împlinesc, având ca fundal trecerea Lunii prin Săgetător şi împlinirea 
trigonului dintre aceasta şi Uranus. Luna, în această a doua zi de Săgetător, pe 
lângă trigonul cu Uranus, împlineşte două careuri, unul cu Neptun şi altul cu 
Chiron, iar în mijlocul zilei un sextil cu Marte. Întreaga zi devine marcată de 
nesiguranţă. 

Astăzi, mesajul, care este transmis prin instrumente noi, neconvenţionale ori 
prin schimbarea mijloacelor folosite, le diminuează oamenilor performanța şi îi 
aduce în situaţia în care să considere că nu pot să reuşească în ceea ce-şi propun 
decât dacă se ambiţionează, decât dacă privesc ipostaza socială cu puţin nerv, cu 
puţină încrâncenare sau cu agresivitate. Prin careul Soarelui cu Uranus 
agresivitatea se apropie astăzi de zona în care scapă de sub control. Nu se ajunge 
întâmplător în acest sector, ci doar prin tentaţia informaţiilor noi. Ceea ce este nou, 
nu este neapărat şi bun, iar caracterul negativ al acestora va fi vizibil în special 
printr-o rătăcire mentală ori printr-o îmbrăţişare a gândurilor proaste. 

Aceste gânduri proaste au fost vizibile şi în noaptea de duminică spre luni, 
cât timp a fost activ careul dintre Lună şi Neptun, aducând oamenilor incertitudine, 
vise bizare sau, pentru cei care şi-au petrecut noaptea în mod activ, o înclinaţie 
către pesimism. 

Este clar că evenimentele acestei zile vor surprinde, însă, pentru că Luna are 
de traversat şi două aspecte negative, pe lângă acesta la care participă Soarele, o 
mare parte din evenimente vor surprinde în mod negativ. Putem să aducem aici în 
discuţie şi ideea de dezamăgire sau de performanță ori, în situații mai stranii, 
ipostaza în care realizările unui personaj să genereze o undă de invidie sau de 
negativitate în jur. 

În a doua parte a zilei, Mercur şi Chiron îşi vor împlini sextilul lor, ducând la 
o remediere a acestor neajunsuri sau la construirea unor ipostaze în care, până la 
urmă, oamenii să ajungă la un consens, să nu se mai certe ori să renunţe la acele 
gânduri abuzive, obsesive, care nu le fac cinste. 

Astfel, încheiem ziua cu gânduri obsesive, paşnice, iar ceea ce este 
performant să rămâne în această zonă şi să primească şi din partea celor care şi-au 
petrecut ziua prin surprinderi neplăcute, gânduri de apreciere sau o atitudine de 
respect, de condescendenţă. 

Prin urmare, debutul săptămânii se realizează într-un ton mai puţin 
plăcut. Prima parte a zilei va fi tulburătoare la capitolul interacţiuni, pentru că tot 
ceea ce vine spre noi, inițial, va fi înţeles greşit. Cei care au un dram de minte, care 
nu vor să-şi trăiască viaţa numai pe baza impulsurilor, ci mai şi gândesc vor reuşi să 
gestioneze foarte bine situaţiile negative care vin spre ei. Ceilalţi însă îşi vor da cu 



Săptămâna 30 decembrie 2013  – 5 ianuarie 2014        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 26 decembrie 2013, ora 12:12 

stângul în dreptul, vor fi agresivi, aroganţi, se vor lăsa în voia invidiei iraţionale şi 
îşi vor consuma o mare parte din vitalitate în direcţia aceasta. Astfel, vor intra în 
partea a doua a zilei, când lucrurile se remediază de la sine, cu mai puţină vitalitate, 
cu dureri de spate, de picioare, cu o stare psihică destul de proastă sau cu o stare de 
receptivitate care nu înseamnă interes pentru informaţii noi, ci interes faţă de orice 
ar putea să le întărească o convingere sau să-i pună pe picioare. 

Evenimentele importante sunt programate în a doua parte a zilei, când multe 
din neajunsurile care s-au manifestat încă de dimineaţă se derulează de la sine, 
nonverbal sau pe calea dialogului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a pune stop pe gândurile 
negative care vin spre noi în prima parte a zilei. Acestea nu doar ne tulbură, ci atrag 
spre ele energii similare care ne vor apăsa cu amintiri inutile. Astăzi vom realiza 
prin aceasta necesitate de a fi pozitivi, cel puţin în prima jumătate a zilei sau că 
anumite evenimente ale trecutului nu s-au rezolvat şi vin spre noi ca şi cum s-au 
rezolvat ieri. Cel care în prima parte a zilei se va ocupa de autocontrol şi va avea şi 
rezultate, va deveni pentru ceilalţi în a doua parte a zilei un adevărat sprijin. 

 
Marţi, 31 decembrie 

Marti 31-12-2013  3:21    Mars (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Marti 31-12-2013 13:25 Mercury (Cap) Con (Cap) Pluto 
Marti 31-12-2013 13:35     Sun (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Marti 31-12-2013 16:59 Mercury (Cap) Squ (Lib) Mars 
Marti 31-12-2013 19:37    Luna (Sag) Sex (Aqu) Juno 
Marti 31-12-2013 20:01    Luna (Sag) --> Capricorn 
 

Agresivitate. Termeni folosiţi incorect. Disputele teritoriale din 2014 îşi au 
rădăcina în evenimentele acestei zile. Patimi expuse în public. Incertitudine. 
Zăpăceala. Excese. 

 
Ultima zi a anului este marcată de agresivitate. Astăzi se împlinesc la grad 

perfect două careuri foarte agresive la care participă Marte, unul cu Pluton, iar 
celălalt cu Mercur şi, în plus, Mercur va împlini o conjuncţie cu Pluton, iar Chiron 
îşi va definitiva sextilul cu Soarele pe care îl formează încă de săptămâna trecută. 
Luna îşi încheie astăzi tranzitul prin Săgetător urmând ca spre seară să treacă în 
Capricorn, nu înainte de a împlini de pe gradul anaretic un sextil cu Junon. Junon, 
mâine, 1 ianuarie, va trece în Peşti, iar acum îşi manifestă, prin sextilul cu Luna, 
ultimele raze de putere lansând ultimele informaţii ale mesajului său din Vărsător. 

Astfel, nu doar gradul anaretic din Vărsător, zodie tranzitată de Junon, dar şi 
cele două careuri, devin exponenţi ai unor dispute care depăşesc sfera plăcerilor 
sau cea a dorinţelor personale date de statutul pe care-l are în astrologia natală 
careul (indică o problemă în raport cu sine).  Astăzi termenii sunt folosiţi incorect 
şi, de aici, multe evenimente se pot precipita sau pot ajunge într-o zonă în care 
oamenii să ia decizii la nervi şi să se ţine cu încăpăţânare de ceea ce hotărăsc acum. 

Pe de o parte, prin aceste careuri, avem de-a face cu incertitudini cauzate de 
intimidări pe care oamenii le practică unii la adresa celorlalţi, avem de-a face cu o 
zăpăceală, cu excese, iar prin conjuncţia lui Mercur cu Pluton să reuşim să privim 
lucrurile din jur cu o luciditate foarte mare. 

Conjuncţia lui Mercur cu Pluton este folosită acum în mod agresiv cu atât 
mai mult cu cât impactul lui Marte asupra conjuncturilor astrale este unul 
covârşitor. Marte va sta în Balanţă mult timp, adică până spre finalul lui iulie 2014, 



Săptămâna 30 decembrie 2013  – 5 ianuarie 2014        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 26 decembrie 2013, ora 12:12 

aducând la vedere din acest semn (exilul său) prea multe defecte într-un timp 
foarte scurt pentru a putea fi acceptate, iertate, îndurate sau canalizate într-o 
direcţie constructivă. În cel mai fericit dintre cazuri, aceste defecte exprimate de 
Marte în exilul său ar putea să ia înfăţişarea unor patimi care sunt expuse în public 
şi care să blocheze atenţia celor din jur pe probleme lipsite de importanţă pe care 
nici măcar cel care şi-l afişează nu doreşte să şi le rezolve. 

Prin urmare, ultima zi a anului 2013 este o zi foarte agresivă, iar asta nu 
doar prin faptul că termenii sunt folosiţi incorect, că drumurile sunt încurcate, ca 
oamenii se arată prea încăpăţânaţi sau se ţin cu dinţii de plăceri pe care nu şi le pot 
şlefui suficient, nu şi le pot adapta contextului sau nici măcar nu vor să şi le 
înţeleagă, ci, mai ales, prin faptul că parcă astăzi toată lumea îşi doreşte ceea ce nu 
poate primi. Toţi vorbesc deodată, nimeni nu ascultă pe nimeni şi la final toţi se 
plâng de faptul că nu sunt ascultaţi. 

Conflictele acestei zile vin din faptul că oamenii se aseamănă atât de mult 
prin atitudini încât ajung să se respingă aşa cum se resping polii unui magnet. 

Dacă această agresivitate nu găseşte o zonă publică în care să se desfăşoare 
atunci ea se va întoarce împotriva individului şi acesta îşi va aminti în această 
ultimă zi a anului tot cea ce nu a putut împlini de-a lungul ultimei luni sau invocă 
punctual doar câteva episoade dramatice pe care le-au traversat. 

2013 a fost anul confruntării cu sine şi mulţi vor folosi energia acestor 
conjuncturi astrale pentru a face apel la lucruri imposibile, acelea pe care nu le-au 
putut schimba sau dacă le-au schimbat nu au înţeles cum s-a-ntâmplat asta. Adică 
îşi transformă întregul conflict cu sine într-o dramă despre care vor spune că le 
defineşte întreaga existenţă. 

Cu toţii suntem marcaţi de tranzitul lui Pluton prin Capricorn şi noi, toţi cei 
care facem parte din această generaţie de trecere de la decădere la progres prin 
redescoperirea valorilor sufleteşti, prin întoarcerea către lumina, avem înscris în 
destinul nostru necesitatea învăţării lecţiei gestionarii resurselor. Prin conflictul lui 
Marte cu Pluton astăzi vom ajunge la dispute pe această idee a resurselor. Fie că 
unii consideră că sunt cei mai deştepţi, că au cunoştinţele cele mai bune sau nu 
tolerează performanța celor din jur, fie că se simt îndreptăţiţi să-i dispreţuiască pe 
cei care au mai mulţi bani, care au un statut sau care pur și simplu sunt fericiţi. 
Indiferent că ne referim la sfera materială sau la cea afectivă, tot despre resurse 
este vorba şi tot despre o lecţie dură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunţa la retrospectiva 
negativa şi la a urmări impulsurile care sunt pe punctul să acapareze astăzi întregul 
spectru al percepţiilor. Ceea ce are tendinţa de a domina excesiv trebuie trimis la 
reeducare, trebuie reinventariat sau trebuie transformat în calităţi. Nu contează 
cum s-a consumat în trecut ceea ce percepem, simţim sau vine spre noi prin mister, 
ci contează ce facem acum. 
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Miercuri, 1 ianuarie 
Miercuri  1- 1-2014  1:06    Luna  (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  1- 1-2014  2:44    Luna  (Cap) Sex [Sco] North Node 
Miercuri  1- 1-2014  9:14    Juno (Aqu) --> Pisces 
Miercuri  1- 1-2014  9:40    Luna  (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri  1- 1-2014 11:43    Luna  (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  1- 1-2014 13:14     Sun (Cap) Con (Cap) Luna  (New Luna ) 
Miercuri  1- 1-2014 13:43    Luna  (Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri  1- 1-2014 14:40    Luna  (Cap) Squ (Lib) Mars 
Miercuri  1- 1-2014 16:31    Luna  (Cap) Con (Cap) Mercury 
Miercuri  1- 1-2014 20:56     Sun (Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri  1- 1-2014 21:08    Luna  (Cap) Opp [Can] Jupiter 

 
Planuri de viitor care complică existenţa. Jocul de-a alegerea. 

Depersonalizare. Pierderea unei protecţii. Noutatea ne duce spre progres. 
Revolta împotriva trecutului este privită ca mijloc de evoluţie. Eliberare prin 
distrugere. Frica se amplifică. Se cere autocontrol. 

 
Luna nouă de astăzi ne îndeamnă să ne facem planuri de viitor mult prea 

încurcate sau fără a dispune de toate datele necesare, în aşa fel încât ceea ce 
gândim acum sau proiectăm în viitor să ne complice şi mai mult viaţa. Prin faptul 
că Junon trece astăzi în Peşti evenimentele sociale iau chipul jocului de-a alegerea. 
În realitate, ceea ce alegem astăzi ne duce spre o transformare incomodă, adică, 
pentru a ajunge la finalitate, trebuie să trecem printr-o depersonalizare. Prin 
mesajul planetelor de acum depersonalizarea înseamnă să lăsăm în urma aprecieri 
ale trecutului şi să ieşim la rampă prin calităţi active, nu prin rezultate care s-au 
consumat în urmă cu o săptămână, o lună sau chiar un an. În felul acesta, noutatea 
ne duce spre progres, iar ataşamentul de lucrurile sau de evenimentele trecutului, 
indiferent că sunt bune sau rele, hrănesc o teamă care ar putea, datorită Lunii noi 
de astăzi, să se regăsească în fiecare zi din următoarele patru săptămâni. Dar nu 
trebuie să cădem în capcanele minţii şi să considerăm că dacă suntem împotriva 
trecutului este de la sine înţeles că primim o medalie şi că viitorul ne este asigurat. 
Nu agresivitatea orientată împotriva trecutului ne garantează succesul, ci motivul 
pentru care întoarcem spatele trecutului şi vrem să privim spre viitor prin ceea ce 
deţinem în mod activ acum. Cei care întorc spatele trecutului acum, care se arată 
curajoşi astăzi trebuie să înţeleagă că această eliberare de lucruri care apăsau sau 
care le murdăreau conştiinţa se face prin distrugere. Ceea ce rămâne în urmă şi 
care nu mai primeşte atenţia activă a individului va fi lipsit de viaţă şi se va risipi de 
la sine ori va lua înfăţişarea unui produs pe care oamenii îl vor uita foarte uşor. 

Cu alte cuvinte, dacă vrem să păstrăm ceva ce s-a-ntâmplat în trecut trebuie 
să-i dăm un nume, să-l cităm, să facem apel la ceea ce reprezintă ca, prin această 
conexiune subtilă, să-i transferăm din propria viaţă. Ceea ce uităm astăzi va fi uitat 
şi de comunitate şi de cei din jur, iar ceea ce amintim, hrănim sau invocăm astăzi va 
fi lăudat, apreciat şi luat ca etalon şi de cei din jur. Deci prin trecerea lui Junon în 
Peşti şi prin împlinirea fazei de Lună nouă oamenii îşi construiesc o realitate nouă. 
Unii s-ar putea să-şi construiască o nouă realitate care seamănă izbitor de mult cu 
cea pe care spun că au lăsat-o în urmă, cu aceiaşi oameni, cu aceleaşi probleme, cu 
aceleaşi lipsuri sau cu acelaşi mare gol pe care nu-l pot umple cu nimic. Cei mai 
mulţi, vor considera că noutatea îi duce spre progres și o va prefera faţă de toate 
celelalte componente care-i definesc statutul de fiinţă raţională. 
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Prin urmare, prima zi a anului va face notă discordantă cu ceea ce s-a 
consumat în ziua anterioară, adică în ultima zi a anului 2013. Acum privim spre 
viitor cu mai mult optimism sau dorim să lăsăm în urma ceea ce ne-a apăsat de-a 
lungul lui 2013 sau nu am putut împlini, oricât de multe eforturi am făcut. Chiar 
dacă trecerea de la un an la altul constituie doar o barieră psihologică, de această 
dată, prin diferenţa majoră între zilele de marţi şi de miercuri, această barieră 
psihologică primeşte şi suport astral, astfel ca oamenii chiar simt pe 1 ianuarie că 
intră într-o nouă etapă. 

Steliumul care se împlineşte pe zodia Capricorn şi care primeşte o opoziţie 
din partea lui Jupiter aduce acestor conjuncturi astrale un statut privilegiat şi o 
mare importanţă în destinul individului. Se realizează şi un sextil la Capul 
Dragonului fără a se reuşi medierea tendinţei Nodurilor, iar asta înseamnă că ceea 
ce gândim sau programăm astăzi se va schimba și până când va ajunge la destinaţie 
nu va urma paşii pe care-i gândim acum, dar nici nu va avea importanţă ca etapele 
să se păstreze, ci doar să fie atinsă ţinta. Prin mesajul conjuncturilor astrale de 
astăzi ţinta va fi atinsă prin depersonalizare, prin distrugerea a ceea ce nu dorim să 
ducem cu noi pe mai departe, printr-un contact dur cu uitarea colectivă. 
Sentimentul importanţei de sine, acela care este considerat în ezoterism un element 
extrem de important la care adeptul trebuie să renunţe, se află tot timpul în 
contrast cu uitarea colectivă. Aceste două elemente formează o axă şi vom vedea că 
oamenii care trăiesc prea mult pe baza importanţei de sine se tem teribil de tare de 
uitarea celorlalţi, iar cei care s-au hrănit tot timpul cu modestie, adică nu au avut 
nevoie să trăiască tot timpul în centrul atenţiei celorlalţi se simt împovăraţi dacă li 
se acordă o mai mare importanţă decât au. Acesta va fi tandemul care va pune o 
mare greutate pe Luna nouă de astăzi, ci pe modul cum ne vom ordona 
evenimentele vieţii personale şi sociale în următoarele patru săptămâni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece ziua gândindu-ne 
că nu este un pericol să ne pierdem poziţia privilegiată pe care o avem dacă ea a fost 
construită prin impresii false sau incomplete. Aşadar, să preferăm adevărul pentru 
că tot ceea ce este construit pe adevăr este trainic. 

 
Joi, 2 ianuarie 

Joi  2- 1-2014  4:05    Luna  (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Joi  2- 1-2014  8:15    Luna  (Cap) Opp (Can) Lilith 
Joi  2- 1-2014 13:11    Luna  (Cap) Con [Cap] Venus 
Joi  2- 1-2014 19:02    Luna  (Cap) --> Aquarius 

 
Relaţii încercate. Grija că nu dispunem de mijloacele necesare pentru a 

atinge ţinta. Se caută simplitatea. Vinovatul primeşte pedeapsa. Dreptatea 
doare. 

 
A doua zi anului este mai puţin intensă la capitolul evenimente sociale şi mai 

importantă la capitolul evenimente personale. În această ultima zi de Capricorn 
(Luna în Capricorn) vom considera că relaţiile sociale sunt atât de încercate încât a 
sosit momentul să ne ocupăm de noi înşine. Mulţi, care au avut până acum 
înclinaţii negative, îşi vor petrece toată ziua într-un dialog interior epuizant, 
ameţitor, în care se vor certa cu toată lumea sau îşi vor repeta în minte replicile pe 
care nu reuşesc să le spună în momentul în care se consumă un eveniment sau 
persoanei pe care o consideră vinovată. Ceilalţi vor căuta simplitatea şi vor sta 



Săptămâna 30 decembrie 2013  – 5 ianuarie 2014        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 26 decembrie 2013, ora 12:12 

departe de gândurile care îi acuză foarte mult pe cei din jur pentru că merg pe ideea 
�Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face�. Nu vor judeca, nu vor acuza, vor fi echidistanţi, 
buni la suflet, vor face milostenie, îşi vor aminti astăzi de cei pe care i-au uitat de-a 
lungul lui 2013, le vor trimite mesaje sau se vor duce în vizită, vor căuta să le umple 
acestora golul despre care ştiu sau vor urmări să-şi umple golul din viaţa personală 
cu oameni pe care acum, dintr-odată, îi apreciază sau cărora le observă calităţile. 

Astfel, prin trecerea lui Junon într-un semn conservator cum este zodia Peşti, 
dar şi prin contactul cu energiile noi ale acestui an, prin combinaţii astrale diverse 
totul pare să se îndrepte spre ceea ce nu am apreciat de-a lungul lui 2013. Nu vom 
duce cu noi aceste nostalgii de-a lungul lui 2014, dar astăzi ele ne vor curta şi vor 
face în aşa fel încât evenimentele în care ne vom implica să fie pozitive, să fie 
superioare din punct de vedere calitativ faţă de ceea ce am traversat în primele trei 
zile ale acestei săptămâni sau în săptămânile anterioare. Astăzi asocierile au la bază 
necesitatea de a ne consolida un confort personal. Cu alte cuvinte, chiar dacă unii 
se implică pe zona socială, o fac dintr-o dorinţă personală, dintr-un motiv egoist, 
dar care nu este neapărat negativ doar pentru că este egoist. 

Prin urmare, 2 ianuarie este o zi apăsătoare în care oamenii îşi amintesc 
de ceea ce nu a fost corect de-a lungul ultimelor săptămâni sau chiar de-a lungul lui 
2013 şi vor să-şi regleze relaţia cu destinul, să şi-l echilibreze căutând să umple un 
gol. Faptul că îşi completează un gol în viaţa personală cu prezenţa celorlalţi nu 
constituie neapărat un element negativ, dar dacă vor dori să umple golurile din 
vieţile celorlalţi prin mesajele personale, prin prezența sa în diferite locuri, atunci 
faptele sale vor fi încărcate de o energie specială, de un mesaj aparte hrănind sau 
vindecând tot ceea ce ating. Opoziţia Lunii cu Lilith care se împlineşte la grad 
perfect în dimineaţa acestei zile şi apoi în mijlocul zilei conjuncţia Lunii cu Venus 
arată faptul că 2 ianuarie va avea o componentă afectivă evidentă. Prin emoţii 
oamenii se iartă şi se consideră vinovaţi, nu prin informaţii, dar cel care merge pe 
ideea ce ţie nu-ţi place altora nu face, va avea grijă să nu le producă suferinţă celor 
din jur, ci să interacţioneze cu aceştia într-un registru al confortului sau al bunului 
simţ. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia 
evenimentelor, dar nu de a lăsa emoţiile la voia întâmplării. În privinţa emoţiilor să 
fim disciplinaţi, dar liberi prin modul de răspuns la invitaţiile care vin din zona 
publică. 

 
Vineri, 3 ianuarie 

Vineri  3- 1-2014  1:35    Luna  (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Vineri  3- 1-2014  2:14     Sun (Cap) Squ (Lib) Mars 
Vineri  3- 1-2014  8:45    Luna  (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Vineri  3- 1-2014  9:10 Mercury (Cap) Opp [Can] Jupiter 
Vineri  3- 1-2014 15:11    Luna  (Aqu) Tri (Lib) Mars 

 
Oportunităţi. Libertatea este percepută altfel decât până acum. Ambiţiile 

personale transformă comunitatea. Pasiune. Inovaţie. Griji pentru stabilitatea 
familiei. Se caută adevărul de dincolo de iluzie. Lupta împotriva minciunii nu 
foloseşte cele mai bune metode. Curaj. Voinţă. 

 
De fiecare dată când Luna trece prin careu la Axa Dragonului lucrurile par să 

se întoarcă împotriva individului sau apar tot felul de piedici în derularea anumitor 
evenimente, în aşa fel încât cei care sunt mai slabi de înger, mai sensibili, să fie pe 
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punctul de a se răzgândi ori să cedeze în faţa acestor obstacole. Asta se întâmplă 
acum, în ziua de 3 ianuarie, când Luna şi Axa Dragonului vor fi în careu şi, nu doar 
atât, când Soarele va trece prin careul cu Marte, iar Mercur își va împlini opoziţia sa 
cu Jupiter. Chiar dacă în această primă zi de Vărsător, Luna împlineşte un sextil cu 
Uranus, guvernatorul Vărsătorului, şi un trigon cu Marte, lucrurile nu pot fi 
întoarse pe un făgaş pozitiv, ci pot fi cel mult complicate prin prea multă stimă de 
sine, prin prea multă încredere în sine în situaţii în care omul nu ar trebui 
obligatoriu să se îndoiască de calităţile sale, dar să dovedească faptul că-şi cunoaşte 
limitele. 

Chiar dacă unghiurile acestei zile sunt apăsătoare, sextilul pe care Luna şi 
Uranus îl împlinesc ne oferă oportunităţi sau situaţii noi pe care explorându-le să 
dobândim un anume confort afectiv. Pentru că este şi Uranus implicat în aspect, 
dar şi Marte, pentru că Mercur din Capricorn va face o opoziție cu Jupiter din Rac, 
libertatea este percepută astăzi altfel decât până acum. Fie prin ambiţii personale, 
prin pasiuni sau printr-o anumită inovaţie aplicată vieţii şi pe care oamenii nu ştiu 
să o gestioneze corespunzător. Înţelegem, astfel, că 3 ianuarie se încadrează foarte 
bine în directivele acestui an, acelea care ne îndeamnă să punem, prin multiplele 
alegeri, o picătură de originalitate în tot ceea ce facem. Cei care sunt orientaţi 
pozitiv vor transforma energiile negative ale acestei zile devenind creativi prin 
pasiunile lor sau schimbând considerabil atmosfera grupului prin inovaţie. Astăzi 
mulţi se vor arăta îngrijoraţi pentru situaţia familiei şi vor căuta să clarifice 
anumite probleme care vin din această zonă deşi se vor dovedi prea duri în 
metodele pe care le folosesc ori intransigenţi. Această duritate, în realitate, vine din 
faptul că oamenii sunt foarte grăbiţi. Nu au răbdare, nu au timpul necesar să 
asculte toate argumentele interlocutorului şi vor să rezolve totul foarte repede aşa 
cum doresc, aşa cum şi-au programat, aşa cum vor. De aceea, astăzi, lupta 
împotriva minciunii s-ar putea să nu folosească cele mai bune metode, însă cu 
siguranţă această luptă este marcată de voinţă şi de curaj. 

Pentru că din nou avem axa Capricorn-Rac marcată de aceste opoziţii, nu 
neapărat familia devine zona cea mai încercată, cât relaţiile în care am pus un strop 
de intimitate sau în raport cu care am dezvoltat anumite secrete. Din cauza lui 
Lilith din Rac aceste secrete s-ar putea să fie folosite împotriva individului chiar şi 
cu bune intenţii, adică din dorinţa de a fi corectate sau a fi orientate pe un alt 
tronson. 

Prin urmare, 3 ianuarie devine o zi de încercări relaţionale. Oamenii astăzi 
nu se pot stăpâni, nu se pot controla, uită că trebuie să-şi respecte interlocutorul, 
să-i dea dreptul la replică, la a vorbi suficient, la a-şi cultiva pasiunile, la a se 
exprima, verbal sau nonverbal, după cum doreşte, după bunul plac fără a-l avertiza 
că nu are dreptul să încalce liberul arbitru al celorlalţi. Este important să facem 
astăzi un efort de voinţă şi să avem răbdarea necesară cu ritmul de lucru al 
celorlalţi. Nu neapărat ca ei lucrează mai încet, că viteza lor de lucru este inferioară, 
ci că trebuie să le acordăm dreptul de a lucra în felul lor. 

În a doua parte a zilei, când Luna îşi va definitiva trigonul cu Marte, vom 
vedea că de fapt nimeni nu este superior sau inferior, ci cu toţii suntem pe acelaşi 
nivel, pe aceeaşi treaptă, cu toţii trecem prin probleme similare şi este absurdă 
nerăbdarea în cazul celor care se cred superiori partenerilor de dialog. Este utilă 
lupta împotriva minciunii abordată acum, cu atât mai mult cu cât opoziţia lui 
Neptun cu Jupiter îi îndeamnă pe oameni să cosmetizeze adevărul sau să-l spună în 
favoarea lor, având ca motiv dorinţa de a-şi menţine emoţia, ideea sau statutul într-
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o formă compactă. Este considerată minciună şi informaţia care nu este spusă 
complet în mod intenţionat, la fel cum este considerată minciună şi răstălmăcirea 
adevărului pentru a-l prezenta doar în favoarea propriei persoane. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu adopta astăzi atitudinea 
justiţiarului, ci, dimpotrivă, să ne amintim de cuvintele lui Iisus care ne îndeamnă 
să vedem bârna din ochiul propriu şi nu paiul din ochiul celuilalt. 

 
Sâmbătă, 4 ianuarie 

Sambata  4- 1-2014  3:46    Luna  (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Sambata  4- 1-2014 18:58    Luna  (Aqu) --> Pisces 
Sambata  4- 1-2014 21:31    Luna  (Pis) Con (Pis) Juno 

 
Evenimentele au o notă tragică. Suntem lucizi şi responsabili. Tristeţe. 

Viaţa nu este făcută numai din bucurii. Distrugerea unui element incomplet 
pentru a-l reconstrui. 

 
4 ianuarie poate deveni o zi de tristeţe. Cu cât devenim mai lucizi, cu cât 

suntem mai atenţi la evenimentele care se consumă în vieţile celorlalţi sau în 
propria viaţă cu atât mai mult ne vom simţi împovăraţi de informaţii sau constrânşi 
să acţionăm într-o direcţie nedorită. Astăzi ne amintim de ceea ce s-a consumat în 
zilele anterioare, în special în primele trei zile ale acestei săptămâni și care au o 
notă reformatoare evidentă. Tristeţea vine astăzi în special din faptul că suntem 
îndemnaţi să lăsăm în urmă elementele incomplete ori să le distrugem pentru a 
construi altele mult mai bune sau pe o altă bază. Unii s-ar putea să nu se simtă 
pregătiţi pentru un astfel de eveniment şi tristeţea lor va fi cu atât mai mare sau 
această tristeţe se va împrieteni cu disperarea că viitorul nu le rezervă nimic. Dacă 
se referă numai la viitorul profesional, din cauza careului Luna-Saturn, s-ar putea, 
chiar de dimineaţă, să se arate prea îngrijoraţi de acest aspect, fără a vedea vreo 
soluţie. Dacă însă se referă la viitorul afectiv, conjuncţia Lunii cu Junon, ce se va 
consuma în seara acestei zile, le va spune oamenilor că ceea ce au observat și înţeles 
devin elemente definitorii prin intermediul cărora îşi clarifică anumite probleme 
relaţionale. Chiar dacă finalul acestei zile, prin conjuncţia Lună-Junon, va 
transforma această dramă într-o înţelepciune de viaţă, mulţi vor avea astăzi clar 
senzaţia că viaţa nu este făcută numai din bucurii şi că bucuriile, tristeţile sunt de 
fapt omniprezente sau cel puţin aşa au fost în ultima vreme. 

În realitate, toate evenimentele care se consumă astăzi ne îndeamnă să 
devenim responsabili. Cu cât sunt mai evidente cu atât mesajul lor este mai dur. 

Prin urmare, 4 ianuarie este o zi tragică prin apelul la episoade de aceeași 
factură ce nu pot fi lăsate în urmă, iar unii şi-o vor face așa, căutând să pună în 
aplicare concluzii ce nu se potrivesc acestui context. Alţii vor invadaţi de anumite 
situaţii mai puţin plăcute pe care la început le tolerează, apoi se simt dominați întru 
totul pentru că le acaparează tot spectrul gândirii. Fie că se află în Perioada fără 
direcţie, adică în cea mai mare parte din zi, fie că trece în Pești, Luna lansează un 
mesaj apăsător pentru oameni ce va fi încărcat de prea multă tristeţe sau 
nemulţumire. Până şi relaţiile care funcţionează bine sunt acuzate de 
superficialitate. Până şi oamenii care tac sunt acuzaţi că nu au o atitudine pozitivă 
într-o situaţie conflictuală. 
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Astăzi nimic nu ne va convinge şi tot ceea ce va fi trimis în viitor ne va 
murdări evenimentele care nici nu s-au consumat încă prin această atitudine 
negativă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că tristeţea este 
înşelătoare. Ea nu este o realitate, ci doar o formă bizară alcătuită de fumul unei 
ţigări care s-a stins. 

 
Duminică, 5 ianuarie 

Duminica  5- 1-2014  0:26    Luna  (Pis) Con (Pis) Neptune 
Duminica  5- 1-2014  1:38    Luna  (Pis) Tri [Sco] North Node 
Duminica  5- 1-2014 11:45    Luna  (Pis) Con (Pis) Chiron 
Duminica  5- 1-2014 13:52    Luna  (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Duminica  5- 1-2014 20:29     Sun (Cap) Sex (Pis) Luna  
Duminica  5- 1-2014 20:42    Luna  (Pis) Tri [Can] Jupiter 
Duminica  5- 1-2014 23:11     Sun (Cap) Opp [Can] Jupiter 

 
Schimbările sunt mici. Perspectiva evenimentelor anunţă revoltă. Mesaje 

înşelătoare. Planuri în care este confundat confortul personal cu realizările 
sociale. Scade tonusul. Evenimentele sociale sunt citite greşit. 

 
Astăzi ne scade tonusul, dar, pentru că Luna se află în sextil cu Coada 

Dragonului reuşeşte să medieze tendinţa Nodurilor prin trecut. Ceea ce ne-a slăbit 
până acum şi ne-a făcut vulnerabili în faţa unor situaţii conflictuale se transformă 
cu ajutorul noii perspective a evenimentelor, prin mai mult curaj, prin mai multă 
determinare, prin mai mult nerv. 

Această perspectivă este una negativă, însă adaptată contextului pe care-l 
traversează va deveni pozitivă sau măcar dispusă să înnobileze conştiinţa 
individului cu noi experienţe. Pentru că întreaga zi se va desfăşura între conjuncţia 
Lunii cu Neptun şi opoziţia Soarelui cu Jupiter mesajele care vin spre noi acum 
sunt înşelătoare sau pot fi citite greşit deoarece evenimentele sociale se inflamează 
din nimic ori se prezintă individului prin componentele care nu au fost divulgate 
deloc până acum. Fie se face un anunţ în termeni necunoscuți interlocutorului, fie 
este prezentată o problemă din perspectiva unui departament care nu interesează 
pe nimeni. Lucrurile acestea sunt conduse în mod intenţionat pe făgaşul acesta şi, 
din această cauză, mulţi vor avea tendinţa de a confunda elementul personal cu cel 
social, nemulţumirile personale cu cele sociale sau insuccesul personal cu eşecul 
social. 

Chiar dacă ziua este în mare parte dominată de cele două elemente (sextilul 
Lunii cu Coada Dragonului şi opoziţia Soare-Jupiter), care sunt diametral opuse ca 
însemnătate şi profunzime, schimbările ce apar acum sunt mici pentru că, fie 
elementele pozitive care vin din gestionarea problemelor trecutului (sextil Luna-
Coada Dragonului) fac trimitere la evenimente care nu pot fi aduse în prezent aşa 
cum s-au consumat în trecut, fie trăsăturile negative (opoziţia Soare-Jupiter), cele 
care se sprijină prea mult pe un element administrativ sau pe o atitudine de 
justiţiar nespecifică, vor face argumentul neconvingător. Indiferent că este vorba de 
un bine sau de un rău, schimbările care sunt produse acum sunt mici. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unei mari confuzii. Vom 
avea impresia că fie prin bine, fie prin rău vom rupe norii, vom spune muntelui să 
se mute dintr-o parte într-alta şi el se va muta, vom avea convingerea că ne aflăm în 
faţa unei etape foarte importante pe care, consumând-o, să o transformăm într-o 
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înţelepciune de viaţă. În realitate, ne aflăm în faţa unei imense păcălele atât prin 
putere cât şi prin slăbiciune, atât prin bine, cât şi prin rău. Nu trebuie să judecăm 
evenimentele acestei zile prin perspectiva lor, ci doar prin calitatea gândurilor sau 
prin modul cum suntem dispuşi să reacţionăm la anumite situaţii banale. Astăzi 
tonusul este scăzut şi cine se va învinui mai mult decât este cazul de această scădere 
a vitalităţii îşi va amplifica tristeţea. Cei care cad pradă acestei păcăleli şi se gândesc 
prea mult că nu au resursele necesare, vor confunda planurile și vor deveni 
ghinioniştii acestei zile pentru că, din puţinul pe care-l au, vor trebui să consume 
inutil, fără să se aleagă cu vreun beneficiu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de opoziţia 
pasivă. Să nu participăm la evenimente care ne-ar compromite, indiferent de rolul 
pe care l-am putea îndeplini în derularea acestora. Indiferent că într-o anumită 
conjunctura avem un rol pozitiv sau negativ, faptul că participăm activ acolo ar 
putea să compromită imaginea, statutul sau să blocheze anumite evenimente, 
anumite şanse care ne-au căutat pe acasă, dar noi eram ocupaţi. 
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6-12 ianuarie 2014 este săptămâna puterii de a schimba cursul evenimentelor 
în direcţia dorită. Dintre toate conjuncturile astrale pe care le-am tot analizat în 
ultima perioadă, ceea ce se întâmplă acum, în această săptămână, prin efectul 
cumulat al unghiurilor astrale, reprezintă una dintre cele mai mari provocări din 
ultima perioadă, aducându-ne în faţa unor decizii îndrăzneţe, dar şi în faţa unor 
episoade complicate sau tragice care ne cer tărie de caracter sau curaj în alt mod 
decât s-a-ntâmplat până acum. Dacă în prima zi avem nevoie de viziune de 
ansamblu, în a doua zi este nevoie să privim lucrurile prin caracterul lor pozitiv, să 
ne ţinem departe de revoltă, iar puterea să nu fie argumentată prin ceea ce am 
distrus, ci prin ceea ce am protejat. Miercuri vom fi tentaţi să ne pierdem cu firea în 
faţa unor probleme pe care nu le putem controla sau să facem apel la informaţii pe 
care nu le-am înţeles nici când s-au consumat la timpul lor. Joi ne vom teme de 
propriile idealuri, vom fi prea mult ataşaţi de suferinţele care s-au cuibărit în suflet 
şi vom descoperi că flexibilitatea este elementul care ne ajută cel mai mult. Apoi 
ultimele zile ale săptămânii ne îndeamnă să fim puternici prin ceea ce dorim să 
construim, iar asta înseamnă a descoperi că diversitatea nu înseamnă tulburarea 
conştiinţei, ci intensificarea dorinţelor şi că falsele identităţi nu sunt altceva decât 
ipostaze sau chipuri pe care le-am ales atunci când nu am fost în stare să iubim sau 
când am iubit cu frică. 

Ansamblul acestei săptămâni ne pune, aşadar, la grea încercare viziunea de 
ansamblu asupra vieţii, puterea de a face o selecţie practică în privinţa 
evenimentelor cu care ne-am confruntat până acum și pe care le considerăm de bun 
augur pentru baza informaţională sau educaţia pe care o avem, dar, în egală 
măsură, să privim foarte departe în viitor şi să nu ne pierdem în detalii, să nu visăm 
prea mult, să nu considerăm că, dacă viitorul pe care-l avem se întinde pe o 
distanţă foarte mare în timp, înseamnă că de la sine avem şi posibilitatea de a ne 
întâlni cu norocul, de a ne transforma pe parcurs sau de a ne înnobila sufletul cu 
realizări la care aspirăm acum. 

Schimbările pornesc de acum, din această săptămână, prin hotărârile 
categorice pe care le adoptăm, prin atitudinile mentale care devin baze ale 
demersurilor şi mai ales ale selecţiilor impuse anumitor evenimente sociale sau 
anumitor grupuri de persoane. Cei care nu reuşesc să se încadreze pe linia acestor 
direcţii date de săptămâna 6-12 ianuarie nu vor fi retrogradaţi, nici pedepsiţi, doar 
că vor trebui să meargă mai departe în pluton, împreună cu ceilalţi, până la finalul 
lui 2014, cu ceea ce au construit acum, cu bazele pe care şi le pun în această 
săptămână, chiar dacă ele se vor dovedi greșite. 

Recomandarea este aceea de a ne implica în evenimente cu toată fiinţa, cu 
toată puterea conştiinţei, cu toată determinarea de care suntem în stare pentru a 
construi lucruri valoroase, importante prin atenţie, prin curaj, prin puritate 
sufletească, adică de a pune în sămânţa pe care o plantăm acum toate calităţile pe 
care dorim să le înmulţim şi să le culegem sub formă de fructe de-a lungul anului 
2014. Nu va fi o săptămână uşoară, tocmai de aceea este important să ne înarmăm 
cu răbdare şi atenţie suplimentară pentru că multe evenimente care se vor derula 
de-a lungul lui 2014 vor depinde în mare parte de calitatea gândurilor, atitudinilor 
sau faptelor săvârşite în această săptămână. 
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Luni, 6 ianuarie 
Luni  6- 1-2014  5:10    Luna  (Pis) Sex (Cap) Mercury 
Luni  6- 1-2014  5:48    Luna  (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Luni  6- 1-2014 10:33    Luna  (Pis) Tri (Can) Lilith 
Luni  6- 1-2014 10:51 Mercury (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Luni  6- 1-2014 11:44    Luna  (Pis) Sex [Cap] Venus 
Luni  6- 1-2014 21:45    Luna  (Pis) --> Aries 

 
Viziune de ansamblu. Deschideri către mari proiecte. Joc de rol privit cu 

seriozitate. Studiu. Activitatea mentală reaşează emoţiile. Curtoazie. Stabilitate 
prin disciplină, atenţie, metodă. 

 
Prin sextilul împlinit azi între Mercur şi Saturn se intră în forţă în 

caracteristicile anului 2014, cel care este marcat de posibilitatea de a alege din mai 
multe variante pe care destinul ni le pune la dispoziţie. Prin faptul că Luna îşi 
încheie astăzi tranzitul său prin Peşti (spre seară va intra în Berbec) se va dezvolta o 
anumită viziune de ansamblu aceea care ne va permite să privim proiectele 
personale cu alţi ochi, cu o altă atitudine şi să încercăm ca, prin toate acestea, să le 
îndreptăm către etapa următoare. Unii le vor duce foarte repede spre finalitate, alţii 
vor considera că a sosit momentul să se bucure de o nouă pauză, de o relaxare într-
un alt context, într-un alt loc sau într-un alt spaţiu pentru a-şi extinde starea de 
confort şi către aceste zone. 

Pentru că sextilul dintre Mercur şi Saturn se realizează cu Mercur din 
Capricorn se prevede o accentuare a activităţii mentale, dar nu la modul general 
sau în raport cu anumite informaţii pe care individul le deţine, ci în raport cu 
emoţiile. Saturn din Scorpion vine acum şi intensifică mesajul puterii prin emoţie. 
Emoţiile însă nu sunt expansive, ci sunt orientate către curtoazie. Astfel, politeţea 
înseamnă astăzi disciplină, atenţie şi metodă. 

Ansamblul zilei ne îndeamnă, aşadar, să ne bucurăm de ceea ce deţinem în 
acest moment şi să căutăm prin diverse acţiuni de factură personală să ne 
canalizăm emoţiile către alte finalităţi. Unii vor privi această direcţie astrală printr-
un joc de rol atribuindu-și tot felul de măşti sau considerând dintr-odată că s-au 
transformat în altceva, că poţi fi mai buni, mai puternici, mai deschişi, mai 
înţelepţi., ceea ce vine spre ei astăzi se aplică doar acestei zile şi nu trebuie să 
privim evenimentele de acum printr-o prea mare perspectivă. Dacă deciziile acestei 
zile vizează şi evenimente pe termen lung (îl avem implicat într-un aspect puternic 
pe Saturn) atunci trebuie să ne aşteptăm ca finalitatea să fie atinsă fără ca metodele 
de acum să fie respectate întru totul. Printr-un efort de disciplină, de atenţie se 
sublimează o plăcere care ar duce la schimbarea procedurilor de lucru, la 
preschimbarea anturajului care este implicat în aceste demersuri fără însă a 
produce vreo modificare asupra ţintei finale. 

Prin urmare, 6 ianuarie este o zi care ne bulversează prin amplitudinea 
acţiunilor. Chiar dacă unii vor privi totul ca pe un joc, activitatea mentală îi 
îndeamnă să îşi reaşeze emoţiile într-o altă ordine, adică să le facă mai disciplinate 
sau să le împrietenească cu atenţia sau cu metoda. Acţiunile la care ne implicăm 
acum ne îndeamnă să avem viziune de ansamblu şi prin aceasta toate lucrurile se 
preschimbă, ies la lumină sau devin mult mai uşor de înţeles sau de integrat. Unii 
s-ar putea să se simtă deschişi faţă de noi proiecte, să le privească pe acestea cu 
optimism sau cu condescendenţă. Nu trebuie să piardă din vedere că toate acestea 
îi duc spre stabilitate, nu spre alt mod de exprimare, iar proiectele în care se 
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implică nu-i obosesc printr-un caracter inopinat sau novator, ci nu fac altceva decât 
să ajute la redimensionarea valorilor personale, la redobândirea unor puteri noi de 
influenţă în mediul de apartenenţă sau pur şi simplu pentru a atrage atenţia pe 
calităţi, nu pe defecte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia de respect. 
Respectul este elementul care transformă în energie pozitivă orice eveniment, 
întâmplare sau dorinţă care ar putea veni spre noi în această zi. 

 
Marti, 7 ianuarie 

Marti  7- 1-2014 11:22   Venus [Cap] Opp (Can) Lilith 
Marti  7- 1-2014 13:19    Luna  (Ari) Con (Ari) Uranus 
Marti  7- 1-2014 18:13    Luna  (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Marti  7- 1-2014 23:53    Luna  (Ari) Opp (Lib) Mars 

 
Se văd rezultatele unor acţiuni mai vechi. Exprimare la scenă deschisă. 

Revoltă. Puterea este argumentată prin efectele distructive. Secretele aflate în 
săptămânile anterioare devin arme. Lipsă de respect. Neîncredere. 

 
7 ianuarie nu va fi atât de generoasă pe cât a fost ziua de 6 ianuarie. Astăzi 

Venus şi Lilith îşi împlinesc opoziţia lor. Apoi, Luna, abia intrată în Berbec, va avea 
de împlinit trei aspecte (o conjuncție cu Uranus, un careu cu Pluton şi o opoziţie cu 
Marte) ceea ce înseamnă careu în T pe semne cardinale, ba chiar mai mult, dacă îl 
implicăm şi pe Jupiter în ecuație, cu care Luna va împlini un careu în noaptea de 
marţi spre miercuri, atunci avem de-a face cu o cruce cosmică pe semne cardinale 
la care este implicată şi Luna. 

Chiar dacă este vorba despre semne cardinale, evenimentele indicate nu vin 
din nimic, ele îşi au rădăcinile în trecutul apropiat, în speţă anul 2013, ale cărui 
rezultate se văd acum. Asta înseamnă, prin implicarea lui Uranus şi a lui Marte 
aflate în opoziţie, exprimare la scenă deschisă sau o revoltă scăpată de sub control. 
Pentru că opoziţia lui Jupiter cu Pluton înseamnă confruntarea cu evenimente mai 
vechi cu care am luat contact încă din 2013, opoziția lui Marte cu Uranus nu ne va 
duce foarte departe în adâncimile anului 2013, ci în ultima lună, în decembrie, când 
anumite evenimente au scăpat de sub control, au derapat sau ne-au speriat. Pe baza 
fricilor din decembrie 2013 sau, în cazul evenimentelor pe termen lung, pe baza 
fricilor care au fost marcante de-a lungul întregului an, astăzi vom arăta lipsă de 
respect sau nu vom avea încredere în acţiunile proprii ori vom considera că ne-a 
slăbit puterea de influență, că răutatea celor din jur este mult mai puternică decât 
mijloacele de apărare de care dispunem. Dacă am fi puţin atenţi la calitatea 
evenimentelor care vin spre noi acum atunci am observa că nu este nevoie să 
intervenim, ci toată această frământare exterioară, care are ecou asupra 
interiorului, este o mare păcăleală. Această păcăleală este susţinută şi de opoziţia 
lui Venus cu Lilith care înseamnă emoţie confuze sau secrete folosite ca arme 
împotriva celorlalți. Indiferent de dinamică, în predispozițiile astrale ale acestei zile 
totul se bazează pe un anume mod de răspuns. Dacă acest mod de răspuns la ceea 
ce vine din afară este ţinut sub control şi nu-i este dată acestuia o notă agresivă, 
impulsivă, negativă sau periculoasă, adică nu este pus totul pe seama revoltei, 
crucea cosmică pe semne cardinale prevesteşte evenimente care se vor desfăşura în 
următoarele trei luni și care au ca scop transformarea fiinţei, preschimbarea 
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impresiei lăsată anturajului din rău în bine sau modificarea unui statut negativ 
într-unul pozitiv. 

Dar cum această condiţie nu poate fi îndeplinită decât de puţini oameni, 
aceia care sunt instruiţi, ziua de 7 ianuarie devine o zi marcată de resentimente, de 
reziduuri afective de nemulţumiri încadrate în denumirea generică de neîncredere. 
Neîncrederea în interacţiuni devine lipsă de respect, iar atunci când oamenii nu se 
respectă îşi pot spune tot felul de lucruri neplăcute, dureroase, urâte, îşi aruncă unii 
altora tot felul de invective şi nu mai contează dacă acestea sunt sau nu adevărate. 

Prin urmare, 7 ianuarie este o zi în care oamenii se confruntă cu probleme 
pe care le-au ascuns, cu mecanisme mentale care sunt exprimate într-un mod 
straniu pentru că există tendinţa de a fi percepute doar prin elementul personal, 
adică printr-un subiectivism bolnăvicios care distruge orice urmă de intenţie 
pozitivă sau de respect. 

Toate aceste elemente subiective care scapă de sub control influenţează mult 
claritatea vieţii. Cei care aleg să se lase în voia acestor emoţii negative, care nu au 
fost nici măcar încadrate corespunzător, dar mai curând sublimate se vor afla astăzi 
în postura de ase revolta prea uşor. Vor considera că ceilalţi sunt vinovaţi de toate 
lucrurile rele care le vin acum în minte sau se vor lăsa în voia unui dialog interior în 
care vinovaţii fără vină sunt traşi la răspundere pentru tot felul de lucruri care nu 
există în realitate în modul în care sunt prezentate. Dacă lucrurile intră într-un 
derapaj atunci ele vor fi marcate de lipsă de respect şi atunci când oamenii nu se 
respectă îşi spun tot felul de lucruri fără să mai conteze dacă sunt sau nu adevărate. 
Astăzi se va depăşi o barieră a înţelegerii, a acceptării, a iertării sau a bunului simţ. 
Am putea contracara această dinamică astrală negativă prin detaşarea de bârfă, de 
secretele celorlalţi. 

Pentru că astăzi ne va veni cel mai greu să iertăm, recomandarea este aceea 
de a privi cu respect, cu înţelegere sau chiar cu iertare faptele celorlalţi. Să ne ţinem 
astăzi departe de prejudecăţi, de scheme rigide sau de încadrări pentru că duritatea 
sau caracterul negativ al acestei zile nu mai este de actualitate, deci nu mai este 
real. 

 
Miercuri, 8 ianuarie 

Miercuri  8- 1-2014  0:01 Mercury (Cap) Con [Cap] Venus 
Miercuri  8- 1-2014  0:54    Luna  (Ari) Squ [Can] Jupiter 
Miercuri  8- 1-2014  5:39     Sun (Cap) Squ (Ari) Luna  (Half Luna ) 
Miercuri  8- 1-2014  5:44 Mercury (Cap) Opp (Can) Lilith 
Miercuri  8- 1-2014 15:18    Luna  (Ari) Squ [Cap] Venus 
Miercuri  8- 1-2014 16:50    Luna  (Ari) Squ (Can) Lilith 
Miercuri  8- 1-2014 18:21    Luna  (Ari) Squ (Cap) Mercury 

 
Interese dubioase. Crize existenţiale. Lipsă de discernământ. Apel fără 

rezultat la informaţii mai vechi. Superficialitate. Intransigență. Exemplul 
revoltei trebuie urmat. Fericirea este vândută ieftin. Plăcerilor intense li se 
acordă mult credit. Putere prin distrugere. 

 
Ceea ce ieri a luat înfăţişarea unei curiozităţi periculoase sau neplăcute astăzi 

se transformă în interes. Interesul, datorită crizelor existenţiale prin care trecem în 
această perioadă, ar putea să devină dubios şi să-i îndemne pe oameni să facă apel 
mai mult la lipsa de discernământ decât la maturitate, să dea mai mult credit 
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experienţelor celorlalţi pe care nu le înţeleg decât întâmplărilor pe care ei înşişi le-
au parcurs de-a lungul vieţii. 

Astăzi, chiar de la miezul nopţii, Mercur şi Venus vor fi în conjuncţie însă 
acest unghi nu are întru totul o conotaţie pozitivă pentru că Venus se află până la 
finalul lunii în mers retrograd și răstălmăceşte o intenţie bună venită din partea 
unui apropiat. Dimineață, Soarele şi Luna vor fi în careu împlinind Primul Pătrar, 
iar Mercur se va afla în opoziţie cu Lilith. În a doua parte a zilei Luna va avea de 
împlinit trei careuri, unul cu Venus altul cu Lilith şi încă unul cu Mercur. 

Întreaga dinamică astrală a acestei zile ne îndeamnă către superficialitate. 
Agresivitatea are această ţintă (superioritatea) pentru că oferă exemplul revoltei ca 
pe unul de bun augur, ca pe o motivaţie pozitivă în găsirea fericirii perfecte. Astăzi 
fericirea este vândută ieftin pe plăceri de moment sau pe plăceri foarte intense care 
devin, prin menţinerea lor, distructive. Oricât de curajoşi se arată oamenii în a-şi 
explora problemele proprii sau în a-şi tolera unii altora neajunsurile, ziua va fi 
marcată de lipsa discernământului, de o anume agresivitate pe informaţii mai 
vechi. 

Am văzut că şi în ziua anterioară oamenii au avut tendinţa de a face apel la 
lucruri vechi care nu se mai potrivesc prezentului. Astăzi apelul la aceste informaţii 
mai vechi devine unul mult mai intens, mai puternic şi mai coroziv. Pentru că îi 
duce pe oameni nu doar la neîncredere și la lipsă de respect, cât la intransigență. 
Deja nu se mai tolerează unii pe alţii sau dacă se tolerează au un motiv, unul care 
este tangent la vulgaritate şi anume plăcerea intensă. 

Pentru că Mercur este implicat în conjuncţia cu Venus şi în opoziţia cu Lilith, 
axa relaţiilor intime (Capricorn-Rac) îi pune pe oameni în postura de a-i acuza pe 
ceilalţi de propria nefericire. Dacă şi-ar folosi energia mercuriană (comunicarea, 
dialogul) în mod constructiv nu s-ar mai ajunge la revoltă, adică oamenii nu s-ar 
mai separa de semeni pentru a-şi intensifica propria dramă şi apoi a se arăta 
revoltați pe toată lumea că sunt nefericiţi sau singuri, ci s-ar menţine pe o linie de 
plutire, lăsând lucrurile care nu-i privesc să se desfăşoare de la sine. Interesul 
acesta pentru vieţile celorlalţi, explorarea propriilor probleme sau agasarea 
celorlalţi prin invadarea intimităţii lor constituie unul din elementele negative ale 
acestei perioade în care Lilith din Rac agasează toate planetele care trec acum prin 
Capricorn. 

Pentru că agasarea zodiei Capricorn de către Lilith se limitează acum la 
planetele individuale, marile probleme ale lui 2013 pot trece în planul secund 
pentru a fi explorate acum probleme mai mici, cele care au apărut acum, în această 
perioadă, şi care sunt văzute disproporţionat sau asociate cu probleme mai mari cu 
care nu au nicio legătură. De aici şi interesul exagerat pe plăceri personale care sunt 
explorate până la intensităţi periculoase. 

Prin urmare, 8 ianuarie devine o zi periculoasă pentru cei care nu sunt 
deloc interesaţi să-şi cizeleze fiinţa sau care nu sunt obişnuiţi cu autocenzura. 
Pentru ceilalţi ziua va fi foarte generoasă la capitolul exemple negative. Oamenii 
vor fi analizaţi cu mai multă atenţie, vor fi observate cu mai multă luciditate 
defectele acestora şi există, şi într-un caz, şi în celălalt, tendinţa de a fi încadrate 
negativ sau de a fi asociate probleme mici cu probleme mari, fără nicio legătură sau 
fără nicio finalitate, doar de dragul plăcerii de a explora sau dintr-o stranie 
curiozitate.  

Mai există însă o categorie de oameni, aceia care reuşesc să-şi sublimeze 
tensiunile personale sau problemele prin muncă, prin efort, prin studiu. Axa 
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relaţiilor intime (Capricorn-Rac) va avea asupra lor un efect diferit faţă de efectul 
pe care-l va avea asupra celorlalţi. Văzând promiscuitatea sau vulgaritatea lumii 
exterioare se vor izola, se vor ascunde, ori vor refuza să participe la toate aceste 
procese afişând o atitudine de opoziţie pasivă. 

Plăcerile intense, în cazul acestora, vor fi cele legate de studiu, de muncă, de 
efort, de meditaţie, de introspecţie sau de identificare a problemelor cu care se 
confruntă ceilalţi. Dar nimeni nu este în afara predispoziţiilor astrale. Prin această 
depersonalizare chiar şi această categorie arată că are o problemă cu lumea de 
vreme ce doreşte să o schimbe prin voinţă proprie şi nu-i oferă acesteia dreptul de a 
se schimba în virtutea forţelor obiective ale universului. Comparativ cu celelalte 
două, această ultimă categorie lucrează pe un plan cu mult superior celorlalţi şi 
defectul acesta de a se sacrifica sau de a dori să schimbe lumea prin voinţă proprie 
ori prin exemplu personal, este, din punctul de vedere al celorlalte categorii, o 
calitate. Privit obiectiv, acest context astral aduce interesul de a modifica mediul 
celuilalt prin bine-rău, prin profunzime-superficialitate, prin toleranţă-
intransigenţă ca fiind deviza generală acestei zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări prin toate 
preocupările pe care le avem să ne depărtăm cât mai mult de vulgaritate, de 
indecență, de invective şi chiar dacă fapta cea mai bună pe care am putea să o 
facem astăzi este să impunem celorlalți un bine, este de preferat aşa decât să le 
distrugem bucuriile fără a pune nimic bun în loc. 

 
Joi, 9 ianuarie 

Joi  9- 1-2014  0:35    Mars (Lib) Squ [Can] Jupiter 
Joi  9- 1-2014  2:11 Neptune (Pis) Con (Pis) Juno 
Joi  9- 1-2014  4:23    Luna  (Ari) --> Taurus 
Joi  9- 1-2014 10:55    Luna  (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Joi  9- 1-2014 11:14    Luna  (Tau) Sex (Pis) Juno 
Joi  9- 1-2014 11:37    Luna  (Tau) Opp [Sco] North Node 
Joi  9- 1-2014 20:59    Juno (Pis) Tri [Sco] North Node 

 
Rememorarea unor erori. Greşelile sunt ispăşite prin interacţiuni. Se 

mediază greşelile cu propriul trecut. Se ignoră solicitările venite din jur. 
Comunicare pe flux unilateral. Puterea de a găsi soluţia în suferinţă. 
Nemulţumirea personală este combătută cu nemulţumirea celorlalţi. 
Flexibilitatea atenuează durerea. 

 
Schimbarea cursului evenimentelor în direcţia dorită înseamnă, în primul 

rând, a conştientiza locul în care te afli pentru a şti clar şi concret de la ce deviezi. 
Astăzi Luna trece prin Coada Dragonului şi ne vom întâlni cu greşeli mai vechi, 
acelea pe care am refuzat să le privim aşa cum sunt ele sau pe care am refuzat să le 
ispăşim. Prin această întâlnire cu destinul se realizează de fapt o mediere a acelor 
situaţii neplăcute pentru că Neptun, împreună cu Junon, având o relaţie 
armonioasă cu Axa Dragonului, peste care trece acum Luna, va media, prin 
raportarea la exemple de bună practică sau prin iertare, înţelegere, aceste greşeli cu 
care foarte greu putem convieţui. 

Pentru că Marte face astăzi un careu cu Jupiter, comunicarea ar putea fi 
realizată doar pe flux unilateral, adică se se ignore solicitările venite din partea 
celorlalţi, să fie refuzat ajutorul care vine din partea unui for competent doar 
pentru simplul fapt că o greşeală a fost iertată. Oamenii vor considera că doar atât 
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le este suficient pentru a merge mai departe şi nu vor să afle de ce au fost iertaţi, de 
ce au fost acceptaţi sau care este cauza pentru care s-a produs această 
preschimbare miraculoasă. Unii vor dori să-şi ofere explicaţii și atunci vor 
considera că problemele celorlalţi sunt mai mari decât ale lor şi de aceea s-a produs 
schimbarea, saltul.  Văzându-se în această postură vor considera că sunt flexibili că, 
dintr-odată, destinul le este mult mai generos decât le-a fost până acum. 

Astfel, 9 ianuarie devine o zi magică prin faptul că Neptun şi Junon se vor 
întâlni într-o conjuncție, motiv pentru care vor lansa oamenilor asocieri pentru 
rezolvarea problemelor. Aşa cum se spune �Unde-i unul nu-i putere/La nevoi și la 
durere/Unde-s doi puterea crește/Și dușmanul nu sporește!� la fel se întâmplă 
acum cu Neptun în domiciliu care în conjuncţie cu Junon mediază tendinţa 
Nodurilor şi aduce soluţii pentru grupuri de oameni prin rezolvarea problemelor 
personale ale membrilor acestei comunităţi. 

Din acest punct de vedere ziua de 9 ianuarie pare să fie una dintre cele mai 
importante zile ale acestei perioade, însemnând ianuarie şi o parte din luna 
februarie prin faptul că aduce această posibilitate de a schimba cursul 
evenimentelor după direcţia dorită şi nu oricum, ci prin rezolvarea anumitor 
probleme din trecut care nu erau simple drame, ci nişte pietroaie legate de gât. 

Prin urmare, 9 ianuarie devine o zi foarte importantă a acestei perioade 
prin faptul că ne va trezi interesul faţă de evenimentele pe care nu am reuşit până 
acum să le rezolvăm în condiţii optime şi care vin acum în întâmpinarea noastră cu 
aceeaşi consistență. De această dată, însă, prin intermediul lui Neptun, dar nu 
oricum, ci prin conjuncţia lui Junon cu Neptun, se mediază această relaţie cu 
destinul şi se realizează o armonie între ţintele pe care ni le stabilim şi puterea de a 
ne rezolva probleme importante de suflet, de conştiinţă sau probleme în raport cu 
societatea pentru a putea să ne ducem mai departe dezideratele sau să ne atingem 
ţintele. Unii vor găsi puterea în suferinţă, alţii vor considera că trebuie să se rupă de 
trecut împreună cu oamenii care le-au creat probleme, iar alţii vor dori să medieze 
problemele celorlalţi pentru a deveni utili sau a preschimba calitatea mediului în 
care trăiesc şi în felul acesta să se schimbe de la sine şi condiţia lor. 

Astfel, descoperim că aceste zile marcante care ne îndeamnă să schimbăm 
cursul evenimentelor după propria dorinţă scoate în evidenţă trei categorii de 
oameni, nu doar două. Pe de o parte există binele, de partea cealaltă răul şi între 
acestea martorul. Nici martorul nu este în afara predispoziţiilor astrale, ci 
împrumută puţin dintr-o parte şi puţin din cealaltă căutând să se situeze acum la 
zona mediană dintre cele două direcţii (pozitivul şi negativul) pentru a pune un 
strop de flexibilitate în toată această dinamică socială sau personală. 

Din toată această dinamică astrală iese la suprafaţă calitatea umană, aceea de 
care individul a uzat când a greşit cu bună intenţie sau când a greşit fără să vrea. 
Aceeaşi calitate umană este folosită acum pentru argumentarea schimbării 
personale sau schimbării celorlalţi. Dacă la nivel personal această schimbare are 
conotaţii intime, ce nu pot fi prezentate în detaliu în această analiză generală, 
evenimentele sociale anunţă un episod nefericit care subminează autoritatea unui 
element negativ şi prin această fisură intrăm, practic, în ultima sută de metri 
rezervată crizelor de putere şi de autoritate generate de tranzitul Axei Dragonului 
pe axa Taur-Scorpion. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a traversa toate evenimentele 
rezervate acestui segment prin atenţie. Fără atenţie nimic din ceea ce facem astăzi 
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nu va fi constructiv, nici chiar atunci când urmărim să punem în aplicare o schemă 
care a dovedit că poate fi eficientă. 

 
Vineri, 10 ianuarie 

Vineri 10- 1-2014  0:05    Luna  (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 10- 1-2014  2:27    Luna  (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Vineri 10- 1-2014  8:48    Luna  (Tau) Sex [Can] Jupiter 
Vineri 10- 1-2014 19:34     Sun (Cap) Tri (Tau) Luna  
Vineri 10- 1-2014 21:06    Luna  (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Vineri 10- 1-2014 21:57    Luna  (Tau) Tri [Cap] Venus 

 
Diversitatea susţine intensitatea dorinţelor. Autoînvinuire. Cumpătarea 

este privită ca soluţie la tot ceea ce tulbură acum. Un eveniment neplăcut 
segmentează ideile, aspiraţiile sau relaţiile. Puterea vine prin acceptare. 

 
Din octombrie 2012 şi până la finalul acestui an, atunci când Luna trece prin 

Taur are de înfruntat la un moment dat o opoziţie cu Saturn. 10 ianuarie este ziua 
în care Luna i se opune lui Saturn şi nu doar atât, ci mai are de împlinit două sextile 
(cu Chiron şi Jupiter) şi trei trigoane (cu Pluton, Soarele şi cu Venus). 

Pentru că zodia Taur este un semn fertil, ziua de astăzi vine spre noi cu 
îndemnul la explorarea dorinţelor. Saturn pune o mare greutate pe aceste dorinţe 
încercând să-l convingă pe individ că disciplina este un element de la care nu 
trebuie să se abată. Pentru că nici foarte disciplinaţi nu vom reuşi să fim astăzi, dar 
nici foarte puternic ancoraţi în bucurii sau plăceri, vom privi evenimentele acestei 
zile printr-un sentiment complicat care, de cele mai multe ori, este negativ: 
autoînvinuirea. 

Ne vom învinui că bucuriile pe care le simţim astăzi și care ne traversează 
fiinţa au fost cauzele unor probleme pe care nu mai reuşim să le rezolvăm ori că 
disciplina abordată împotriva voinţei proprii a constituit una din cauzele 
segmentării fiinţei sau a zdruncinului afectiv, acela pe care l-am tot explorat de la 
începutul săptămânii până acum. 

Cei care sunt educaţi, vor privi evenimentele acestei zile prin acceptare. Vor 
considera că dacă este loc de bucurie, atunci se bucură, că dacă nu, atunci o forță 
exterioară îi zdruncină foarte tare. Cei care sunt mai slabi de îngeri vor avea 
impresia că toată lumea este împotriva lor şi orice ar face nu reuşesc să se 
împlinească. Asta se întâmplă pentru că Saturn din Scorpion pune această greutate 
pe bucuria şi plăcerea de a construi un confort personal care să nu fie împărţit cu 
ceilalţi. Această suită de evenimente care, din octombrie 2012 încoace, ne lasă 
impresia că lucrurile sunt apăsătoare, încărcate de nemulţumire, de durere, oricum 
ar fi de o energie negativă se concentrează astăzi într-un eveniment neplăcut. Acest 
eveniment neplăcut segmentează ideile, aspiraţiile sau relaţiile pentru că are statut 
de confirmare. Ceea ce am gândit până acum sau am presupus devine întâmplare, 
este spus cu voce tare sau este găsit pe stradă într-un bileţel. 

Prin urmare, 10 ianuarie este o zi stranie. Multe din evenimentele care se 
consumă acum devin confirmări, deşi nimeni nu are nevoie de aşa ceva sau poate 
nu le-am cerut acum, în această perioadă. Ele vin pentru că Luna trece prin Taur şi 
i se opune lui Saturn şi suntem incitaţi sau tentaţi să ne simţim confortabil şi cu 
binele celorlalţi. Ataşamentul are această componentă a confortului construit 
pentru sine. Iar Saturn din Scorpion va pune o mare greutate asupra acestui 
confort construit pentru sine de fiecare dată când Luna va trece prin semnul 
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exaltării sale. De fiecare dată când oamenii se vor simţi mulţumiţi cu puţinul pe 
care-l au atunci vine Saturn şi le spune, aşa cum este îndemnul ezoteric, de a dărui 
şi ceea ce nu au pentru a descoperi adevărata esenţă a spiritului. Cu alte cuvinte, să 
dăruim ceea ce ne dorim şi nu am avem încă pentru a descoperi în segmentul 
celuilalt adevărata putere, adevărata profunzime. 

Ziua este marcată de un eveniment nefericit care are statut de confirmare a 
acestor observaţii sau intuiţii ori presupuneri pe care le hrănim din octombrie 2012 
încoace. Cei care dovedesc tărie de caracter, care au dorit să înveţe ceva de la viaţă 
şi nu trăiesc iresponsabil, ca frunza-n vânt, vor observa că puterea le vine din 
acceptare. 

Aşadar, recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta suita de 
evenimente care se consumă acum fără a considera că reprezintă răspunsul la o 
rugăciune, la o rugăminte, la o solicitare sau a socoti că nu reprezintă nici măcar o 
confirmare asupra presupunerilor pe care le tot alimentăm din octombrie 2012 
încoace. Cel care dă dovadă de cumpătare, adică acela care este mulţumit cu tot 
ceea ce are în jur, fără a emite pretenţii asupra acestora se ridică deasupra 
condiţionărilor astrale, reuşind să dea curs îndemnului acestei săptămâni, adică de 
a schimba direcţia evenimentelor după pofta inimii. 

 
Sambata, 11 ianuarie 

Sambata 11- 1-2014  2:48    Luna  (Tau) Sex (Can) Lilith 
Sambata 11- 1-2014 12:43   Venus [Cap] Sex (Sco) Saturn 
Sambata 11- 1-2014 12:58    Luna  (Tau) Tri (Cap) Mercury 
Sambata 11- 1-2014 14:24     Sun (Cap) Con [Cap] Venus 
Sambata 11- 1-2014 14:25    Luna  (Tau) --> Gemini 
Sambata 11- 1-2014 15:38     Sun (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Sambata 11- 1-2014 21:24    Luna  (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Sambata 11- 1-2014 23:34 Mercury (Cap) --> Aquarius 
Sambata 11- 1-2014 23:53    Luna  (Gem) Squ (Pis) Juno 

 
Îndemn la depăşirea limitelor. Curaj în a recunoaşte intensitatea durerii. 

Destăinuirile produc suferinţă. Falsă stabilitate prin blocarea atenţiei pe repere 
mai vechi. Iubire cu frică. Hotărâre decisivă. Purificare. Sublimarea 
reziduurilor destinului în noi idealuri. Se pun baze noi. Observare atentă a ceea 
ce s-a greşit în 2013. Ridicarea nivelului prin iubire. 

 
Conjuncţia Soarelui cu Venus din această zi ar trebui să aducă întregii zile o 

notă pozitivă, una fermecătoare, chiar dacă uşor reţinută pentru că se produce pe 
zodia Capricorn. În realitate, nu se produce acest lucru, pe de o parte pentru că 
Saturn trimite un sextil către această conjuncţie, deci o supervizează prin stabilirea 
unor termene, prin sarcini suplimentare care sunt făcute, ce-i drept, cu plăcere, dar 
şi cu efort, dar şi, de cealaltă parte, din cauza lui Mercur anaretic din Capricorn. 

Ceea ce se consumă în această zi ia înfăţişarea unei autodepăşiri. Abia acum, 
spre finalul săptămânii, avem conştiinţa faptului că de-a lungul săptămânii am 
traversat tot felul de întâmplări care au fost importante în acest sector, al 
autodepăşirii. Autodepăşirea înseamnă, în primul rând, conştientizarea poziţiei 
prezente, a limitelor de acum, a constrângerilor, apoi dezvoltarea unei forţe care să 
împingă intenţia sau fiinţa către nivelul următor. Asta înseamnă curaj, dar nu la 
modul general, ci în cazul de faţă, pentru că avem de-a face cu Venus şi cu un 
Mercur pe un semn al gândirii, se particularizează mergând spre a recunoaşte 
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intensitatea durerii pe care am resimţit-o până acum. Lucrurile sunt înclinate către 
latura lor neplăcută sau tragică pentru că ne îndeamnă să scoatem la lumină o 
problemă cu care nu mai putem merge mai departe. 

Asta înseamnă purificare, iar purificarea care vine spre noi în aceste zile se 
realizează prin decizii categorice, prin hotărâri decisive, prin combaterea falsei 
stabilităţi, a falsei identităţi sau a sentimentelor false. Cu alte cuvinte suntem 
îndemnaţi astăzi să ne punem baze noi, dar până să ajungem pe platoul însorit 
avem de urcat un versant foarte abrupt şi plin de pericole, acela dat de gradul 
anaretic din Capricorn tranzitat de Mercur. Ideile care ne vin în această zi s-ar 
putea să nu fie dintre cele mai bune şi trebuie să nu uităm de-a lungul acestei zile 
că ideile de acum trebuiesc lăsate în conjunctura în care se produc, nu trebuiesc 
duse nici măcar în ziua de mâine, dar mai cu seamă în săptămânile următoare. 
Pentru că Soarele şi Venus sunt în conjuncţie, deci nu doar Venus ridică un sextil 
către Saturn, ci şi Soarele, se intensifică spiritul de observaţie, dorinţa de a aşeza, 
de a pune ordine în viață, de a fi mai serios, mai profund sau mai disciplinat. 

Dacă la nivelul vieţii personale progresul se realizează printr-un zbucium 
intens apoi atingerea momentului de lumină printr-un resort, la nivelul vieţii 
sociale, sextilele pe care Saturn le trimite către Soare şi către Venus, având ca 
fundal accentuarea gradului anaretic din Capricorn, zodie pe care Saturn o 
guvernează, devine vizibilă dorinţa de a simplifica lucrurile printr-o imixtiune, prin 
forţă, prin agresiune sau prin dominare. S-ar putea ca unii să ia această decizie pe 
baza unor evenimente care s-au consumat în 2013. Observându-le atent, vor 
considera că acestea sunt lipsite de elementul declarat, de iubire, compasiune, 
înţelegere sau sacrificiu ori dragoste şi atunci se decide împotriva falsului, 
împotriva minciunii sau împotriva persoanei care a procedat în felul acesta. 

Aceste decizii vor fi adoptate cu o maximă uşurinţă, considerând că a sosit 
timpul potrivit sau că avem forţa interioară necesară sau grupul are resursele 
necesare pentru a se implica într-un asemenea demers. Luna, în mijlocul zilei, va 
ieşi din exaltare (Taur) şi va intra în Gemeni, iar Mercur, cu puţin timp înainte de 
miezul nopții, îşi va încheia tranzitul în Capricorn, intrând în Vărsător. Cu alte 
cuvinte, se decide uşor, poate prea uşor pentru cât de importante sunt problemele 
puse în discuţie acum. Asta însă pentru că, făcându-se apel la situaţii trecute, se 
descoperă că sentimentul nu a fost la înălţimea la care a fost declarat ori a fost 
vitregit de iubirea declarată. În felul acesta, astăzi se sancţionează absenţa iubirii 
din trecut, iubind cu frică, ceea ce va fi o greșeală pentru că, ştim din învăţătura 
ezoterică, iubirea cu frică atrage pedeapsa. 

Prin urmare, 11 ianuarie este o zi a lupte declarate împotriva 
constrângerilor. Unii s-ar putea să se grăbească în a cere libertatea fără a 
conştientiza foarte bine în ce mod sunt construite aceste constrângeri. Ei vor să 
scape de presiune, nu vor să mai dea tribut acestor probleme, ci vor să meargă mai 
departe în acest an 2014 încercat cu mai multă libertate decât au avut în 2013. 
Declarându-se în felul acesta şi fiind atât de hotărâţi s-ar putea să greşească, să ia 
decizii proaste, să intre cu ciubotele în vieţile celorlalţi şi să nu aibă resentimente. 
Nivelul ridicat al voinţei, cumulat cu un nivel scăzut al înţelegerii, poate genera 
astăzi prea multă confuzie, iar curajul să nu poată fi folosit în valențele sale 
pozitive, aşa cum ne-am aşteptat. 

Indiferent cât de complicată este această zi, acum se pun baze noi. 
Observarea aplicată acestor elemente din 2013 este un pion important cu care vom 
lucra astăzi şi cei care vor greşi acum o vor face pe propria răspundere şi va trebui 
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mult timp de acum încolo, poate tot anul 2014 să trăiască cu bazele pe care şi le pun 
acum. 

Este indicat, de asemenea, să nu uităm că iubirea cu frică atrage pedeapsa, 
iar pedeapsa nu vine din neant şi mai ales nu vine ca o etapă finală într-un demers 
iniţiat cu bună ştiinţă de cineva, ci pur şi simplu individul, în conştiinţa sa, se 
zdruncină și atrage dizarmonia cu care va trebui să trăiască de acum încolo. Cel 
care înţelege că sentimentul curat, limpede, sentimentul imaculat, acela care nu are 
nevoie să fie demonstrat topeşte toată această confuzie şi dintr-un munte imens de 
pământ îi pune la picioare un grăunte de aur va fi un om câştigat pentru că prin 
această alchimie va descoperi elementul cel mai valoros al fiinţei sale care îl va face 
tot anul 2014 să se simtă bogat sufleteşte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ţine departe de teamă. 
Teama astăzi trebuie alungată prin orice mijloc şi nu are voie nici să se ascundă în 
deciziile pe care le adoptăm şi nici să le determine ca efect invers, adică să dovedim 
curaj doar pentru a arăta celorlalţi că nu ne este teamă. În acest caz, resortul nu va 
fi nicidecum curajul, ci tot frica. Acolo unde nu există teama care scufundă, există 
iubirea care înaltă. Iubirea şi frica, în forme de sine stătătoare, nu pot ocupa acelaşi 
loc, iar când le combinăm efectul va fi suferinţa. 

 
Duminica, 12 ianuarie 

Duminica 12- 1-2014  8:01    Luna  (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Duminica 12- 1-2014 11:12    Luna  (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Duminica 12- 1-2014 23:33    Luna  (Gem) Tri (Lib) Mars 

 
Satisfacţii. Apel la plăcerile care combat plictiseala. Ascunderea trecutului 

înseamnă a înșela. Minciuna este cauzatoare de probleme şi mai mari. Noi 
destinaţii înseamnă noi probleme. 

 
Ultima zi a săptămânii nu ne mai pune în faţa unor evenimente atât de grave, 

atât de importante sau de decisive cum s-a-ntâmplat în zilele anterioare. Astăzi 
urmărim satisfacţia, facem apel la plăceri, numai că Luna din Gemeni nu are 
aceeaşi consistență ca atunci când trecea prin Taur pentru a transforma aceste 
plăceri sau bucurii personale în elemente de stabilitate pentru sine sau pentru 
ceilalţi. Bucuriile, cu Luna în Gemeni, sunt trecătoare, sunt ca zefirul sau ca un 
fascicol de lumină care se alintă cu un nor. 

Astăzi Lună are de împlinit trei aspecte (un sextil cu Uranus, un careu cu 
Chiron şi un trigon cu Marte) aducând în centrul atenţiei minciuna ca principala 
problemă. Este posibil ca o parte din elementele decisive ale zilelor anterioare să nu 
fi avut spaţiul necesar pentru a se desfăşura și mai rămân şi pentru ultima zi a 
săptămânii câteva cozi, iar acestea să fie acum lovite de o precipitare mult prea 
mare sau de tendinţa de a li se schimba priorităţile. Cei care sunt tentaţi astăzi să 
schimbe priorităţile stabilite anterior trebuie să ştie că noile destinaţii înseamnă 
noi probleme, iar finalitatea, modificată acum din cauza Lunii ce împlineşte un 
careu cu Chiron, înseamnă autovătămare, adică hrănirea unui element care până la 
urmă se va întoarce împotriva sa sau a încălzi șarpele la sân. Unii ar putea astăzi să 
rupă o prietenie şi să lege alta, iar oamenii cu care se asociază acum să devină 
duşmani redutabili. Alţii, printr-o proastă inspiraţie, îşi schimbă tratamentul, aleg 
să schimbe locul de unde se aprovizionează, refuză să mai citească o informaţie 
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care se va dovedi foarte utilă începând cu săptămâna următoare. Deciziile acestei 
zile sunt lovite de minciună, de făţărnicie sau de iluzia binelui. 

Prin urmare, 12 ianuarie temperează dinamica zilelor anterioare şi ne 
îndeamnă să ne preocupăm de plăceri, de bucurii, de satisfacţii prin diverse 
activităţi, unele dintre ele superficiale, însă lipsite de pericol. Ele devin periculoase 
atunci când îşi depăşesc atribuţiile, atunci când intervin asupra deciziilor 
săptămânilor anterioare pentru a le modifica şi pentru a le transforma după cum 
par apele acum. Ceea ce s-a decis de-a lungul săptămânii trebuie să rămână aşa, iar 
satisfacţiile acestei zile, dacă sunt lovite de iluzie, de minciună, de făţărnicie şi nu 
intervin asupra deciziilor adoptate în ultima perioadă vor fi complet inofensive şi 
nu ne vom mai aminti de ele niciodată. 

Astăzi se lucrează bine cu atenţia, cu informaţia, cuvântul este folosit puţin 
cam abuziv, dar cu un scop plăcut, acela de a întări relaţiile pe care le avem sau 
măcar să le facem mai plăcute. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a sta departe de minciună şi 
de a evita să hrănim iluziile chiar dacă acestea vin prin impresiile argumentate 
foarte bine. Dacă nu îmbrăţişăm minciuna și dacă lăsăm deciziile pe care le-am 
adoptat de la începutul săptămânii până acum în albiile lor, vom reuși să nu 
bulversăm nici persoanele şi nici etapele acestora şi putem merge mai departe prin 
deviza generală acestei săptămâni, aceea care ne ajută să schimbăm cursul 
evenimentelor după dorinţa proprie. 
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13-19 ianuarie 2014 este săptămâna discernământului dovedit şi a evadării 
din suferinţă. Vom traversa unghiuri esențiale pentru această perioadă, unul fiind 
de o importanţă crucială atât pentru anul 2014, cât şi pentru perioada în care se 
încadrează acest an. Este vorba de împlinirea trigonului dintre Neptun şi Capul 
Dragonului, mediindu-se tendința Nodurilor prin intermediul Nodului de Sud. 
Apoi, joi, 16 ianuarie, avem de traversat şi o Lună plină care este pregătită din timp 
de împlinirea a două unghiuri negative (careul lui Mercur la Axa Dragonului şi 
opoziţia Soare-Lilith). În aceeaşi zi de 16 ianuarie, Venus şi Marte împlinesc un 
careu, punând astfel capăt tensiunilor care au asupra individului impact direct. 

Până în 16 ianuarie lucrurile negative sunt în crescendo. După această zi ele 
se aşează, se sedimentează, se decantează şi cer individului înţelegere, maturitate 
pentru a le separa de cauza suferinţelor, pentru a le sublima ori pentru a le 
transforma în înţelepciunea de viaţă. 

Aşa cum este de aşteptat nu toată lumea va fi victorioasă la finalul acestei 
săptămâni, însă cu toţii vom fi mai bogaţi în experienţe, mai puternici atunci când 
vom face trimitere la ceea ce am dovedit că putem face sau la ceea ce am văzut că 
pot împlini cei din preajmă. 13-19 ianuarie 2014, din acest punct de vedere, devine 
o săptămână a curajului. Nu este deloc simplu să-ți priveşti viaţa printr-o 
retrospectivă rapidă, aşa cum se întâmplă în 13 ianuarie. Nu este uşor, apoi, să te 
îndoieşti de toate aceste lucruri, să-ţi priveşti partea întunecată şi apoi să fii tentat 
să participi la lucruri rele doar pentru că anumite situaţii nu s-au împlinit aşa cum 
le-ai dorit. De asemenea, nu este uşor nici să accepți să ţi se sugereze că libertatea 
trebuie plătită scump cu intimităţi ori cu informaţii care să compromită pe viitor 
intimitatea. În egală măsură, nu este uşor ca, după toate aceste întâmplări 
tulburătoare, să extragem un înţeles de care să ne ţinem cel puţin în următoarele 
luni. 

Aşa după cum se poate observa şi înţelege, în această săptămână 
discernământul se poate dovedi prin practică, nu prin teorie pentru că teoria este o 
plăsmuire a minţii. Tot ceea ce există în univers este practic. Ceea ce considerăm că 
este teoretic vine printr-o forţă ce respinge informaţia sau caracterul ei practic, o 
amână în timp ori o îndepărtează. 

Astfel, cel mai mare pericol al acestei săptămâni este acela de a teoretiza, atât 
partea negativă, cât şi partea pozitivă, atât conflictele, cât şi beneficiile. Acum se 
ridică din necunoscut persoane care fac impresii foarte bune sau oameni, care au 
stat până acum în umbră, vor reuşi să se facă remarcaţi într-un mod surprinzător 
pentru comunitate, fie că fac o faptă bună ce îi transformă în vedete, fie au puterea 
să aleagă într-un moment crucial ceea ce este bine pentru un apropiat, ceea ce l-ar 
avantaja pe el sau ceea ce ar fi mai bine pentru comunitate. Este lesne de observat 
că, în general, astfel de informații le consultăm în paginile unei cărţi sau le primim, 
sub forma unor învăţături de viaţă, de la părinţi, de la fraţi surori mai mari ori de la 
prieteni. În această săptămână va trebui să parcurgem aceste lucruri prin efort 
propriu fără vreo susţinere exterioară şi, în plus, la final, dacă dorim să devenim 
victorioşi va fi nevoie să mai facem un pas dincolo de limita maximă a rezistenţei, 
aşa cum ne-am construit-o cu mintea. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a gusta din libertate 
fără a îngrădi libertăţile celorlalţi. 
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Luni, 13 ianuarie 
Luni 13- 1-2014 21:35 Neptune (Pis) Tri [Sco] North Node 

 
Înţelegeri speciale. Deschideri către multiplele variante de alegere. 

Impregnarea mediului cu calităţi personale. Valoarea este percepută. Sublimare. 
Transcendere. Contactul cu o acţiune specială care produce modificări profunde 
în starea de conştiinţă. 

 
Toată ziua, Luna se va afla în Perioada fără direcţie şi, de pe ultimul segment 

al zodiei Gemeni, ne va îndemna să spunem multe ce nu sunt reale ori care nu se 
pot aplica în prezent, dar care vor avea o mare importanţă în viitorul îndepărtat. În 
general, tranzitul Lunii nu generează evenimente pe termen lung, ci, cel mult, poate 
participa la unele de durată susţinute de alte conjuncturi astrale. Acum, când se 
află în Perioada fără direcţie şi pe cer se împlineşte la grad perfect un singur aspect 
(trigon Neptun-Capul Dragonului) avem posibilitatea să ne deschidem către 
multiple variante de alegere, să preferăm anumite direcţii care de-a lungul acestui 
an să impregneze atât de mult mediul încât fie anumite valori care nu mai sunt de 
actualitate să fie trecute într-un plan secund, să putem privi dincolo de ele, fie să 
reuşim să aprofundăm acele noţiuni pe care până acum le-am folosit fără să le 
cunoaştem în totalitate. 

Între trigonul Lunii cu Marte, împlinit în noaptea de duminică spre luni, şi 
ingresul Lunii în domiciliu (Rac), împlinit în noaptea de luni spre marţi, trec mai 
bine de 24 de ore, timp suficient de mare ca acest trigon între Neptun şi Capul 
Dragonului să vină cu o soluţie reală, să medieze o problemă de maximă 
importanţă acum şi să ne aducă în faţa unor soluţii care oricât de complicate ar fi 
sau oricât de periculoase ni se vor părea acum, la prima vedere, să poată fi abordate 
cu curaj şi încredere. În primul rând, Neptun din domiciliu ne va aduce o 
importantă modificare de conştiinţă, iar această descindere subtilă va aduce 
problemelor curente, care au fost traversate dea lungul lui 2013 şi pe care le-am 
adus cu noi în 2014, o altă abordare. Soluţiile sunt privite cu mai multă încredere, 
iar cei implicaţi primesc mai mult credit din partea celor care solicită, care depun 
cereri, care aşteaptă un răspuns sau care vor să schimbe faţa societăţii umane prin 
sacrificiu propriu. 

Unii se aşteaptă ca pe trigonul Neptun-Capul Dragonului, liderii să ia decizii 
importante pentru popor, alţii, de partea cealaltă, se aşteaptă ca poporul să se 
revolte suficient de mult încât liderii să fie pedepsiţi, sancţionaţi, schimbaţi cu alţii 
şi în felul acesta să asistăm la modificări sociale cu profunde repercusiuni asupra 
viitorului. Nu se va întâmpla niciuna dintre aceste variante pentru că Neptun din 
Peşti se adresează în mod special evoluţiei spirituale, iar această evoluţie spirituală 
se aplică în contextul vieţii comune, doar prin intermediul încercării, prin 
mijloacele folosite în atingerea acestei cunoaşterii, adică prin conturarea resortului 
de care adeptul are nevoie pentru a înţelege mai mult, pentru a putea mai mult, 
pentru a deveni altceva. 

Aşa cum 2012, ca an al extremelor, deci un an apocaliptic, nu a însemnat 
ceea ce mulţi au crezut prin înţelegerea greşită a termenului �apocalipsă�, la fel, 
modificarea profundă de conştiinţă, ce vine prin împlinirea acestui trigon dintre 
Neptun şi Capul Dragonului, nu va produce acum modificări sociale atât de 
importante care să poarte titlul de �revoluţie� sau să susţină o revoltă, oricât de 
mică ar fi ea. Evoluţia conştiinţei nu cere distrugere, ci o nouă identificare. Nimeni 
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nu poate fi constrâns să evolueze. Nimănui nu i se poate impune cu forţa o depăşire 
a propriei condiţii, aceasta trebuie să vină prin decizie proprie pentru că aşa sunt 
legile universului şi aşa cum nouă, celor hotărâţi deja în alegerea Căii, universul ne 
permite să facem acest lucru şi celor mai comozi, mai leneşi sau indiferenţi faţă de 
această dimensiune a vieţii li se permite să acţioneze în consecinţă. 

Ceea ce este interesant şi vine din conjuncturile acestei zile va purta 
amprenta Perioadei fără direcţie a Lunii. Lucrurile vor fi văzute cu mai multă 
luciditate, iar pe unii această luciditate îi va speria. Vor vedea cât de multe au de 
transformat la propria fiinţă, cât de complicată le este viaţa, cât de apăsător le este 
traiul sau cât de puţin mai au până când să se decidă şi ce greu le va fi după aceea. 
Golul care se deschide în faţa lor ia înfăţişarea unor oglinzi magice, aceea despre 
care ştim din legende că vrăjitoarele o foloseau pentru a ghici viitorul. Acum nu 
ghicim viitorul printr-o oglindă magică situată în faţă sau pe care altcineva ne-o 
pune la dispoziţie, ci noi înşine devenim oglinzi magice pentru proprii ochi, pentru 
propria înţelegere sau pentru a satisface propria dorinţă de cunoaştere ori, de 
partea cealaltă, propria indiferenţă. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii găzduieşte un aspect de o însemnătate 
extrem de mare care ne aduce în faţa unui salt al conştiinţei ce porneşte de aici, din 
această lume şi care nu este coordonat, condus sau generat de forţe subtile fără 
acceptul personal. 

Neptun va trimite un trigon către Capul Dragonului median, pentru că acesta 
face referire la destinul terestru, îndemnându-l pe om să treacă dincolo de limitele 
suferinţei, de înţelegerile sale, să lase în urmă plăcerile iluzorii, noroiul în care 
înoată şi care l-a convins că este o pernă moale. 

Cu alte cuvinte, prima zi a săptămânii ne vă aduce în faţa unei decizii 
importante pentru individ. Am văzut în nenumărate situaţii, că astrologia vorbeşte 
individului despre probleme importante pentru el şi care, pentru ceilalţi, s-ar putea 
să nu aibă nicio relevanță. La nivelul vieţii individuale Nodul median scoate în 
evidenţă misiunea pe care fiecare individ a stabilit că doreşte să o urmeze aici, în 
această lume întunecată. Şi ca orice evoluţie, are nevoie de etape, de transformări, 
de preschimbări, de obstacole sau de momente impresionante în care trebuie să se 
facă dovada priceperii. Ceea ce gândim acum, ceea ce alegem acum ne va duce în 
faţa unor încercări unde trebuie să dovedim cât de reală este evoluţia comportată 
până acum, adică ne va duce în faţa unui tribunal invizibil, care, pe unii, îi va speria 
cu statutul său justiţiar, adică prin ceea ce numim generic „judecata de apoi”. 

Pentru comunitate aceste ipostaze devin importante doar prin victoria 
individului şi acesta este probatoriul care se cere într-o misiune de o asemenea 
anvergură. Prin aceasta se va proba faţă de sine şi faţă de ceilalţi că se mobilizează 
calităţi viabile, nu plăsmuiri ale minţii. Abia mai târziu, în a doua parte a anului, 
aceste calităţi ar putea să fie folosite în slujba celorlalţi, adică individul ar putea 
proba că nu a muncit degeaba, că nu a acumulat degeaba, că nu s-a privat în zadar 
de anumite bucurii, ci toate au avut un rost, iar acesta îl înnobilează şi-l face să se 
simtă aşa cum şi-a dorit dintotdeauna, împlinit, fericit, mulţumit sau superior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aborda evenimentele cu cea 
mai mare puritate sufletească de care suntem în stare. Dacă trăim ziua de astăzi 
fără viclenii, fără false modestii, fără gânduri ascunse, ci în simplitatea unei emoţii 
pe care să nu o determinăm şi căreia să nu-i impunem un anumit drum vom 
descoperi care este cu adevărat traseul pe care trebuie să-l parcurgem. Pentru unii, 
13 ianuarie s-ar putea să nu aducă nimic spectaculos. Asta pentru că, probabil, au 
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uitat să aprindă lumina în încăperea în care au intrat şi nu văd nimic în jur. Alţii 
vor fi copleşiţi de cromatica evenimentelor pe care destinul le presară peste tot în 
calea lor. 

 
Marţi, 14 ianuarie 

Marti 14- 1-2014  2:24    Luna  (Gem) --> Cancer 
Marti 14- 1-2014  2:53 Mercury (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Marti 14- 1-2014  9:35    Luna  (Can) Tri [Sco] North Node 
Marti 14- 1-2014  9:40    Luna  (Can) Tri (Pis) Neptune 
Marti 14- 1-2014 14:28    Luna  (Can) Tri (Pis) Juno 
Marti 14- 1-2014 20:25    Luna  (Can) Squ (Ari) Uranus 
Marti 14- 1-2014 20:34     Sun (Cap) Opp (Can) Lilith 
Marti 14- 1-2014 23:45    Luna  (Can) Tri (Pis) Chiron 

 
Comportamente antisociale. Egoism. Invidie. Agresivitatea este justificată 

de necesitate. Ceea ce se înţelege nu se aplică. Simplitatea este sfidată. Contactul 
cu partea întunecată. Binele înseamnă disciplină. Conflict/luptă pentru sănătatea 
fizică, mentală, spirituală. 

 
Pentru că 13 ianuarie nu a fost o zi care să ne fi lăsat indiferenţi, ci una care 

să ne îndemne să ne uităm în jur cu o altă atenţie, 14 ianuarie, prin împlinirea unor 
unghiuri negative (careul Mercur-Axa Dragonului, opoziţia Soare-Lilith), ne 
îndeamnă să ne apropiem de anumite comportamente antisociale. Unii vor dovedi 
egoism, alţii vor considera că nu-i o greşeală să fii invidios pe faptul că cel de lângă 
tine are mai mult, poate mai mult sau arată mai bine, iar această agresivitate devine 
un mod de a ne stabili baze noi. Bazele sunt greşite pentru că ele se susţin pe o 
înţelegere eronată asupra mediului, pe o atracţie stranie, indecentă sau periculoasă 
faţă de anumite episoade din trecut sau blocarea privirii către o zonă întunecată a 
viitorului. Cu alte cuvinte, oamenii devin răi şi egoişti pentru că sunt disperaţi. Unii 
dintre aceştia nu au înţeles nimic din 13 ianuarie, din îndemnul astral, din 
deschiderea specială pe care au traversat-o şi sub imperiul acestui gol imens 
acţionează ca un orb care se simte agresat, adică lovesc cu bastonul în jur fără să se 
gândească deloc la consecinţe. 

Dacă în 13 ianuarie am luat contact cu anumite aspecte ale destinului ce pot 
fi încadrate în categoria de �lumină�, 14 ianuarie devine contactul cu partea 
întunecată. Această parte întunecată, raportată la ansamblul fiinţei, ia înfăţişarea 
unei pete pe o haină nouă. Haina nu va mai fi impecabilă până când pata nu este 
îndepărtată. Astăzi cea mai bună metodă de preschimbare a întunericului în lumină 
ori de transformare a acesteia în lumină este disciplina. Mulţi, în ultima perioadă, 
au considerat că munca înseamnă sărăcie sau suferinţă, că ea ne duce spre boală şi 
că nu înnobilează, ci dimpotrivă ne afectează sănătatea fizică, psihică sau mentală. 

Trigoanele pe care Luna din Rac le trimite către planetele din Peşti primesc 
din partea lui Uranus (careu Luna-Uranus) o puternică forţă de reacţiune. Tot ceea 
ce este nou, dacă nu este asemănător unor evenimente din trecut, atunci este 
înlăturat sau privit prin etichetă, prin prejudecată. Munca devine astăzi o 
prejudecată, iar disciplina un element de care vom fugi. Mulţi vor considera că au 
prea multe drepturi şi trebuie să uzeze de ele, că sunt marginalizaţi ori că viaţa îi 
obligă să trăiască foarte complicat. Astfel, simplitatea este sfidată, iar performanţa 
la locul de muncă sau prin practicarea unei pasiuni scade în intensitate. 
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Dacă din careul Mercur-Axa Dragonului reiese că oamenii se vor revolta 
împotriva a ceea ce este important pentru ei ori se află în faţa unor decizii foarte 
importante în care li se spune sau înţeleg că reuşesc numai dacă suferă, dacă se lasă 
în voia unor constrângeri sau dacă pierd ceva important, opoziţia Soarelui cu Lilith 
aduce o agresivitate în faţa unui element masculin, în faţa unei autorităţi sau în faţa 
unei puteri administrative care are rădăcini puternice în tradiție, într-o structură ce 
s-a dovedit eficientă până acum, dar care în aceste momente scârţâie din toate 
încheieturile. Pentru că este vorba de zodia Capricorn şi ştim că de 6 ani Pluton 
tranzitează această zodie structurile la care se face acum referire, din cauza 
raportului negativ al Soarelui cu Lilith, sunt cele financiare. Nu ne referim aici în 
mod special la structurile naţionale sau mondiale, cât la structurile personale, adică 
la modul cum câştigăm banii, economiile de care dispunem ori chiar anumite 
promisiuni ce vizează remuneraţie suplimentară ori mărirea salariului. Impactul 
asupra vieţii personale este, prin opoziţia Soare-Lilith, profund negativă şi astăzi 
nicio cheltuială nu trebuie privită cu indulgenţă sau mai bine zis dacă dorim ca 
lucrurile să se păstreze în linia disciplinei sau a măsurii ar trebui evitată astăzi orice 
fel de cheltuială. 

Prin urmare, marţi, 14 ianuarie devine jumătatea negativă, partea 
întunecată a fiinţei care, în contextul acestei săptămâni, are drept exponent pozitiv 
ziua de 13 ianuarie. Astăzi binele înseamnă disciplină, iar disciplina, prin cele două 
unghiuri negative majore care se împlinesc acum (careu Mercur-Axa Dragonului şi 
opoziţie Soare-Lilith) oamenii vor fi motivaţi să se arate agresivi, să declare război 
unii altora, să transmită mesaje de ameninţare să arate că sunt puternici prin rău, 
prin acţiuni săvârşite pe ascuns, în umbră, dincolo de privirea directă a celorlalţi, că 
sunt învingători prin egoism sau prin invidie. Toate acestea poartă denumirea 
generică de comportament antisocial şi dacă din careul lui Mercur la Axa 
Dragonului înţelegem că anumite elemente negative vizibile în planul social ar 
putea fi înţelese de cei cu conştiinţa trezită ca pe o încercare a vieţii pe care trebuie 
să o depăşească ori ca pe o suferinţă, ca pe o cruce pe care trebuie să o ducă pe mai 
departe, opoziţia Soarelui cu Lilith îi loveşte pe oameni în bogăţia cea mai mare, în 
valorile pe care le-au crezut cele mai solide, adică acolo unde se simţeau puternici 
sau chiar invincibili. Astăzi fiecare se transformă într-un Cezar, adică într-un 
personaj care se evaluează mai mult decât este şi dacă are şansa, norocul sau 
privilegiul să aibă în jur oameni bine intenţionaţi care din când în când să le 
şoptească la ureche �Aminteşte-ţi că eşti muritor!� atunci elementele negative ale 
acestei zile care vin prin evenimente din săptămână anterioară şi care se vor mai 
continua şi de-a lungul acestei săptămâni sau în primele zile ale săptămâni 
următoare nu-i vor leza, nu le vor afecta nici sănătatea fizică, nici pe cea mentală şi 
nici pe cea spirituală, ci le va întări convingerea că simplitatea este o virtute care nu 
i-a ocolit şi prin simplitate se vor simți înnobilaţi, nicidecum sfidaţi sau umiliţi. 

Pentru că 14 ianuarie este o zi prea emoţională, o zi în care nervii sunt afişaţi 
peste tot, ceea ce se înţelege astăzi nu poate fi încă aplicat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să oferim 
un exemplu pozitiv, dar care să fie încărcat de o virtute, nu să demonstrăm un 
talent, nu să facem uz de forţă împotriva cuiva nici măcar atunci când ar fi necesar 
să apărăm pe altcineva, ci pur şi simplu de a ne situa pe calea de mijloc şi de a 
străluci mai puternic decât oricare dintre extreme. 
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Miercuri, 15 ianuarie 
Miercuri 15- 1-2014  2:07    Luna  (Can) Opp (Cap) Pluto 
Miercuri 15- 1-2014  7:06    Luna  (Can) Con [Can] Jupiter 
Miercuri 15- 1-2014 14:02    Luna  (Can) Squ (Lib) Mars 
Miercuri 15- 1-2014 16:15    Luna  (Can) Opp [Cap] Venus 
Miercuri 15- 1-2014 21:58    Luna  (Can) Tri (Sco) Saturn 

 
Neîncrederea este privită ca o dovadă de maturitate. Provocările sociale 

sunt expresia unui conflict intern. Pentru a ne apăra ne construim colivii. Zborul 
este privit ca o boală. 

 
Cu o zi înainte de Luna plină lucrurile par că se mai limpezesc. În realitate, 

ele se află într-un crescendo negativ, nu doar pentru că mâine se împlineşte Luna 
plină, ci pentru că mâine se împlineşte careul lui Venus cu Marte. Astfel, careul pe 
care Luna îl împlineşte cu Marte astăzi şi opoziţia luminariilor vor pune pe celelalte 
unghiuri la care participă Luna o mare greutate, insistându-se mult pe raportul de 
forţe între valorile tradiţionale şi schimbările rapide de conştiinţă, acelea pe care 
societatea de acum trebuie să le traverseze. Mulţi nu vor sesiza că se află în faţa 
unui salt, că evenimentele sociale îi îndeamnă să se transforme, să se schimbe şi vor 
privi tot ceea ce vine spre ei acum cu neîncredere sau se vor arăta reticenţi faţă de 
orice schimbare, crezând că prin aceasta dovedesc maturitate. Stabilitatea este 
astăzi încrâncenare, nu este maturitate şi orice urma de entuziasm nu reprezintă 
altceva decât încântarea pe care o simte vânătorul atunci când se apropie de 
victima pe care a urmărit-o de la începutul lui decembrie încoace. Astfel, este 
important de subliniat că provocările sociale sunt acum expresia unui conflict 
intern, iar dacă astăzi vom vedea două grupuri certându-se ori situându-se pe 
poziţii antagonice se întâmplă pentru că ele de fapt traversează probleme interne 
grave. Pentru a se apăra, oamenii îşi construiesc astăzi colivii, uită că zborul 
reprezintă a doua natură a fiinţei şi se transformă în făpturi rigide care strigă cu 
atât mai mult cu cât au impresia că se apropie spre ei oameni care să-i smulgă din 
mediul în care s-au fixat. 

Prin urmare, 15 ianuarie este o zi tristă. Ea este tristă pentru că astăzi 
oamenii îşi dau seama că nu au prieteni, că sunt înconjuraţi de probleme pe care nu 
le pot gestiona, că trăiesc într-o societate degradantă sau că trebuie să-şi plătească 
scump puţinele bucurii pe care le au. Drept argument astrologic avem careul în T 
pe semne cardinale care se împlineşte astăzi între Luna, Marte şi Pluton. Prin 
unghiurile pe care de-a lungul zilei Luna le împlineşte cu Jupiter, dar şi cu Saturn 
sunt implicate planete cu mers lent în această ecuaţie şi o problemă personală, 
aceea care nu poate fi gestionată într-un timp scurt, devine problema grupului de 
apartenenţă şi apoi problema societăţii.  

Astăzi oamenii îşi dovedesc puterea declarându-se unii împotriva celorlalţi și 
numai aşa se simt încrezători în forţele proprii sau numai aşa consideră că pe 
viitor, când se află în faţa unor probleme mai mari, ar putea să facă faţă. Pentru că 
ne aflăm în faza ascendentă a ciclului lunar, urmând ca în dimineaţa zilei de 16 
ianuarie, adică mâine, să se împlinească faza de Lună plină, multe din 
evenimentele acestei zile, cu Luna în Rac (domiciliu) se inflamează şi le deformează 
oamenilor părerea despre sine sau părerea despre anturajul în care s-au integrat. 
Cei care sunt tineri ori care nu sunt încă maturizaţi în încercările vieţii vor fi astăzi 
consumaţi de conflicte interne, de mânii pe care nu şi le-au depăşit sau se vor lăsa 
în voia unui dialog interior epuizant. Ceilalţi vor privi cu un anume regret suita 
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evenimentelor care se prezintă în faţa lor, considerând că în viaţă nicio bucurie nu 
poate fi continuă, dar nici tristeţile nu trebuie să se cuibărească prea mult în suflet. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne depărta de caracterul 
agresiv al evenimentelor. Să ne propunem astăzi şi să urmărim să ducem mai 
departe acest deziderat de a nu participa la niciun eveniment negativ. 

 
 
Joi, 16 ianuarie 

Joi 16- 1-2014  4:13    Luna  (Can) Con (Can) Lilith 
Joi 16- 1-2014  6:52     Sun (Cap) Opp (Can) Luna  (Full Luna ) 
Joi 16- 1-2014 15:00    Luna  (Can) --> Leo 
Joi 16- 1-2014 19:12   Venus [Cap] Squ (Lib) Mars 
Joi 16- 1-2014 21:56    Luna  (Leo) Squ [Sco] North Node 

 
Tensiuni şi nemulţumiri cauzate de incertitudini supraevaluate. 

Gestionarea greşită a unui fond afectiv. Raporturi complicate cu sine sau cu 
propria familie. Libertatea este recompensată cu singurătatea. Invitaţie la a 
vedea dincolo de simţuri. Durerea este o barieră ce primeşte prea multă atenţie. 
Nefirescul primeşte puteri suplimentare. Adevărata putere este descoperită prin 
diminuare, introspecţie. 

 
Luna plină din 16 ianuarie este marcată de tensiuni şi nemulţumiri cauzate 

de incertitudini supraevaluate. Astăzi, prin opoziţia Soarelui din Capricorn cu Luna 
din Rac oamenii dramatizează uşor ori ajung în punctul în care să dramatizeze 
pentru că au aşteptări prea mari de la cei din jur. Asta se întâmplă pentru că, după 
faza de Lună plină, Luna va fi în Perioada fără direcţie până în mijlocul zilei, până 
în preajma orei 15:00, când va trece în Leu. Astfel, în 16 ianuarie se va continua o 
parte din direcţiile cu care am luat contact în luna anterioară şi anume complicarea 
problemelor de natură relaţională sau cele dezvoltate în raport cu familia. Se va 
pune accent pe libertate, însă ea va fi răstălmăcită, înţeleasă greşit ori se va insista 
prea mult pe simţuri. Asta se va întâmpla în a doua parte a zilei, după ce Luna va 
trece în Leu, când oamenilor li se va încălzi sângele în vene, îşi vor aminti de 
dorinţe pe care le-au lăsat uitate în ultimele zile, îşi vor aminti de plăceri, se vor 
bucura gândindu-se că au posibilitatea să-și petreacă timpul în mod agreabil, ieșind 
în oraș, vorbind la telefon, conversând pe diferite site-uri de socializare sau 
răscolind prin scrisorile de dragoste din tinereţe. Venus în Capricorn, încă în mers 
retrograd, aflată acum în careu cu Marte din Balanţă, schimbă valorile, dar şi 
priorităţile. Ceea ce este feminin va fi îmbrăcat într-o haină masculină, iar 
masculinul se va exprima nefiresc prin prea multe dantelării verbale, cu prea multe 
gesturi, cu prea multă fandoseală şi artificii. 

Pentru că din Leu, Luna trimite acum un careu către Axa Dragonului, 
rezultanta acestor evenimente care sunt marcate de Luna plină şi de careul Venus-
Marte îi îndeamnă pe oameni către nefiresc în aşa fel încât faptele pe care le 
săvârşesc, deciziile pe care le iau să fie adjudecate împotriva direcţiei generale, 
împotriva profesiei, împotriva aşteptărilor pe care familia le are de la un tânăr sau 
să pună în dificultate îndeplinirea unor promisiuni pe care un individ le-a făcut 
superiorilor sau sieşi în a atinge un anumit stadiu social ori în a atrage atenţia 
opiniei publice pe o anumită problemă. 

Luna plină, aşadar, schimbă acum valorile, răsuceşte acul busolei şi dintr-
odată polul sud devine polul nord şi invers. Cine înţelege că adevărata putere este 
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descoperită prin diminuare, prin introspecţie va reuşi să-şi salveze astăzi o parte 
din achiziţiile din ultima perioadă şi să nu le preschimbe în scrum ori să nu le 
lipească pene în coadă şi să spună că sunt ciocănitori ori păsări migratoare. 

Prin urmare, 16 ianuarie devine o zi care ne încearcă pe nemulţumire. Cei 
care de-a lungul vieţii şi-au cizelat această atitudine au înţeles cum stau lucrurile cu 
nemulţumirea şi când este cazul să o abordeze vor reuşi să folosească energia Lunii 
pline pentru a descoperi libertatea de a simţi altfel faţă de oamenii din jur. Pentru 
ei inversiunea va avea această conotaţie evolutivă, însă nu-i va ajuta să-şi înţeleagă 
adevăratele probleme, deci nici ei nu vor fi în afara careului Venus-Marte care îl 
pune pe individ în conflict cu plăcerile sale sau cu oamenii care până acum s-au 
retras spre poziţii ofensive pentru că, în mod paradoxal, îşi doresc acelaşi lucru. 

Astăzi apar probleme cu plăcerea, din plăcere sau generate de o plăcere care 
este răstălmăcită sau scăpată de sub control. În a doua parte a zilei, când Luna va 
trece în Leu, oamenii vor fi loviţi de o stimă de sine pe care nu o vor înţelege 
suficient. Unii care au mai experimentat astfel de trăiri se vor simţi ridicaţi până în 
înaltul cerului său încurajaţi să se vadă mai valoroşi decât sunt. 

Indiferent ce atitudine adoptă, faptul că, spre seară, Luna va fi în careu cu 
Axa Dragonului, aceste atitudini, dacă se vor exprima, dacă nu vor fi diminuate sau 
orientate către interior, aşa cum ne sugerează îndemnul evolutiv al acestei zile îi va 
pune pe indivizi în conflict cu propriul destin, adică îi vor duce în locul cel mai 
nepotrivit, le vor tulbura conştiinţa, îi vor face să spună lucruri în care nu cred sau 
să-i rănească pe cei din jur prin atitudine ori prin expresivitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că revolta 
este o opţiune personală. Întotdeauna dincolo de ea va exista o pace care se poate 
exprima prin sufletele tuturor, inclusiv prin sufletele celor pe care îi considerăm 
acum adversari de temut. Astăzi adevărata putere vine prin diminuare sau prin 
introspecție. 

 
Vineri, 17 ianuarie 

Vineri 17- 1-2014  8:24 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Vineri 17- 1-2014  9:09    Luna  (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Vineri 17- 1-2014  9:16    Luna  (Leo) Opp (Aqu) Mercury 

 
 Reeditarea unei probleme. Binele este avantajat. Curajul este probat prin 

termeni, noţiuni, idei, gânduri. Planuri îndrăzneţe. Sentimentele sunt susţinute de 
gândurile pe care le atribuim celorlalţi. Interacţiunile ne forţează să ne apropiem 
de echilibru. 

 
În 17 ianuarie înţelegem că în problemele cu care ne-am confruntat de la 

începutul săptămânii până acum se face puţină lumină. Asta doar în segmentul ce 
ţine de societate, de marile spaţii spre care se întind aceste probleme şi nu de 
sectorul intim. În felul acesta, astăzi, observăm că anumite complicaţii se 
reeditează, dar cu toate acestea binele este avantajat prin curaj, iar curajul poate fi 
dovedit prin noţiuni, prin termeni, prin folosirea corectă a cuvântului sau prin 
apelul punctual la anumite întâmplări în care cel care face un astfel de apel a fost 
avantajat. În felul acesta, planurile acestei zile devin îndrăzneţe, iar emoţiile se 
canalizează pe o direcţie constructivă. 

Asta se întâmplă pentru că în dimineaţa zilei de 17 ianuarie Mercur şi Uranus 
se întâlnesc într-un sextil. Astfel, mijloacele de comunicare sunt avantajate prin 
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demersuri iniţiate anterior. Ceea ce pornim astăzi se va situa pe frecvenţa opoziției 
dintre Lună şi Mercur care înseamnă întârziere sau risipire ori elemente folosite 
pentru cultul personalităţii. 

De asemenea, 17 ianuarie poate fi şi ziua când se fac anunţuri spectaculoase, 
care vizează progresul ştiinţific, descoperiri importante ori decizii marcante care să 
afecteze în bine mersul unui grup, a unei naţiuni sau mersul în bine a omenirii. 
Chiar dacă în zona intimă, cei care dovedesc lăcomie vor observa că nu s-a 
schimbat nimic, că nemulţumirea, durerea, intransigența sau tensiunea se mențin, 
zona socială va trece printr-o deschidere specială faţă de adevăratele valori. Sextilul 
dintre Mercur şi Uranus nu durează foarte mult, de aceea nici această minune nu se 
întinde, conform celebrei zicale, pe mai mult de trei zile. De altfel, nici nu trebuie 
mai mult. Este suficient că această informaţie benefică susţinută de sextilul lui 
Mercur cu Uranus să se manifeste în ultimele trei zile ale săptămânii pentru a 
împlini direcţia generală pe care o aduce spre noi intervalul de 7 zile prezentat aici, 
adică o confruntare cu discernământul sănătos, acela care ne ajută să evadăm din 
suferinţă. 

Sigur, lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere pentru ca 
Uranus din Berbec aduce în centrul atenţiei semnul pionieratului ca şi zodia 
Vărsător prin faptul că este tranzitată acum de Mercur. Aşadar, ies acum în 
evidenţă fiinţele care au acest marcaj pe destinul lor, care pot fi lideri, care deţin 
calităţi remarcabile şi care îi diferenţiază de semeni. Sextilul lui Mercur cu Uranus, 
oricât de benefic ar fi, nu poate scoate în evidenţă o fiinţă banală care toată viaţa şi-
a dorit să trăiască pe seama celorlalţi. Sunt avantajaţi oamenii care au visat să lase 
o urmă vizibilă a trecerii lor. 

Prin urmare, 17 ianuarie devine o zi impresionantă a acestei săptămâni 
prin faptul că ne aduce în faţa unor informaţii care se pot transforma în timp în 
repere morale, culturale, ştiinţifice sau politice. 

Mercur şi Uranus formează un cuplu, acela care facilitează evoluţia prin 
cunoaştere. Astăzi cunoaşterea are o componentă personală şi se susţine mult pe 
evoluţia individului, pe efortul făcut până acum, pe munca la sala de lectură, în 
laborator ori prin lungile ore de meditaţii. 

Simţindu-se siguri pe ei mulţi îşi vor regândi poziţia, vor considera că au ceva 
în plus faţă de ceilalţi, că se bazează mai mult pe resursele personale şi au mai mult 
curaj. Dacă această idee le vine pentru prima dată în minte astăzi ar fi indicat să 
nu-şi acorde atât de mult credit dacă nu s-a dovedit până acum că se pot susţine 
singuri în astfel de demersuri. Cei care nu se bazează pe relaţionări mai vechi, pe 
eforturi mai vechi, ci consideră că dacă sunt oportunişti trăiesc uşor, sunt 
avantajaţi de soartă şi deci pot sfida pe oricine, considerând această lipsă de 
condescendență faţă de destin un noroc, nu vor fi susţinuţi în mod pozitiv de 
sextilul Mercur-Uranus, ci încurajaţi să-şi afişeze cu şi mai multă îndrăzneală 
defectele până cei din jur se vor sătura de ei. 

Acest tandem care se realizează între succesul social şi insatisfacţiile 
personale ne îndeamnă să ne apropiem de echilibru. Din nou contextul astral ne 
duce către zona de mijloc, însă de această dată într-un mod mult mai plăcut sau 
mai agreabil. Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi pregătiţi să 
oferim un exemplu bun. Unii merg mai departe cu acest exemplu oferindu-le 
celorlalţi adevărate etaloane de gândire sau de muncă. Pentru toată lumea însă 17 
ianuarie este o zi a exemplelor pozitive. 
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Sâmbătă, 18 ianuarie 
Sambata 18- 1-2014  4:33    Luna  (Leo) Sex (Lib) Mars 
Sambata 18- 1-2014 10:51    Luna  (Leo) Squ (Sco) Saturn 

 
Bucuriile superficiale ne îndeamnă să facem un pas înapoi. Constrângerile 

sperie. Puterea este descoperită prin exerciţii practice. Combinaţii stranii. 
Înţelegerea nefirescului pune în pericol stabilitatea unor relaţii bazate pe nefiresc. 

 
Pe ultimul segment al zodiei Leu Luna ne îndeamnă astăzi să facem un pas 

înapoi, fie că avem drept motivaţie bucuriile superficiale, fie că ne temem de o 
anumită constrângere. Puterea este astăzi descoperită prin exerciţii practice şi nu 
de la sine, ci printr-o condiţionare. Luna din Leu în careu cu Saturn din Scorpion 
ne sugerează că aceste constrângeri sunt de natura forţei sau a puterii de influenţă. 
Luna astăzi nu doar împlineşte un careu cu Saturn, ci şi un sextil cu Marte, iar dacă 
o implicăm în această ecuație şi pe Lilith, avem pe cer, între aceşti patru 
protagonişti, o Nicovală. 

Această Nicovală, pentru a se exprima (sextilul Luna-Marte şi trigon Saturn-
Lilith), are nevoie de condiționări, adică de cele două careuri care se află în 
interiorul configuraţiei (Luna-Saturn şi Lilith-Marte). Teama de a pierde un 
apropiat, un prieten, o relaţie sau pur şi simplu teama de a pierde un obiect sau de 
a pierde influenţa asupra unei zone din cauza unei puteri mai mari ce vine din afară 
ne îndeamnă astăzi să participăm la combinaţii stranii. Aceste combinaţii au la bază 
nefirescul cu care ne-am confruntat de-a lungul acestei săptămâni şi pe care puţini 
l-au înţeles aşa cum este el, adică o inversiune a normalităţii. 

Dacă oamenii ar face un efort minim să înţeleagă nefirescul, atunci relaţiile 
acestei săptămâni, bazate pe nefiresc ar fi puse în pericol. Ceicare sunt curajoşi vor 
face acest lucru, însă cei mai mulţi vor îmbrăţişa bucuriile superficiale considerând 
că dacă fac un pas înapoi au şansa să beneficieze de o panoramă mult mai mare 
decât cei care se află în faţă. Asta nu dovedeşte decât faptul că un obstacol, un zid, o 
problemă este luată ca reper şi tot ceea ce decidem sau facem în această zi poartă 
amprenta sa. 

Prin urmare, 18 ianuarie devine o zi a încercărilor personale. Astăzi ne 
aflăm în competiţie cu sine, dar nu pentru o performanţă, ci pentru clarificare. Cei 
care fac un pas înapoi îşi dovedesc în primul rând lor înşişi, apoi celor din jur că se 
sperie foarte uşor de constrângeri, că nu sunt curajoşi şi că preferă o poziţie călduţă 
decât libertatea. 

În realitate astăzi luăm contact cu cele mai stranii combinaţii pe care le-am 
gândit sau în care ne-am implicat de-a lungul acestei săptămâni. Multe ne vin în 
minte acum şi nu doar ca informaţii, ci ele se concretizează şi sub forma unor 
invitaţii pe zona publică. 

Chiar dacă nu vor să abordeze nefirescul cu energia curajului sau adevărului, 
chiar dacă nu vor să-i privească în faţă şi să-i spună ce reprezintă, pot depăşi 
obstacolele acestei zile dacă se vor implica mai mult în exerciţii practice. Teoria, aşa 
cum o cunoaştem noi, asemenea valorii medii, este o plăsmuire a minţii. Totul în 
univers este practic. Ceea ce este teoretic este o creaţie a minţii. Când intrăm în 
contact cu o informație ea dintr-odată devine practică. Încadrarea ei în teorie 
înseamnă respingerea ei prin însăşi natura sa, aceea de a a se integra într-un 
mecanism mult mai mare, adică de a fi pusă la treabă. Astfel pericolul cel mai mare 
al zilei de 18 ianuarie este teoretizarea. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne arăta indulgenţă, nu prin 
tolerarea greşelilor, ci prin toleranța arătată faţă de fiinţă. Omul, dacă se confundă 
pe sine cu faptele sale, atunci când nu va fi mulţumit de rezultate automat nu va fi 
mulţumit de sine, chiar dacă fapta respectivă reprezintă un element mult prea mic 
în comparaţie ansamblul ființei sale. A privi această toleranţă faţă de sine prin 
aspectul practic înseamnă a folosi puterea în mod practic. 

 
Duminică, 19 ianuarie 

Duminica 19- 1-2014  3:23    Luna  (Leo) --> Virgo 
Duminica 19- 1-2014  9:58    Luna  (Vir) Sex [Sco] North Node 
Duminica 19- 1-2014 10:55    Luna  (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Duminica 19- 1-2014 20:14    Luna  (Vir) Opp (Pis) Juno 

 
Supunere. Îndurare. Acceptarea unor condiţionări ca mijloace de elevare. 

Se caută vinovaţi pentru a diminua intensitatea durerii. Iubirea este privită prin 
frică. Tot ceea ce este greu, apăsător şi care nemulţumeşte ascunde succesul, 
puterea, lumina. Reuşita vine după ce se mai face încă un pas dincolo de limita 
maximă a îndurării. 

 
 Trecerea Lunii în Fecioară duce vibraţiile astrale pe o altă gamă. În general, 

apropierea oamenilor faţă de etaloanele normalităţii îi determină pe aceştia să 
considere că moralitatea înseamnă supunere sau îndurare. De această dată, 
moralitatea înseamnă şi victorie şi avantaj, dar şi utilizarea cu îndrăzneală a unor 
mijloace noi de evoluţie. Asta se întâmplă pentru că Luna va media tendinţa 
Nodurilor şi va transforma condiţionările sociale, acelea care vin prin opoziţiile pe 
care le trimite către planetele din Peşti, în oportunităţi de alegere. Astfel, supunerea 
şi îndurarea devin expresii încărcate de o nobleţe aparte, adică a îndura cu fruntea 
sus sau a pune supunerea alături de dragoste şi a o transforma pe aceasta într-un 
sacrificiu care înnobilează fiinţa şi o face să se extindă dincolo de calităţile sau 
bucuriile pe care le-ar putea obţine în această lume. 

Partea negativă care vine din opoziţiile care se construiesc pe axa Fecioară-
Pești, scot în evidenţă o anume tendinţă pe care o vor avea oamenii astăzi în a-şi 
căuta vinovaţi pentru a-şi diminua o durere personală. Atunci când îşi dau seama 
că nu sunt singuri, suportă mai mult nemulţumirea, durerea sau condiţionările şi 
cred că pot merge mai uşor mai departe. 

Astăzi, ca şi în săptămânile anterioare, iubirea este privită tot cu frică, însă 
nu aceasta reprezintă esenţa zilei de 19 ianuarie, ci faptul că iubirea se va separa de 
frică pentru a o domina. Se mediază astăzi tendinţa Nodurilor şi, prin această 
separare, oamenii îşi dau seama care sunt cei demni de iubirea ce trebuie să le-o 
poarte, cine merită un sacrificiu, o faptă bună, cine merită atenţie sau cu cine 
trebuie să se asocieze pentru a transforma acest efort al traiului comun într-un 
destin victorios. 

Astfel, astăzi vom lua contact cu limite ale fiinţei şi din această cauză cei care 
lucrează cu energia ori care sunt preocupaţi de evoluţia spirituală, încă de 
dimineaţă, de când Luna şi Capul Dragonului îşi vor împlini sextilul lor, vor 
înţelege că este nevoie de încă un pas dus dincolo de puterea de îndurare pentru a 
atinge succesul ori pentru a-şi împlini o aspiraţie care părea imposibilă. 

De asemenea, persoanele care s-au mai confruntat până acum cu astfel de 
probleme, vor reuşi, tot de dimineaţă, să înţeleagă că tot ceea ce este greu, apăsător, 
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că tot ceea ce nemulţumeşte, că tot ceea ce îngrijorează sau sperie, ascunde 
succesul, puterea şi lumina. De aceea este nevoie de încă un pas dincolo de limita 
rezistenţei pe care ne-am impus-o, de aceea este nevoie să fim încrezători că, aşa 
cum am văzut de-a lungul săptămâni, cele mai dificile, mai periculoase sau 
neobişnuite bariere sunt construite de propria minte. 

Prin urmare, finalul săptămânii este o zi de înţelepciune. Chiar dacă, în 
cazul celor tineri sau a celor care până acum nu au dovedit o anume înţelepciune de 
viaţă, lucrurile nu se îndreaptă în această direcţie, trecerea Lunii în Fecioară şi 
medierea tendinţei Nodurilor transformă conflictele de până acum în lecţii de viaţă. 
Până să se transforme în înţelepciuni de viaţa vor avea nevoie să se împlinească şi 
alte etape, dar beneficiul acestei zile, chiar şi pentru cei neexperimentaţi, va fi unul 
greu de uitat. 

Astfel, cei neexperimentaţi, iniţial, vor fi tentaţi să caute vinovaţi pentru a 
observa, a stabili, a înţelege că nu sunt singurii de pe această planetă care suferă. 
Ceilalţi, care privesc viaţa cu maturitate, vor şti că este nevoie să mai facă un pas 
dincolo de limita rezistenţei. Înţeleg că această limită a rezistenţei este, aşa cum au 
văzut de-a lungul acestei săptămâni, o barieră pusă cu mintea şi vor putea să 
transforme supunerea sau îndurarea ori temerile pe care le au în faţa unor 
schimbări substanţiale de conştiinţă sau de statut sociale în nobleţe sufletească. 
Astăzi vom vedea cât de frumoşi sunt oamenii sau cât de frumoşi îşi doresc să fie, 
cât de puternici au devenit ori cât de puternici au şansa să devină în această viaţă 
prin tot ceea ce aleg să sădească în jurul lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi lucrurile prin 
simplitatea lor. Orice undă de vulgaritate îmbolnăveşte iubirea şi fără iubire omul 
se transformă într-un obiect neînsufleţit ori care îşi pierde propria însufleţire 
pentru a se înveli cu un întuneric despre care încă nu ştie nimic. Pentru un om trist 
şi apăsător iubirea este privită ca o povară, ca în celebrul citat al lui Alejandro 
Jodorowsky: �Păsările care se nasc în cuşca au impresia că a zbura este o boală�. 
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20-26 ianuarie 2014 este săptămâna tristeţii care ne duce spre uitare. Aşa 
după cum se înţelege, latura sufletească va fi foarte solicitată, dar nu neapărat prin 
drame afective, cât prin răscolirea acelor probleme pe care le-am lăsat în părăsire 
în trecut, cu gândul de a scăpa de ele, dar şi de oamenii care ni le-au provocat. 
Acum ne ajung din urmă şi problemele, dar şi persoanele, iar modul cum vom 
gestiona aceste tensiuni va fi definitoriu pentru următoarele patru săptămâni, cât 
timp Soarele va trece prin Vărsător. 

Luni Soarele va trece în Vărsător schimbându-ne modul cum privim şi 
înţelegem viaţa, recalibrându-ne dorinţa de a trăi şi aspiraţia către libertate. În 
această primă etapă a tranzitului Soarelui prin Vărsător libertatea va trebui 
dezvoltată doar în raport cu sine, altfel riscăm să punem pe relaţiile împovărate de 
invadarea trecutului o şi mai mare greutate. Adică riscăm să arătăm că avem 
probleme pentru că de fapt nu am avut suficient de multă minte pentru a depăşi 
micile disensiuni ori obstacole ce s-au ivit. 

20-26 ianuarie 2014 ne aduce divergenţe penibile, încercări pe puterea de a 
înţelege problema celuilalt, de a o rezolva, de a o respecta ori de a separa omul de 
faptele sale. Mulţi vor trăi o adevărată dramă confundând faptele pe care un individ 
le-a făcut la un anumit moment cu statutul său de fiinţă şi asta va genera o 
inflamarea a lucrurilor simple ori încurajarea unor episoade ce hrănesc pasiuni fără 
niciun viitor. Chiar dacă omul se judecă după fapte, viaţa unui om înseamnă mult 
mai mult decât se poate înţelege din câteva reacţii dintr-un anumit context. 

Cu alte cuvinte, maturitatea este elementul de control, cheia cea care ne ajută 
să suprimăm înţelegerile eronate, să ne ridicăm vibraţiile şi să vedem totul de sus, 
de foarte sus ori dintr-un alt unghi. Imaginea pe care o privim acum este 
substanţială şi ea ne va îndemna să fim şi mai fideli echilibrului, adică să mergem 
înainte pe linia rafinamentului, a puterii sufletului şi a nu ceda în faţa unui spirit 
justiţiar steril. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu prefera uitarea 
doar pentru că un anumit episod ar putea fi diferit de aşteptările pe care le avem. 
Privind din alt unghi, s-ar putea ca, încă de pe acum, încă din timpul acestei 
săptămâni, să înţelegem că erorile trecutului care ne înţeapă acum în talpă au fost 
săvârşite în principal prin lipsa de viziune. În egală măsură, noua viziune s-ar putea 
să fie una a simplităţii absolute prin care ceea ce a primit viaţă din partea noastră 
să dispară şi Soarele să răsară cu promisiunea unor noi relaţii sau a unui viitor mai 
bun. 
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Luni, 20 ianuarie 
Luni 20- 1-2014  0:59    Luna  (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Luni 20- 1-2014  3:08    Luna  (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Luni 20- 1-2014  5:51     Sun (Cap) --> Aquarius 
Luni 20- 1-2014  6:26    Luna  (Vir) Sex [Can] Jupiter 
Luni 20- 1-2014 11:41    Luna  (Vir) Tri [Cap] Venus 
Luni 20- 1-2014 22:55    Luna  (Vir) Sex (Sco) Saturn 

 
Se depăşesc limite printr-o nouă abordare a constrângerilor. Semnul 

progresului apare prin purificare. Noutatea poate păcăli. Ceea ce este uitat 
devine prieten printr-o nouă reîntâlnire. Cercetare greşită a cauzelor. 

 
Începând de astăzi, timp de aproximativ o lună de zile, vom fi dedicaţi 

înţelegerii puterilor subtile, a descoperirii de noi informaţii, a distrugerii 
suspiciunilor sau îndoielilor care ne-au tot stăpânit în ultimele două săptămâni. 
Pentru că îndemnul general al săptămânii este tangent la ceea ce înţelegem prin 
tristeţe ori care reduce spectrul trăirilor până când acestea se diminuează faţă de 
ceea ce am trăit în săptămânile anterioare, libertatea de alegere va reduce în primul 
rând optimismul, lovind în ceea ce am crezut până acum că reprezintă gândirea 
pozitivă. Începând cu intrarea Soarelui în Vărsător vom accesa informaţia în alt 
mod. Cei care sunt deschişi unor asemenea procedee şi care, în plus, mai au şi 
puterea de a se adapta condiţiilor prezente, lăsând de la ei atunci când este cazul 
pentru a eficientiza procesul evolutiv, transferul de informaţie ori, pur şi simplu, de 
dragul celorlalţi, vor fi avantajaţi de tot ceea ce ia acum înfăţişarea noului, 
evidenţiindu-i în grupurile de apartenenţă ori oferindu-le senzaţia că dintr-odată 
sunt mai puternici, mai siguri pe ei sau cu capul limpede. 

Astfel, separarea oamenilor după direcţiile lor devine mult mai importantă 
acum şi mulţi vor avea impresia că o iau de la capăt, că lasă în urmă o perioadă 
complicată sau chiar urâtă şi că pot în sfârşit să facă ceva important pentru 
devenirea lor socială, morală ori spirituală. 

În realitate, pe de o parte, trecerea Soarelui în Vărsător şi apoi cele cinci 
unghiuri pe care Luna le împlineşte la grad perfect astăzi (opoziţie cu Chiron, 
trigon cu Pluton, sextil cu Jupiter, trigon cu Venus, sextil cu Saturn) ne sugerează 
că a sosit timpul să cheltuim, adică să ne depăşim limitele cunoaşterii, să fim mai 
buni în ceea ce am făcut până acum ori în ceea ce am considerat că ne-a reprezentat 
şi să probăm în următoarele patru săptămâni, prin fapte, că merităm să lucrăm cu 
așa ceva ori că merităm funcţia sau privilegiile pe care le avem. Unii vor considera 
că principalul obiectiv este acum uitarea durerii, însă pierd din vedere că, în 
anumite cazuri, durerea a fost un profesor bun, că ea ne duce de fiecare dată spre a 
ne întări răbdarea, puterea de a ierta şi mai ales de a ne diminua orgoliul de a ne 
crede importanţi, poate mult mai importanți decât suntem în realitate. Astfel, 
cercetarea cauzelor, dacă se bazează pe această anulare, dacă se împrieteneşte prea 
mult cu uitarea devine greşită ori bazele pe care dorim să le punem acum sunt 
instabile, periculoase ori care nu vor putea susţine edificiul pe care dorim să-l 
construim. 

Este, de asemenea, important să nu uităm că Luna acum se află într-o relaţie 
dificilă cu planetele din Peşti, ceea ce ne va sugera că expansiunea ori ceea ce este 
mult, ca informaţie, trăire, muncă, devine periculos, epuizând ori nu mai este de 
actualitate. A dezvolta o forță pozitivă în raport cu această impresie înseamnă a 
devia, a suprima puterea de a evolua, a rupe legătura cu un prieten pe motiv că 
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suprasolicită, acuză ori critică prea mult, pierzând din vedere caracterul educativ al 
acestei relaţii. Cei care lucrează cu energia ori care se preocupă de profunzimile 
vieţii vor înţelege acest lucru încă de dimineaţă, când Soarele va părăsi zodia 
Capricorn şi va intra în Vărsător, adică va lăsa în urmă interesul pentru structurile 
vechi ori solide şi se va apropia de ceea ce este flexibil, volubil, superior, înălţător, 
universal. Da, este important zborul pentru că face parte din educaţia spiritului, 
însă pentru a nu deveni un zbor al lui Icar el trebuie pregătit ori abordat cu un 
dram de înţelepciune. Astăzi, înţelepciunea vine prin refuzul uitării, prin 
consumarea unei părţi importante a energiei personale în a opune rezistenţă 
predispoziţiilor obişnuite, în a refuza îndemnul la diminuare prin uitare şi înălţarea 
spre noi sarcini profesionale, spre noi trăiri, spre noi idealuri, spre oameni noi fără 
să întoarcă spatele a ceea ce am avut în preajmă şi cu care au coabitat dureros, 
rustic ori indecent, fără a uita prietenii vechi atunci când alţii noi apar. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne aduce în faţa unor decizii importante, 
însă nu doar pentru ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat, însemnând zilele 
următoare, cât mai ales pentru bazele viitoare pe care le vom pune prin activităţile 
şi preocupările abordate în următoarele patru săptămâni. 

Dacă noaptea de duminică spre luni va fi marcată de un anume disconfort, 
pentru că Luna şi Chiron sunt în opoziţie, până când ziua se va încheia vom învăţa 
să ne ridicăm vibraţiile, să privim evenimentele cu responsabilitate, să nu-i mai 
acuzăm pe cei din jur că ne-au consumat prea mult timpul, nervii, banii sau alte 
rezerve, ci să privim înainte cu gândul cel bun, iar dacă acum alegem să considerăm 
că nimeni din jur nu este bun să ducă mai departe ce gândim, atunci să dovedim că 
suntem demni de această sarcină, de această povară, că suntem mai buni decât cei 
pe care îi considerăm slabi sau inferiori, însă nu prin contrast cu ceea ce ştim ori 
credem despre ei, ci prin detaşare, prin respect faţă de viaţă ori prin asumarea 
răspunderii a ceea ce gândim despre ei. 

Din acest punct de vedere va fi o zi destul de grea. Mulţi traversează tot felul 
de ipostaze dificile de-a lungul vieţii pentru că, pe de o parte, îi acuză pe ceilalţi de 
ceea ce ei înşişi nu şi-au depăşit apoi rămân prizonieri în aceste obsesii fără să facă 
nimic bun cu viaţa lor. Acum, când Soarele trece în Vărsător şi când Luna este 
prietenă cu Pluton, Jupiter, Venus şi Saturn, putem să observăm care sunt 
loviturile pe care le aplicăm cu regularitate comunităţii fără a-i oferi alternativă. 
Aşadar, să procedăm aşa cum ne-a îndemnat Iisus �Dărâmaţi acest templu şi în trei 
zile îl voi ridica!" (Ioan 2:19), adică atunci când alegem să dărmăm ceva în mod 
obligatoriu va fi necesar să punem ceva în loc. Dacă nu avem ce pune ori dacă nu 
dorim să folosim un înlocuitor, orice dorinţă de a zbura, orice element care ne duce 
spre înaltul cerului, adică despre care să credem că ne poate face mai buni, mai 
puternici, mai sociabili, mai bogaţi ne va transforma în Icar. Unora, acest substitut 
s-ar putea să le creeze un acut sentiment de nesiguranţă privind ca pe o invitaţie la 
efort, însă va fi nevoie să-şi tempereze temerile ori fluctuaţiile minţii şi să vadă 
puţin mai departe pentru că substitutul de azi reprezintă garanţia succesului de 
mâine.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de calitatea 
sufletului. Pentru a-l păstra intact este nevoie, uneori, aşa cum se întâmplă astăzi, 
să lăsăm în urmă cârligele ascuţite ale mâniei, cele care ne rup bucăţi din fiinţă şi le 
aruncă peste tot pe drum. Nu prin aceste fragmente ale fiinţei impregnăm drumul 
care ne duce spre împlinire sufletească, ci prin florile pe care le plantăm din loc în 
loc. Binele, folosit ca substitut, aduce zilei o forţă teribilă, aceea de a ridica edificii 
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care dăinuie în timp prin calităţi remarcabile, acelea care s-au născut din efort, 
muncă, disciplină, respect şi dragoste, nu din ambiţii ori revoltă. 

 
Marţi, 21 ianuarie 

Marti 21- 1-2014  5:24    Luna  (Vir) Sex (Can) Lilith 
Marti 21- 1-2014 14:43    Luna  (Vir) --> Libra 
Marti 21- 1-2014 17:40     Sun (Aqu) Tri (Lib) Luna 

 
Se aşteaptă prea mult de la ceilalţi. Emoţiile negative atrag atenţia. 

Interes pentru ceea ce trebuie eliminat. Cei care refuză purificarea uită că au 
nevoie de ea. Uitare dulce, plăcută, relaxantă. 

 
Astăzi, din punct de vedere astral, se întâmplă un fapt foarte interesant. 

Luna, înainte de a părăsi zodia Fecioară, adică dimineaţa, va împlini un sextil cu 
Lilith, iar în a doua parte a zilei, când va fi deja în Balanţă, va împlini un trigon cu 
Soarele, ceea ce ne va aduce un tandem interesant între tentaţia subordonării şi 
bucuria eliberării de sub o condiţionare. Prin acest tandem se ridică o interdicţie şi 
nu este deloc puţin lucru pentru că în Fecioară, Luna ştie bine să se supună şi este 
bine de ştiut că nu întotdeauna o face cu decență. Este şi cazul de faţă când Luna, 
prin prietenia pe care o caută în locuri nepermise, în zone întunecate, poate răscoli 
amintiri vechi pe care acum să nu le poată gestiona corespunzător. Aici sunt 
integrate greşeli mai vechi ori erori pe care oamenii le tot repetă de ani de zile şi 
care nu par să-i ducă nicăieri. 

Când Luna va trece în Balanţă aceste direcţii marcate de repetarea unor 
greşeli îi îndeamnă spre emoţii negative pe care să le urmărească acum cu prea 
mare interes. Poate, unii, mai experimentaţi ori care s-au mai confruntat cu aşa 
ceva vor căuta să se coordoneze după un contrast dezvoltat în raport cu acestea. 
Este bine de ştiut că, prin contrast, acțiunile lor fac parte din aceeaşi gamă de trăiri, 
din aceeaşi categorie şi faptul că nu sunt tulburați de ele nu înseamnă că nu sunt 
sub directa lor influență. Contrastul cere tribut, iar astăzi tributul este refuzul 
purificării. 

Pentru a se simţi confortabil în acest tandem astral, în faţa acestui balans 
mult prea mare între vină şi fuga de suferinţă, oamenii preferă să uite. Prin uitare 
au impresia că o iau de la capăt, că sunt fericiţi, mulţumiţi cu ceea ce trăiesc, că nu 
se risipesc ori că sunt selectivi într-un mod pozitiv. Ştim din experimentele 
ştiinţifice că selecţia pozitivă în masă duce la segregare pozitivă, deci acest 
procedeu, dacă ar fi realizat aşa cum se cuvine, ar duce în viitorul apropiat la 
modificări importante în viaţă, însă este puţin probabil să se facă abstracţie de 
interferenţele negative date de opoziţia, încă activă, a Soarelui cu Lilith ori de cea 
care se va împlini mâine la grad perfect – opoziţia Lunii cu Uranus. 

Făcând apel la teoriile moderne ale astrologiei karmice, înțelegem că relaţia 
Rac-Berbec este una de devenire, în sensul că un rac evoluat va descoperi că îşi 
poate începe propriul său drum, că nu mai este o marionetă a aspiraţiilor, tradiţiei, 
ambiţiilor cultivate din copilărie ori ale aşteptărilor celorlalţi. Pentru că în Rac o 
avem pe Lilith, ispita, iar în Berbec pe Uranus, neprevăzutul, tot ceea ce este nou, 
opulent, viril, exploziv, dinamic, incită atât de mult încât depersonalizarea pe care o 
resimţim acum, prin tranzitul Lunii prin Balanţă, să ne atenueze simţul pericolului 
şi să ne îndemne acum să facem cea ce ne-a speriat în ultima perioadă sau chiar 



Săptămâna 20  – 26 ianuarie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 16 ianuarie 2014, ora 18:03 

toată viaţa. Ceea ce va fi evident va lua înfăţişarea curajului, a lucidităţii, însă doar 
în direcția sporirii interesului pentru confort, bogăţie, prosperitate ori libertate. 

Dacă ascunzişurile minţii pot lăsa impresia de diversitate, în fața repetării 
unor greşeli rana se va adânci şi mai mult, iar dezamăgirile îşi vor face loc şi acolo 
unde, până mai ieri, eram mulţumiţi, împăcaţi cu sine ori cu cei din jur. 

Prin urmare, astăzi vom dori să facem schimbări importante crezând că 
prin ele ni se ridică standardul de viaţă, ni se deschide o nouă poartă a vieţii, dar, în 
realitate, se eliberează o problemă pe care nu am reuşit niciodată până acum să o 
gestionăm corespunzător. Este adevărat, chiar şi dacă eşuăm, azi ne va fi mai uşor 
decât altădată, mai simplu, iar această uşurinţă în a depăşi un obstacol ne va face să 
credem că am devenit mai puternici. 

Unii poate chiar au devenit, însă nu prin ceea ce consideră acum că înseamnă 
prosperitate sau bogăţie de informaţii, ci prin modul cum gestionează o problemă 
mai veche. Azi se va pune problema unui consum care este periculos, fie că 
epuizează tot ce înseamnă rezervă, fie că se va dovedi toxic, indecent ori într-o 
cantitate prea mare. Ceea ce este plăcut vine prin uitare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda confortul cu 
puterea şi de a nu-l folosi ca etalon în interacţiuni.  

 
Miercuri, 22 ianuarie 

Miercuri 22- 1-2014  8:22    Luna  (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Miercuri 22- 1-2014 13:53    Luna  (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Miercuri 22- 1-2014 16:19    Luna  (Lib) Squ [Can] Jupiter 
Miercuri 22- 1-2014 20:05    Luna  (Lib) Squ [Cap] Venus 

 
Divergențele oferă şansa de a vedea adevărul. Calitatea expresiilor 

trebuie căutată în trecut. Bucuriile sunt tragedii în curs de iertare. Ajutorul este 
refuzat. Mintea este plină de gânduri inutile prezentului. 

 
Crucea cosmică pe semne cardinale pe care Luna o împlineşte astăzi este 

dominată de ideea de confort. De altfel, întreaga perioadă ne încearcă pe nevoia de 
confort, punând-o alături de suspiciunile pe care oamenii le au unii faţă de ceilalţi. 
22 ianuarie nu va fi însă o zi atât de complicată aşa cum ni se înfăţişează din cele 
patru unghiuri negative pe care Luna le împlineşte acum, ci mai curând un 
preambul la ceea ce se va consuma mâine, 23 ianuarie, când Soarele şi Axa 
Dragonului vor fi în careu. 

Cu alte cuvinte, astăzi ne aflăm în faţa unor situaţii cunoscute, multe dintre 
ele invocate dintr-o plăcere stranie de a da vieţii o anume intensitate, de a ieşi în 
evidenţă ori de a combate plictiseala. Sigur, evenimentele susţinute pe opoziţia lui 
Pluton cu Jupiter ori pe cele două careuri pe care Uranus le împlineşte cu Pluton şi 
Jupiter, nu ne lasă impresia că acum ar fi loc de plictiseală , ci mai curând de o 
tensiune epuizantă. Luna din Balanţă schimbă însă ordinea priorităţilor şi 
motivând că avem nevoie de relaxare ne sustragem brusc unor preocupări care 
purtau această etichetă de �epuizant�. Unii, în absenţa unei presiuni, se simt 
dezorientaţi, iar Balanța are un mod specific de a dezechilibra oamenii, de a-i păcăli 
că sunt în armonie dacă nu se interesează de răul care îi perturbă pe alţii. 

Ceea ce ne învăluie acum este vechi, poate prea vechi pentru a nu fi tentaţi să 
privim puţin peste gard, la vecini sau mai departe de linia orizontului, fără însă a ne 
alege cu ceva bun. Pentru că acum crucea cosmică pe semne cardinale ne va supune 
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la un disconfort psihic este puţin probabil ca noutăţile pe care le observăm să nu 
genereze argumente în favoarea unei deziluzii care va fi explorată cu mai mare 
intensitate mâine. 

Cu alte cuvinte, şi această zi ne va căli în faţa vieţii. Poate acum, mai mult 
decât seria evenimentelor de mâine, ce vor fi marcate de mai multă subtilitate, 
amintirea celor dragi care nu mai sunt lângă noi ni se strecoară pe ascuns în suflet 
şi încet ne invadează toate procesele mentale, îndemnându-ne să spunem de prea 
multe ori: �Ce bine ar fi fost dacă...�. 

Prin urmare, 22 ianuarie comprimă trăirile şi ni le conduce pe un traseu 
care ni se va părea destul de complicat, apăsător ori dureros. Ceea ce ne lipseşte 
este văzut în ograda altuia, ceea ce ne-ar împlini este trăit de celălalt, iar ceea ce ne-
ar uşura viaţa s-a stins, a plecat ori nu mai este de actualitate. 

22 ianuarie devine o zi a nostalgiilor autoimpuse. Crucea cosmică pe semne 
cardinale care se împlineşte prin trecerea Lunii prin mijlocul zodiei Balanță ne 
îndeamnă să considerăm că ne lipseşte ceea ce ne trebuie cel mai mult şi prin 
aceasta apăsare să ne blocheze atenţia în exterior. Pentru că, pe de o parte, Balanţa, 
prin Lună, ne îndeamnă spre a nega elemente esenţiale doar pentru că sunt 
neplăcute, iar, de cealaltă parte, realitatea faptelor curente nu pare să fie ceva ce 
poţi ascunde prin metoda struţului, fac din bucuriile acestei zile tragedii care ne 
duc spre iertare. Şi, aşa cum de multe ori am constatat, ceea ce ne duce spre iertare, 
inițial, ne înţeapă, ne îmbrânceşte ori ne deposedează de un bun de preţ. 

De aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a nu refuza azi 
ajutorul. Oricât de motivaţi vom fi în ai întâmpina pe ceilalţi printr-un filtru, este 
mult mai bine să dovedim astăzi că suntem puternici în ambele direcţii, şi prin a 
dărui, şi prin a primi.  

 
 
Joi, 23 ianuarie 

Joi 23- 1-2014  2:00    Luna  (Lib) Tri (Aqu) Mercury 
Joi 23- 1-2014  5:50    Luna  (Lib) Con (Lib) Mars 
Joi 23- 1-2014  6:48     Sun (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Joi 23- 1-2014 15:22    Luna  (Lib) Squ (Can) Lilith 
Joi 23- 1-2014 23:43    Luna  (Lib) --> Scorpio 

 
Lucrurile simple se inflamează. Calitatea vieţii este judecată după 

schimburile care se realizează între oameni. Greşelile au o puternică remanență. 
Prea multe pasiuni pentru ceea ce nu poate fi pus în aplicare. Vise. Curiozitatea 
scoate preocuparea din zona confortului şi o etichetează negativ. 

 
Careul Soarelui cu Capul Dragonului este un unghi important pe care îl 

parcurgem de două ori pe an. Ceea ce transformă acest careu într-unul de o 
importanţă majoră vine din faptul că el este ultimul pe care Soarele îl împlineşte cu 
Axa Dragonului pe Taur-Scorpion, iar, acum, cu această particularizare (Soarele în 
Vărsător), asistăm la o inflamare a lucrurilor simple pe motivul tardivităţii. Mulţi 
vor acţiona azi în orb pentru că vor avea impresia că nu mai au timp, că sunt daţi la 
o parte, alungaţi de pe moşie, uitaţi într-un colţ ori refuzaţi categoric. Se ştie că 
Vărsătorul, ca zodie de aer, poate interveni asupra oricărui eveniment cu motivaţii 
mentale şi, în plus faţă de celelalte zodii de aer, acest semn aduce uşurinţa 
desprinderii de materie, dar, din nefericire, tot într-un cadru al cunoscutului, al 
controlului, al certitudinilor personale. Aşadar, tot forfotul, toată revolta din afară 



Săptămâna 20  – 26 ianuarie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 16 ianuarie 2014, ora 18:03 

se vede ca o explozie necontrolată, ca un atac eroic asupra unei redute, a cărei 
învingere nu constituie un semn al hazardului. Astăzi, prin careul Soarelui la Axa 
Dragonului vom arăta care sunt elementele pe care ne-am axat până acum, ce ne-a 
făcut până acum să ne simţim siguri şi cât de mult am investit în nota personală. 

Dacă în planul acţiunilor concrete acest careu aduce frustrarea generată de 
acțiuni nefinalizate sau, în cazul celor care au nativ un asemenea marcaj, 
intensificarea lor în planul sufletesc va fi percepută ca un refuz al luminii. Acest 
fapt este susţinut de careul Lunii cu Lilith, dar şi de o activare a elementului mental 
fără o bază a concretului stabilită foarte bine. Cu alte cuvinte, se gândeşte prea 
departe, prea mult, prea intens, ridicăm privirea prea sus şi nu vedem că drumul 
este presărat de spini ori de gropi şi, poate, în acest stadiu indicat ar fi să plecăm 
privirea, la propriu şi la figurat, pentru a ne menţine pe cale. Înţelegem, astfel, că 
dinamica astrală ne îndeamnă acum spre simplitate. Această simplitate pe care 
Vărsătorul o deţine nativ dar pe care nu şi-o poate explica va face acum casă bună 
cu unghiul de 90 de grade pe care Soarele, ce se află acum în exil (acţiuni săvârşite 
împotriva notei personale), o pune pe seama opresiunilor sociale, a greutăţilor 
resimţite din partea societăţii, ca o sumă de factori. 

Aşadar, pe final de Balanţă, Luna primeşte o asistență nesperată din partea 
unor seniori ai problemelor specifice acestei perioade. Este ajutată de Lilith, cea 
care de ceva vreme ne vorbeşte despre drame afective, patimi, ataşamente susţinute 
pe frica de singurătate sau de eşec. Îl are aproape pe Marte, cel care până la finalul 
lui iulie va căuta să ne convingă că nu există dreptate în lume, ci doar victoria unui 
confort împotriva confortului celorlalţi. de asemenea, îl are acum alături pe Mercur 
care, din Vărsător, îi arată cât de departe poate ajunge dacă şi-ar dezlega pietroaiele 
pe care le are legate de glezne. Totul devine, prin careul Soare-Axa Dragonului, o 
problemă de conştiinţă şi, în egală măsură, de observaţie. Unii vor considera că nu 
este bine să ştii mai mult, nu te ajută să progresezi pentru că tot ceea ce doare lasă 
pe corp un tatuaj al tristeţii ori a îndurării ce impregnează memoria într-un mod 
anume. Tristeţea nu trebuie să ne sperie şi nici uitarea, iar astăzi nu trebuie să ne 
sperie nicio constrângere pentru că ele vin spre noi nu pentru a se înmulţi, ci 
pentru a ni se revela. Spre seară, Luna va trece în Scorpion şi din calitatea sa 
(cădere) se va extrage o forţă specială, ca o mare putere de concentrare ce va da 
gândurilor din prima parte a zilei o ţintă anume. Dacă suspiciunile şi îndoiala 
aplicate idealului propriu, ca expresii ale careului Soare-Axa Dragonului, vor fi 
explorate printr-o selecţie negativă a informaţiei ce are în centru ideea �sufăr din 
cauza celorlalţi�, căderea Lunii în Scorpion (emoţii cultivate împotriva celorlalţi) 
transformă presupunerile în fapte, aduce confirmări negative şi ne va ţine în 
continuare prizonieri în această tensiune periculoasă care, iniţial, nu avea niciun 
echivalent în realitate. 

 Astfel, devenim sclavii propriilor dorinţe, iar supravieţuirea nu va mai 
depinde de cât de uşor ori cât de mult dorim să ne adaptăm, ci de cât de flexibili ne 
vom dovedi unii faţă de alţii în a ne accepta aceste capricii. Şi, iată, cum de la o 
simplă îndoială, prin integrare, prin plantarea acestor seminţe mentale într-un 
ogor generos (segmentul social) ajungem să culegem spini care, la început, prin 
florile lor, ne păcălesc că sunt o recoltă deosebită. Ansamblul zilei, ansamblul 
evenimentelor ori ansamblul fiinţei ne va îndemna să găsim o finalitate practică 
episoadelor care ne învăluie acum, adică să nu ne mai prefacem că iubim, ci să 
iubim cât putem de mult și de personal, chiar dacă asta înseamnă sentimente slabe 
în intensitate ori simpliste, să nu ne mai speriem în fața pericolelor pentru că 



Săptămâna 20  – 26 ianuarie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 16 ianuarie 2014, ora 18:03 

raportarea la trecut, la experienţele anterioare (adevăratul motiv care hrăneşte 
teama de eşec) este doar o etichetă negativă care ne opreşte explorarea şi ne 
întunecă mintea. 

Prin urmare, 23 ianuarie va pune la încercare gândirea structurată, spiritul 
practic şi progresul individului prin expunerea sa faţă de aspectele delicate ale 
vieţii. Ceea ce ştie, dar căreia nu-i poate indica precis sursa, adică motivul sau 
dovada, complică raporturile dintre oameni şi îi face pe aceştia să se acuze unii pe 
alţii de diferite rele după cât de duri şi intransigenţi sunt cu ei înșiși. 

Curiozitatea nu este astăzi un ajutor, nici măcar cea ştiinţifică, aceea care 
caută să ajungă la o finalitate prin paşi mici, pentru că, de fapt, acum suntem 
interesaţi mult mai mult de curiozităţi periculoase, decât de progresul simplu, de 
liniştea familiei, de convieţuirea comodă. 

Astăzi calitatea vieţii va fi însă influenţată de schimbările pe care le produce 
prin acest gen de compătimire ori de revoltă. De fiecare dată când Soarele se află în 
careu la Axa Dragonului toţi participanţii la acest teatru astral, toate fiinţele se simt 
zdruncinate în energiile lor de bază şi, nu doar atât, ci și în convingerile pe care le 
au faţă de ceea ce trăiesc. Unii vor fi dezamăgiţi, alţii vor merge mai departe 
arătându-se decepţionați complet de viaţă ori de cei din jur, însă cu toţii vor sesiza 
că suflul, pofta de viaţă vor comporta diminuări substanţiale. Pentru a se menţine 
pe linia de plutire oamenii se vor supraevalua făcând apel la aceleaşi amintiri care îi 
zdruncină. Rememorează că au fost cândva buni, puternici, inteligenţi, pricepuţi ori 
bogaţi, că au avut casa plină de musafiri, că au avut mulţi prieteni, însă acum 
consideră că lucrurile s-au schimbat. Cei care se lasă în voia acestor dezamăgiri nu 
doar că se vor arăta slabi în faţa propriilor erori, ci îşi vor crea unele mult mai 
convingătoare, mai puternice al căror caracter coroziv să îi întristeze şi mai mult pe 
viitor. Soluţia este foarte simplă: să vezi orice element de dizarmonie ca fiind ireal, 
oricât de mult ar convinge că trebuie să i se acorde credibilitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi astăzi privilegiul de 
a nu ne mai constrânge de timp, regulă, metodă, de a fi disciplinaţi doar cu 
sentimentele, de a vorbi cuviincios, dar de a sfida ceea ce ne tulbură cel mai mult: 
regulile absurde ale societăţii de consum care refuză ceasul biologic, dar de a 
inventa orologii atomice care dictează vieţii un curs absurd şi trist. Bucuria de a 
simţi să fie astăzi balonul care ne ridică în înaltul cerului, iar experienţele care nu 
ne tulbură să fie nacela. Disciplina descoperită prin libertatea sentimentului este o 
forţă care nu poate fi măsurată de niciun orologiu şi nici încadrată într-o regulă 
menită să genereze o îmbunătăţire a indicatorilor de producţie sau de sporire a 
prosperităţii. Ea conține informaţia a ceea ce suntem cu adevărat.  
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Vineri, 24 ianuarie 
Vineri 24- 1-2014  5:19    Luna  (Sco) Con [Sco] North Node 
Vineri 24- 1-2014  6:56    Luna  (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Vineri 24- 1-2014  7:18     Sun (Aqu) Squ (Sco) Luna  (Half Luna ) 
Vineri 24- 1-2014 16:56 Mercury (Aqu) Tri (Lib) Mars 
Vineri 24- 1-2014 19:27    Luna  (Sco) Tri (Pis) Juno 
Vineri 24- 1-2014 19:55    Luna  (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 24- 1-2014 21:43    Luna  (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Vineri 24- 1-2014 23:23    Luna  (Sco) Tri [Can] Jupiter 

 
Gândul devine realitate. Expresivitate fără temei. Salt în orb pentru că 

bazele nu sunt vârfuri de munte, ci abisuri. Conţinutul are de suferit. Forma 
păcăleşte. Judecata devine bună dacă este plăcută. Voinţa preschimbă golul în 
boltă şi suferinţa în virtute. Căutarea împlinirii. Magia lucrurilor grandioase 
prin formă. Fidelitatea este răsplătită. 

 
O parte din tensiunile care ne-au invadat de la începutul săptămânii încoace 

se vor mai diminua. Mintea astăzi se deschide mult mai uşor şi sfera ideilor, prin 
trigonul lui Mercur cu Marte, ne va duce mult mai departe decât am crezut în 
primele patru zile ale acestei săptămâni că putem ajunge. Astăzi se începe şi un nou 
ciclu draconitic şi sufletul pare că se scaldă într-o nouă formă de cunoaştere, că are 
acces la mai multe tipuri de informaţii şi fiecare va spera că împlinirea cu care intră 
în contact acum reprezintă semnul eficienţei. 

Astăzi Mercur şi Marte vor fi în trigon şi expresivitatea va fi preferată, 
urmărindu-se prin ea să se ridice standardul de viaţă. Riscul este unul destul de 
mare pentru că prin această ridicare a standardului de viaţă se intră într-o zonă 
nouă pentru care încă nu suntem pregătiţi. Vom miza mult pe formă, pe aspectul 
exterior, pe ceea ce ia înfăţişarea finalităţii ori a recompensei şi vom pierde din 
vedere că demersurile, ce ţin de expresia personală, de dinamica vieţii personale, de 
imagine ori de devenirea socială, cea care ţine acum, în această perioadă, de 
tranzitul Soarelui prin Vărsător ce a fost început de luni, se continua, nu încep 
acum, adică au nevoie să fie privite ca o continuare a efortului, a muncii, nu ca o 
împlinire, nu ca o finalitate şi nici măcar ca o iniţiere a unei ultime etape care să 
ducă rapid la finalitate. 

Ciclul draconitic ce începe acum devine, astfel, un asistent al tranzitului 
Soarelui prin Vărsător, adică un exponent al ideilor puternice, al planurilor măreţe 
ce vizează deschiderea, aprofundarea, dobândirea independenței. De aici şi 
tendinţa de a ne implica prea mult în clarificări, în informaţii stranii, în deziceri de 
grupul de apartenenţă, în a lăsa impresia că totul este făcut de dragul formei. Cei 
care se lasă prea mult antrenaţi în acest joc periculos îşi vor modifica forma, îşi vor 
zdruncina voinţa şi, atunci când în jurul lor va apărea o persoană capabilă să arate 
stabilitate în libertate, formă ori în a aprecia un element pe care cel în cauză îl 
acuză, va fi luată ca model împreună cu tot ce deține, fără să se ştie dacă sunt sau 
nu corecte. 

Aşadar, mecanismul dominării ciclului draconitic de către tranzitul Soarelui 
prin Vărsător are această componentă a supunerii ce are nevoie să devină fidelitate, 
nu bine conjunctural, nu fascinaţie de moment. Asta înseamnă că va fi nevoie de un 
strop de voinţă în plus în a nu consideră că a apleca fruntea în faţa celui care se 
dovedeşte bun, puternic sau eficient acum înseamnă umilinţă ori diminuarea 
puterilor personale, ci înseamnă sublimare, adică preschimbarea realităţii prin 
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raportarea ei la o altă viziune. Golul va deveni bolta cerului nesfârşit care ascunde 
mistere nebănuite, iar suferinţa devine elementul care preschimbă totul în virtutea 
asemenea Degetului lui Midas, cel care prin simpla atingere putea să transforme 
totul în aur. 

Asistăm astăzi la o magie a lucrurilor grandioase în care vorbirea este altfel 
orientată, ideile sunt altfel percepute de ceilalţi şi cei care sunt mai curajoşi, care 
vor avea îndrăzneala să treacă peste barierele de concepţie ori de gândire, vor fi 
primii care vor constata cu surprindere că feedback-ul social este azi mult mai bun 
decât în zilele anterioare şi că pot pune la masa discuţiilor subiecte complicate, 
delicate ori dureroase, având certitudinea că ele vor fi înţelese corect ori cel puţin 
încadrate corect în registrul în care sunt abordate. 

Prin trigonul lui Mercur cu Marte se depăşesc limite ale vorbirii, exprimării, 
deplasării ori curajului nu prin invadarea intimităţii celorlalţi, ci printr-o oprirea a 
falselor griji pe care individul şi le făcea despre anumite situaţii ori demersuri sau 
prin sustragerea unor temeri care sunt atât de vechi încât par a face parte din 
caracter, din temperament, din felul de-a fi al individului. 

Totuşi, nu trebuie minimizat rolul începutului de ciclu draconitic, însă el 
trebuie privit doar prin contextul puterii gândului. Avem acum puterea de a păşi 
într-o nouă dimensiune, de a construi edificii importante bazându-ne pe o schemă 
mentală, pe un gând, pe un program de lucru stabilit în mod clar, fără a lăsa nimic 
la voia întâmplării. Ceea ce este lăsat la voi altora, la voia destinului se ridică spre 
cer într-o manieră greu de controlat pentru individ. Doar inspiraţia, cea care se 
supune unui plan subtil, care este condusă de forţe rafinate ce acţionează dincolo 
de privirea fizică poate fi lăsată liberă. 

Prin urmare, 24 ianuarie este o zi a vorbelor grele, a ideilor care nu prind 
rădăcini, a amânării greu de înţeles ori de încadrat într-o schemă pentru că ea 
urmăreşte, fie un plan din umbră, fie cere, conform exemplului celorlalţi, împliniri 
nespecifice. Astăzi sperăm la împliniri după cum credem că li se împlineşte altora 
norocul şi vrem să finalizăm etapa după cum vedem în jur că se încheie etapele 
celorlalţi. 

Astăzi dau roade planurile pe care ni le-am făcut din timp, cel puţin de luni 
încoace, de când Soarele a trecut în Vărsător. Ceea ce este nou va avea nevoie de o 
schemă de lucru şi dacă nu ne-o facem singuri, dacă la dosarul personal nu există 
probe care să vorbească despre eficienţa personală, despre cunoaşterea personală, 
atunci ceea ce ne însuşim prin preluare, ceea ce pretindem celorlalţi devine o 
greutate adăugată celor pe care le avem deja. 

Astăzi nu cerem, ci primim, nu pretindem, ci admirăm, nu selectăm, ci 
reaşezăm în ordine priorităţile şi, ţintele, aruncate foarte departe, vor fi încununate 
de succes dacă valorii aspiraţiei personale îi este dat ca ton (ca în muzică) un 
element personal. 

Sunt mulţi oameni care trăiesc toată viaţa depersonalizaţi, fragmentaţi, 
uitându-se peste tot pe unde trec, lăsându-şi aiurea bucăţi din structurile mentală, 
sufletească ori chiar fascicule ale sufletului şi cu cât avansează în vârstă, cu atât se 
simt mai săraci, mai slăbiţi ori constrânşi să-şi accepte un trai nefericit. Pentru ei 
bătrâneţile nu sunt sinonime cu înţelepciunea şi asta pentru că au trăit o viaţă care 
i-au fragmentat, nu care i-a înnobilat. Prin direcţiile acestei zile mulți ar înţelege că 
fragmentarea înseamnă a ne înlocui crezul personal cu ceea ce considerăm că e bun 
la alţii şi deci trebuie să ne fie şi nouă bun. Asta înseamnă a acţiona fără rădăcini, 
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adică a fi plantă cu rădăcină, frunze şi flori, care are nevoie de un loc de unde să se 
hrănească şi a te crede sămânţă, doar pentru că la un moment dat asta vezi în jur. 

Adevărul personal, aşa cum îl vedem azi, ne va brusca prin limpezimea sa, 
dar va fi câştigat doar acela care nu-l va folosi pentru a se fragmenta şi mai mult, 
pentru a-şi refuza dreptul la a trăi în felul său deoarece este convins că poate trăi 
mai bine în felul altuia. Apoi, tot ce ţine de vorbe, fapte, aspirații, tot ce implică 
susţinerea unui argument în faţa unui factor justiţiar, de a convinge pe cineva de 
adevăr ori de minciuni cere experimentare, cere un plan stabilit în prealabil pentru 
că spontaneitatea este acum în favoarea forţelor exterioare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de 
responsabilitate. A fi responsabil nu înseamnă a-ţi îndeplini un deziderat. Oamenii 
confundă adesea această ambiţie, cu responsabilitatea. A fi responsabil înseamnă a 
trăi prin flexibilitate fără a abuza de ea şi fără a face din buclele schimbărilor de 
poziţie traume pe care în timp să le oferim celorlalţi ca înţelepciuni de viaţă. Trestia 
se apleacă în bătaia vântului şi nu dispreţuieşte natura pentru că trebuie să se 
adapteze aşa. Ea trăieşte. Îşi împlineşte destinul ei de trestie şi va rămâne mai 
curând în amintirea poeţilor decât în cea a lucrătorilor care o cultivă pentru a o 
tăia. Fiind responsabil îţi descoperi adevăratul rost pe care-l ai, nu cel pe care ţi l-ai 
închipuit sau care ţi-a fost implementat la un moment dat prin educaţie sau mode 
culturale. De aceea responsabilitatea este întotdeauna înnobilată cu bucuria de a 
trăi, fiind interdependente. Cine nu se bucură de ceea ce este, dar se crede o 
persoană realizată, nu arată decât că este o persoană ambiţioasă, nu că a ajuns la 
responsabilitatea de a fi. 

 
Sâmbătă, 25 ianuarie 

Sambata 25- 1-2014  2:05    Luna  (Sco) Sex [Cap] Venus 
Sambata 25- 1-2014 10:03  Chiron (Pis) Con (Pis) Juno 
Sambata 25- 1-2014 13:55 Mercury (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Sambata 25- 1-2014 15:42    Luna  (Sco) Con (Sco) Saturn 
Sambata 25- 1-2014 15:54    Luna  (Sco) Squ (Aqu) Mercury 
Sambata 25- 1-2014 21:52    Luna  (Sco) Tri (Can) Lilith 

 
Apel la reguli. Disciplina este elementul de legătură între oameni. 

Rezultatele muncii sunt judecate după calitatea faptelor intermediare. Se spun 
adevăruri care dor. Se minte pentru a proteja etapele următoare. Viziunea 
paradisului este umbrită de gustul amar al realităţii prezente. Intuiţii stranii. 

 
Abia astăzi apelul la disciplină va fi înţeles. Multe din direcţiile zilei 

anterioare, care li s-au părut unora prea abstracte, ies astăzi la lumină, sunt mai 
uşor de citit ori de înţeles, ceea ce duce la o mai uşoară procesare a informaţiilor. 

Astăzi, prin conjuncţia lui Chiron cu Junon, punem în aplicare elemente 
preluate prin relaţionare. Cu alte cuvinte, prin această fuziune de forţe astrale 
arătăm ce ştim să facem cu tot ceea ce ne-a fost presărat la picioare de-a lungul 
acestei săptămâni. De această dată însă careul lui Mercur cu Saturn ne spune că în 
momentul conştientizării deja nu mai putem schimba ce traversăm şi va trebui să 
ducem mai departe demersurile aşa cum sunt. Din nefericire, tendinţa va fi una 
stranie, adică vom fi îndemnaţi astăzi să facem ceea ce a trebuit ieri să înfăptuim şi 
vom fi tentați să criticăm măsurile pe care ziua anterioară le-a impus. Astfel, prin 
careul Mercur-Saturn ne vom considera vinovaţi de anumite sincope ori că nu am 
avut suficientă viteză de reacţie pentru a lua o decizie categorică. 
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Acum vina nu ne ajută nici măcar să revenim la realitate, ci, dimpotrivă, 
pentru că Luna trece prin conjuncţia cu Saturn şi apoi prin careu cu Mercur şi 
trigon cu Lilith, gustul culpei este acela de a ne adânci în ceea ce nu am putut face 
ieri pentru a repeta neputinţa şi pe viitor, atunci când vom avea din nou ocazia să 
trecem prin situaţii de genul acesta. Pentru că nu vom reuşi nici să mergem înainte 
şi nici înapoi, rezultatele faptelor care îşi au rădăcina în acţiunile acestei zile vor fi 
judecate în timp după rezultatele intermediare. Nu finalitatea va fi esenţială pentru 
a înţelege ce se întâmplă azi, ci cum am schimbat direcţia în stadiul intermediar, 
care au fost elementele incomplete ale acestei zile care ne-au determinat la un 
moment dat să schimbăm direcţia. 

Dacă dorim să fim în continuare eficienţi va trebui să suportăm adevăruri 
dureroase, însă nu pentru cel care le spune, ci despre cel care ascultă. Cel care, din 
cauza careului Luna-Mercur, va minţi, va broda povestea în aşa fel încât să iasă în 
avantaj. Motivaţia minciunilor spuse azi este aceea de a proteja etapele viitoare. 

Cei care nu se sperie aşa uşor de condiţionările vieţii, vor reuşi să se ridice 
din zona predispoziţiilor comune ale planetelor, lucrând cu energii mult mai fine, 
adică vor trece de la etichete gen �minciună�, �dispreţ�, �ură�, �program", 
"interdicţie�, la cele ce ţin de înţelegerea unui obstacol ori de subordonarea fiinţei 
în faţa unui curs al evenimentelor căruia nu i se vede acum finalul. Prin conjuncţia 
Lunii cu Saturn de fapt se împlineşte o configurație numită Zmeu, care îl are pe 
Jupiter ca focar. Au rămas multe nespuse şi nu toate sunt încărcate de dramă sau 
nemulţumire, ci care conţin şi bucurii. Astfel, 25 ianuarie, prin ridicare nivelului de 
vibraţie, prin extinderea câmpului de percepţie, prin rafinarea gândului oamenii 
descoperă că traversează acum o formă stranie de recompensă pe care nu o pot 
cuprinde în totalitate, ci mai curând o pot intui. Se vorbeşte despre ei, dar nu îi mai 
deranjează, deoarece înţeleg că îşi amintesc de situaţii din trecut când şi-au dorit 
asta. Nu-i mai deranjează că sunt marginalizaţi, refuzaţi pentru că devin mult mai 
concentraţi pe un alt traseu mult mai bun, mai puternic şi mai încărcat de roade. 
Nu se mai tulbură când sunt opriţi din transferul unei informaţii şi astfel au ocazia 
să o aprofundeze. 

Prin urmare, în 25 ianuarie se întâmplă multe din categoria celor bizare. Şi 
intuiţiile sunt bizare, iar rezultatele lor vor fi cu atât mai durabile cu cât putem să 
ne desprindem de ceea ce ne urlă în faţă că reprezintă unica realitate. Ceea ce 
descoperim dincolo ne poate duce la contemplaţie sau chiar la transă, la a rupe 
legătura cu ceea ce ia acum înfăţişarea de finalitate şi care la un alt nivel, unul 
superior, extins, nu este decât un capăt de aţă, o sfoară scurtă la care nu se poate 
lega nimeni. 

Dacă în cazul traiului comun viaţa este judecată după rezultatele muncii, în 
cazul vieţii spirituale viziunea de ansamblu, cea care nu găseşte acum un loc în jur 
unde să pună piciorul, contactul cu abstractul ne revelează faptul că şi acolo pot 
exista dorinţe neîmplinite care aşteaptă un momentm prielnic pentru a se exprima. 
Fiinţele armonioase combină cele două direcţii azi, iubind pământul care cere 
muncă, efort, disciplină şi, în egală măsură, suflând cu toată lumina de care 
dispune în aripile sufletului pentru a se înălţa cât mai sus. 

Cei care nu pot coabita cu cele două direcţii, indiferent pe care vor apuca vor 
resimţi azi o stare de insatisfacţie. Iniţial, vor considera că este o stare trecătoare, 
dar cu cât vor trece orele cu atât mai mult vor înţelege că le lipseşte ceva, că nu pot 
fi întregi, mulţumiţi orice ar face. Nu trebuie să facă ceva în mod special, ci să lase 
atenţia să îmbine cele două direcţii pentru că ele se vor hrăni una pe cealaltă şi 
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chiar şi dacă nu vor face nimic, chiar dacă își vom petrece ziua relaxându-se ea li se 
va părea plină, bogată, suficientă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de 
conservarea energiei. Când vom atinge punctul menţinerii vom avea şansa să 
descoperim că insatisfacţia, incompletul se topesc în cealaltă latură a vieţii. Lumile 
materială şi spirituală nu sunt în conflict. Intriga între cele două prietene o punem 
noi dacă rătăcim. 

 
Duminică, 26 ianuarie 

Duminica 26- 1-2014  5:12    Luna  (Sco) --> Sagittarius 
Duminica 26- 1-2014 12:03    Luna  (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 26- 1-2014 16:22     Sun (Aqu) Sex (Sag) Luna  
Duminica 26- 1-2014 20:57    Luna  (Sag) Tri (Ari) Uranus 

 
Apel la bucurii care altădată au indispus. Se amână o confruntare. Corpul 

este slăbit. Mintea şi sentimentul sunt revigorate de absenţa opoziţiilor. 
Fanteziile, periculoase pentru viitor, dar plăcute în prezent, iau locul durerii 
prezente care purifică etapele viitoare ale destinului. 

 
Trecerea Lunii în Săgetător ne aduce un suflu nou. Vorbim mai uşor, mai 

simplu, raporturile interumane sunt mai puternice, mai vii, mai plăcute ori se 
îndreaptă printr-un consens general în aceeaşi direcţie. Luna din Săgetător are 
acum o relaţie stranie cu Jupiter aducându-ne din ziua anterioară concluzii pe care 
vom avea tendinţa să le impunem celorlalţi prea dur ori fără măsură. Nu trebuie să 
uităm că Jupiter încă este retrograd în Rac şi îi îndeamnă pe oameni să creadă că 
au nevoie de justiţie, că relaţiile pe care le au îi murdăresc, îi chinuie, îi acuză pe 
nedrept ori îi opresc din evoluţie. Din nou se aduce în discuţie problema 
depersonalizării cea care îl convinge pe individ că vieţile celorlalţi sunt mult mai 
împlinite, că toţi cei din jur sunt mult mai fericiţi ca el. Se uită, astfel, ca această 
percepţie s-a construit ca urmare a interacţiunii şi că nu se poate confunda reacţiile 
oamenilor în interacţiuni, cu starea lor generală. 

Careul Lunii cu Neptun din mijlocul zilei adânceşte acest regret al vieţii pe 
care o trăiesc, al tonurilor dure ale anumitor evenimente, ale lipsurilor şi ridică din 
nou nervii în tavan. Acesta este de altfel şi momentul în care oamenii comuni îşi 
pierd controlul şi dau viaţa unor fantezii periculoase. Se simt mult mai bine 
acuzând, impunându-se cu replici justiţiare ori chiar cu decizii care îi lasă plini de 
uimire pe cei din jur, refuzând să se abţină pentru că, în viziunea lor, nu mai au de 
ce. 

Oportunitatea dreptăţii este însă una falsă pentru că astăzi, prin tranzitul 
Lunii pe primele grade din Săgetător, doar se face apel la ideea de dreptate, adică la 
cum ar fi trebuit să fie, nu neapărat şi la o anume serie de fapte. Retrogradarea lui 
Jupiter este însă un obstacol pentru că ne duce spre trecut, ne aminteşte ce nu am 
gestionat corespunzător şi mulţi cred că este suficient să ia atitudine. Nu, 
rememorarea este însă un prilej de a inventaria cauzele nemulţumirii, nu de a găsi 
vinovaţi în exterior. Am văzut de-a lungul acestei săptămâni că dacă nu am acţionat 
atunci când a trebuit, când a fost mai greu, în ziua următoare canalul s-a închis şi 
faptele nu au mai găsit un teren fertil pentru a se exprima. La fel se întâmplă şi 
acum cu acele direcţii pe care considerăm că au fost conduse împotriva noastră. 
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Cel care se va dovedi matur în sentimente va ști că înţelegerea dureroasă de 
acum este, în raport cu etapele următoare, o purificare, o binecuvântare, un dar 
special pe care nu-l putem risipi, ci aprecia pentru că un om responsabil va privi 
înainte cu bucuria ctitorului, nu înapoi cu resentimentul celui care a dormit prea 
mult şi între timp i s-a stricat mâncarea. 

Prin urmare, finalul săptămânii se înscrie în linia generală a acestei 
săptămâni care ne informează de cauzele tristeţii ori de cele ale uitării. Mulţi vor 
transforma 26 ianuarie într-o zi de tensiune, pericol ori indispoziţie pentru ceilalţi 
deoarece arată că fac uz de forţă pentru a clarifica, pretinde o formă de plată pe 
baza unor păcăleli anterioare. Orice ar face se simt justiţiari, puternici de ceea ce îşi 
amintesc ori de ceea ce li s-a adus la cunoştinţă sau de ceea ce află. 

Pe lângă acel careu nefast cu Neptun, Luna mai împlineşte un sextil cu 
Soarele şi un trigon cu Uranus împlinind un triunghi minor cu Soarele din Vărsător 
focar. Asta înseamnă, după cum am văzut de luni încoace de când Soarele a intrat 
în Vărsător, înţelegeri noi, deschideri către o altă viziune asupra vieţii, către o 
percepţie nouă care nu trebuie în mod obligatoriu pusă în aplicare. 

Fanteziile acestei zile sunt periculoase pentru viitor deoarece ele lucrează cu 
energii puternice, adevărate, iar răstălmăcirea lor înseamnă a preschimba calitatea 
unor fire ale destinului personal pentru ca, în timp, să se compromită chiar o zonă 
a istoriei personale şi nimeni să nu ne mai creadă ori să nu ne mai putem ridica la 
nivelul la care suntem acum niciodată. Evenimentele acestei zile nu vin să ne 
pedepsească, însă nesăbuinţa, abuzul ne poate transforma în victime deşi noi vom 
şti foarte bine că intenţia pe care am avut-o a fost, în mod paradoxal, aceea de a nu 
mai fi victime. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a opri orice atitudine 
justiţiară. Să amânăm dreptatea pentru o altă zi şi să lăsăm florile sufletului să se 
odihnească, să se iubească ori să cânte chiar dacă de mâine nu se ştie câte dintre ele 
vor mai trăi. Ritmul universului este cel al perfecţiunii, al echidistanței, iar dacă nu 
suntem în asentimentul său, măcar să-l lăsăm să-şi facă treaba. 
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27 ianuarie – 2 februarie 2014 este săptămâna incertitudinii prin care 
căutăm soluţii la problemele lunii ianuarie. În acest interval avem de parcurs 
unghiuri destul de importante pentru acest an, nu doar pentru această săptămână 
sau pentru finalul lunii ianuarie ori începutul lunii februarie. Este vorba despre 
sextilul lui Pluton cu Junon care se împlineşte luni, 27 ianuarie, despre trigonul lui 
Jupiter cu Junon care se împlineşte marţi, 28 ianuarie, de sextilul Soarelui cu 
Uranus care se împlineşte în 29 ianuarie ori de opoziţia lui Jupiter cu Pluton care 
se împlineşte pe 31 ianuarie. Dacă finalul lunii ianuarie se dovedeşte a fi destul de 
încărcat, primele zile ale lunii februarie, adică ultimele zile ale acestei săptămâni, 
ne pun în legătură cu soluţiile care ne-au speriat până acum pe motiv că nu ar avea 
cum să fie puse în aplicare. Chiar dacă ultimele zile ale săptămânii ne vor aduce o 
anume formă de înţelegere sau o claritate ce ne-a fost străină de-a lungul lunii 
ianuarie acum, în acest interval de 7 zile la care ne referim, nu putem pune în 
aplicare ceea ce observăm, constatăm sau ne îndeamnă din jur. 

Pentru că este o săptămână a incertitudinii, multe lucruri care vin spre noi 
acum sunt încărcate de o însemnătate aparte. Ele sunt lovite de incertitudini pentru 
că nu sunt înţelese suficient, de aceea este important să le privim pe acestea cu 
maturitate, chiar dacă ele nu sunt certe, deoarece ştim că uneori este nevoie de o 
viaţă întreagă pentru a atinge esența unor noţiuni sau pentru a aprofunda anumite 
aspecte ale vieţii. Nu se poate într-o singură săptămână să înţelegem atât de multe 
lucruri dacă până acum nu am arătat deschidere, dacă până acum nu am arătat 
interes către această formă de asimilare.  

În această săptămână incertitudinea nu înseamnă neapărat vină, dar ar putea 
să-i orienteze în direcția aceasta pe cei care refuză intenţionat să aprofundeze un 
anumit comportament sau o informaţie. Din această cauză, prin intermediul 
oamenilor, evenimentele sociale ar putea să treacă pe un alt nivel și lucrurile să se 
inflameze de o manieră destul de puternică, agresivă sau complicată, cu atât mai 
mult în 30 ianuarie când se împlineşte şi Luna nouă, dar și când, în 31 ianuarie, 
Venus revine din mersul retrograd şi când anumite situaţii sociale par să se 
întoarcă la normalitatea finalului de an 2013. Cu alte cuvinte, unii vor să meargă 
foarte repede înainte, alţii vor să meargă foarte repede înapoi şi nu realizează că 
ambele părţi sunt legate la aceeaşi căruţă. 

Traversăm o săptămână încărcată de răspunderea înţelegerii sau a 
responsabilizării în fața acţiunilor proprii şi în egală măsură suntem îndemnaţi în 
această săptămână să revenim la emoţiile pozitive ale finalului de an 2013 nu la 
ceea ce ne-a tulburat atât de mult, nu la speranţele pe care le-am avut atunci în 
vremuri mai bune pentru că în această săptămână din cauza sextilului Junon-
Pluton viziunea pozitivă asupra viitorului are mult de suferit şi dacă apelul la trecut 
se va face prin negativitate atunci viitorul va fi construit prin aceste tonuri gri, iar 
avertismentul astral în faţa acestor complicaţii nu-şi va mai atinge ţinta. De aceea 
este imperios necesar în această săptămână să fim pozitivi atunci când ne 
confruntăm cu incertitudinile vieții şi să privim această oscilaţie sau mirare ori 
surprindere cu respectul omului care nu se desprinde de bunul simţ, indiferent ce 
are de traversat în viaţă. Această săptămână va scoate în evidenţă omul cu gândirea 
sănătoasă şi, în egală măsură, îi va arăta care este zona fiinţei sale unde gândirea 
sănătoasă nu a ajuns încă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a refuza să vedem 
incertitudinea ca pe un semn de penitenţă. Când realizăm că suntem în fața 
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incertitudinii deja ne-a aflăm cu un pas în segmentul clarităţii, al lucidităţii 
mentale, al luminii sufleteşti. 

 
Luni, 27 ianuarie 

Luni 27- 1-2014  0:12    Luna  (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Luni 27- 1-2014  1:23    Luna  (Sag) Squ (Pis) Juno 
Luni 27- 1-2014 14:03   Pluto (Cap) Sex (Pis) Juno 
Luni 27- 1-2014 17:52    Luna  (Sag) Sex (Lib) Mars 

 
Gânduri ascunse. Intenţiile nedeclarate lasă o umbră de suspiciune în 

relaţiile bune. Curaj prin apel la dreptate. Regretul este gestionat pentru a 
convinge partenerul să participe la dialog. Se caută o rezonanţă prin apelul 
părţilor la un etalon universal. Relaţiile trec într-o nouă etapă prin împlinire. 

 
Astăzi Pluton şi Junon îşi vor împlini sextilul lor şi oamenii vor fi îndemnaţi 

să-şi ascundă gândurile. Luna va parcurge ultimul segment din Săgetător împlinind 
trei aspecte dintre care două sunt careuri (cu Chiron şi Junon) iar în a doua parte a 
zilei un sextil cu Marte. În afara sextilului dintre Pluton şi Junon, care poate atrage 
atenția spre zona publică, evenimentele astrale la care participă Luna se adresează 
vieţii intime. Astfel, intenţiile nedeclarate în zona intimă lasă o umbră de 
suspiciune, iar relaţiile tind să intre într-o criză. Cei care vor să depăşească această 
criză vor trebui să facă dovada curajului. Cu Luna în Săgetător curajul va fi în mod 
special dovedit prin apelul la reguli de bune practici ori la ceea ce a fost deja 
etalonat ca fiind bun, corect sau moral de cei din preajmă, chiar dacă nu s-a 
definitivat ca o regulă de viaţă. În realitate, multe din frământările vieţii intime 
îndeamnă partenerul să se exprime. Unii vor alege să se exprime participând la un 
dialog despre care nu ştiu prea multe lucruri, alţii invocă pur şi simplu motivul 
expansiunii pentru a-şi face noi prieteni, dar nu pentru a se extinde către noi 
orizonturi de cunoaştere ori noi zone relaţionale, ci pur şi simplu pentru a-şi înfige 
rădăcinile într-un alt pământ, adică pentru a-şi consolida stabilitatea pe care simt 
de aproximativ o lună de zile că le este zdruncinată. 

Sextilul lui Pluton cu Junon, în mod obişnuit, ar trebui să consolideze 
relaţiile, să pună un element solid la temelia raporturilor sociale, însă acest lucru 
nu se întâmplă în cazul tuturor. Această relaţie de sextil (comunicare) ar trebui să 
nu zdruncine relaţiile, ci pur şi simplu să le consolideze. Prin elementul novator la 
care face acum apel, ceea ce era nesiguri până acum se sfărâmă în piese mult mai 
mici, atât de mici încât să nu ne mai fie utile în perioada aceasta. Ceea ce trece într-
o nouă etapă, conform îndemnului din această perioadă, înseamnă împlinire, iar 
ceea ce este împlinit nu are nevoie de o altă bază pentru că a probat că baza pe care 
o are deja este solidă. Asta înseamnă că problemele cu care ne confruntăm acum 
sunt de fapt reziduuri care au un alt chip, alte înfăţişări sau care ne păcălesc prin 
faptul că ne distrag atenţia de la adevăratul lor scop. Mergând mai departe în 
aceeaşi logică, deducem că la baza ascunderii gândurilor găsim o motivație 
negativă, dar nu una care să poată fi rezolvată prin relaţionare. Avem, astfel, de 
parcurs un careu între Lună şi Junon şi în egală măsură un careu între Lună şi 
Chiron. Asta înseamnă că problemele care sunt ascunse sunt de fapt vechi, iar 
tendinţa de a-l implica pe celălalt în problemele altora vine de asemenea dintr-un 
comportament practicat cu regularitate în ultima perioadă. 
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Prin urmare, 27 ianuarie este o zi care ne răscoleşte prin lucruri inutile. 
Ceea ce este inutil se împlineşte de la sine sau se desfăşoară cu o mare uşurinţă în 
aşa fel încât să nu depunem efort ori să nu avem impresia că lucrăm pentru 
finalizarea lor. Ceea ce este greu de îndeplinit are în interiorul său un regret atât de 
lipicios şi de periculos încât nu permite nimănui să preschimbe plumbul în aur, 
adică să realizeze acest proces de alchimie care a fascinat mediile ezoterice de-a 
lungul istoriei pentru a-şi înnobila sufletul, imaginea socială sau averea cu lucruri 
noi. Astăzi, pentru a-şi ascunde gândurile, oamenii vor râde mult, unii vor râde pe 
seama celorlalţi, dar nu-i va deranja pentru că prin acest curaj ei consideră că fac 
dreptate ori că se eliberează de o tensiune. La nivel social sextilul lui Junon cu 
Pluton reprezintă un element care perturbă masele sau care incită suspiciunea față 
de lideri. Pluton în Capricorn nu clădeşte, ci, dimpotrivă, distruge ceea ce a fost 
clădit sau îndepărtează o piesă importantă de la baza unui edificiu şi acesta se 
dărâmă de la sine. 

Ziua aduce însă şi mulţumiri prin împlinirea sau finalizarea unor etape fără 
ca persoana în cauză să intervină asupra etapelor rezervate acestui moment. După 
ceea ce ni se înfăţişează astăzi, problemele lunii ianuarie cer reinventariere. O parte 
din ele s-ar putea să cedeze în fața acestui proces de analiză sau de autoanaliză, dar 
trebuie să respectăm mersul evenimentelor, rezonanţa cosmică şi să abandonăm cu 
inima deschisă ceea ce trebuie să lăsăm în urmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de ceea ce 
este uşor de împlinit. Aceste elemente facile sunt, nu semnul că destinul ne răsfaţă, 
ci chipul fericit al unor eforturi împlinite. 

 
Marţi, 28 ianuarie 

Marti 28- 1-2014  0:01    Luna  (Sag) Sex (Aqu) Mercury 
Marti 28- 1-2014  7:04    Luna  (Sag) --> Capricorn 
Marti 28- 1-2014 11:36    Luna  (Cap) Sex [Sco] North Node 
Marti 28- 1-2014 11:48 Jupiter [Can] Tri (Pis) Juno 
Marti 28- 1-2014 13:37    Luna  (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Marti 28- 1-2014 22:00    Luna  (Cap) Squ (Ari) Uranus 

 
Se caută modele pozitive. Sunt apreciaţi oamenii care îndură. Libertatea 

de expresie este apreciată pentru forma sa, nu şi pentru conţinut. Un mecanism 
negativ poate fi preluat cu bucurie pentru a ascunde o nesiguranţă. Probleme în 
gestionarea unui fond. Risipa este o lecţie de viaţă a celui care o preferă. Teamă 
de izolare. Dezordinea este ascunsă cu orice preţ. 

 
Astăzi ne căutăm modele pozitive. Luna va trece în Capricorn, nu înainte de a 

împlini, pe ultimul segment al zodiei Săgetător, adică din primul minut al zilei de 
28 ianuarie, un sextil cu Mercur. Apoi din Capricorn va împlini un alt sextil cu 
Capul Dragonului, făcând astfel un apel interesant la lucrurile care nu au soluţie. 
Ziua va fi însă dominată de trigonul pe care Jupiter şi Junon îl vor împlini, în aşa 
fel încât să se caute fără sorţi de izbândă soluţii rapide la ceea ce am traversat în 
ultima lună, după cum ne sugerează şi îndemnul general al acestei săptămâni. 

Din nefericire, trigonul lui Jupiter cu Junon nu ne ajută să punem în aplicare 
tot ceea ce percepem. Astfel, sunt apreciaţi oamenii care suferă, care îndură, care 
sunt privaţi de anumite drepturi sau libertăţi, însă nu se face nimic pentru a li se 
ușura această povară. Este apreciată libertatea de expresie, însă acest lucru este 
făcut în detrimentul conţinutului, ceea ce nu este de bun augur pentru demersurile 
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ample care se desfăşoară pe o perioadă mare de timp sau care implică mulţi 
oameni. Elementul superficial, prin trecerea Lunii în exil (Capricorn), în situaţia în 
care pune în dificultate optimismul profund al unei vieţi spirituale încercate 
(Jupiter în Rac), reprezintă un element care ar trebui să ne spună că 
superficialitatea în această zi este periculoasă şi că aprofundarea căutării spirituale 
sau însuşirea unor elemente de moralitate, chiar dacă se face prin suferinţă, duce la 
consolidarea echilibrului psihoemoţional sau la progresul spiritual. La nivel social, 
relaţia de trigon dintre Jupiter şi Junon ne scoate în evidenţă o problemă de fond. 
Unii se tem că ansamblul situaţiei, cadrul general să nu cuprindă aplicare a unor 
proceduri specifice şi atunci se izolează sau doresc, prin activităţi dramatice sau 
desfăşurate departe de privirile celorlalţi să-şi ascundă o anume dezordine mentală, 
o teamă de viitor sau o nesiguranţă accentuată de faptul că acum, în această 
perioadă, este convins că o mare parte din demersurile sociale sunt îndreptate 
împotriva sa. Este de aşteptat ca în această perioadă mulţi să-şi atribuie tot feluri 
de roluri mesianice să preia sarcini suplimentare să dorească să obţină al doilea loc 
de muncă sau chiar al treilea, să se înrobească într-un efort inutil pentru că nu au 
curajul să spună celorlalţi sau să recunoască o nesiguranţă. Nu pot să se arate așa 
cum sunt faţă de comunitate sau faţă de cei care i-a văzut siguri pe ei sau puternici, 
ca trăind cu puţin ori ca fiind consumaţi de frământări adânci. 

Prin urmare, 28 ianuarie ne duce în faţa unor probleme de fond. Multe vor 
rămâne aşa în acest stadiu de criză pentru că nu acceptă soluţiile care trebuiesc 
aplicate urgent ori pentru că problema în sine sau oamenii care au generat-o nu au 
pregătirea necesară pentru a putea pune în aplicare corect etapele următoare. În 
faţa unui asemenea impas mulţi reacţionează temători sau se aruncă în valurile 
vieţii muncind prea mult, interiorizându-se, ascunzându-se de ceilalţi pentru că de 
fapt vor să-şi ascundă o dezordine mentală. Prin acest comportament se arată că 
fiecare îşi caută modele pozitive chiar dacă faptele lor sugerează altceva. Astăzi 
oamenii vor fi mai mult interesaţi de suferinţă, de cum i-ar putea înnobila 
nemulţumirea pe care o au sau constrângerile pe care le traversează ori cât de util 
este ca, la un moment dat, să te privezi de un drept sau de un privilegiu. 

Ziua îi avantajează pe cei cu funcţii de conducere, pe lideri pentru că din 
marea masă de oameni mulți îşi îndreaptă atenţia către ei sperând că prin puterea 
lor de decizie calitatea vieții să le fie schimbată. Această direcţionare a individului 
către lider se soldează cu o diminuare a aportului personal în anumite evenimente 
şi din această cauză puterea liderului va creşte existând şi riscul ca un mecanism 
negativ să fie pus în aplicare. Sperând că lucrurile se vor schimba în bine mulţi 
dintre cei care sunt interesaţi de suferinţă sau de ceea ce o generează nu vor reuşi 
să o preschimbe pe aceasta, ci o vor hrăni cu gândurile lor, cu emoţiile lor până 
când vor atinge, spre finalul acestei săptămâni, stadiul unei devitalizări accentuate. 

Pentru că astăzi risipa este o lecţie de viaţă pentru cei care o preferă 
recomandarea este aceea de a ne preocupa, nu doar de ceea ce generează suferinţă, 
de lucrurile care ne întunecă mintea, care ne constrâng emoţiile să pulseze într-un 
spaţiu întunecat sau îngust, ci și de rezultatul ei. Schimbarea, oricât de mică ar fi, 
înnobilează sufletul şi sublimează multe conjuncturi negative, rezervate acestei zile, 
care ar trebui, pe viitor, să genereze efecte negative sau fructe otrăvitoare. 
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Miercuri, 29 ianuarie 
Miercuri 29- 1-2014  1:09    Luna  (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri 29- 1-2014  2:35    Luna  (Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri 29- 1-2014  3:05    Luna  (Cap) Opp [Can] Jupiter 
Miercuri 29- 1-2014  3:43    Luna  (Cap) Sex (Pis) Juno 
Miercuri 29- 1-2014  4:56    Luna  (Cap) Con [Cap] Venus 
Miercuri 29- 1-2014 10:33     Sun (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Miercuri 29- 1-2014 18:43    Luna  (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Miercuri 29- 1-2014 18:47    Luna  (Cap) Squ (Lib) Mars 

 
Idei coordonate greşit. Desprindere de un obicei. Tradiţia este agasată. 

Sfidarea educaţiei. Este reînviat un rău mic, ignorat în săptămâna anterioară. 
Puterea de a dirija, coordona, impune. Strategiile nu sunt dintre cele mai bune. 
Independenţa este apreciată doar prin confort. Puterea de a aprofunda pune în 
dificultate metoda, tehnica, procedura. Apel la intuiţie pentru a ieşi din situaţii 
delicate. 

 
Astăzi ar trebui, datorită sextilului dintre Soare şi Uranus, ca o parte din 

lucrurile negative care ne-au învăluit de la începutul săptămânii până acum să intre 
într-o etapă de rezolvare. Din nefericire, Luna se află în continuare în plin tranzit 
prin zodia Capricorn şi în spaţiul acestei zile, adică în noaptea de marţi spre 
miercuri, va avea de împlinit o conjuncţie cu Pluton şi o opoziţie cu Jupiter. Apoi, 
înainte de răsăritul soarelui, va trece prin conjuncția cu Venus urmând ca în a doua 
partea zilei ea să se arate prietenă cu Saturn (sextil) şi duşman cu Marte (careu). 
Din Capricorn, va trimite două sextile către Chiron şi Junon, lăsând impresia că 
problemele acestei zile se desfăşoară de la sine în direcţia stabilită iniţial. Chiar 
dacă astăzi vom avea impresia că dispunem de o forţă suplimentară, aceea care 
vizează dirijarea, coordonarea sau impunerea unei anumite finalităţi, strategiile pe 
care le vom prefera astăzi nu sunt dintre cele mai bune pentru că independenţa 
(sextil Soare-Uranus) nu are un fundal pozitiv menit să susţină bunele intenţii, ci, 
dimpotrivă, accentuează folosirea ei în scopuri mai puţin corecte. Prin această 
dezordine percepută mai mult la nivel de fapte, un rău mic, ignorat în săptămâna 
anterioară, revine acum cu forţe suplimentare şi zdruncină baza unui demers, 
temelia, o relaţie, bunele intenţii sau le pune oamenilor în gură cuvinte pe care nu 
ar trebui să le rostească, nu doar acum, în această perioadă, ci niciodată. Cei care 
vor să iasă din situaţiile încurcate vor trebui să facă apel la intuiţie pentru că 
raţiunea este zdruncinată, fie se face apel la reacţii care nu mai sunt de actualitate, 
fie că se aşteaptă prea mult din partea societăţii, în rezolvarea unor probleme prea 
intime şi personale pentru ca pe ceilalți să-i intereseze aşa ceva. Pentru a se 
menţine cât de cât pe linia de plutire mulţi îşi vor anula experienţa de viaţă ori vor 
considera că acum nu este cazul să o pună în practică pentru că de la primii paşi se 
dovedeşte a fi ineficientă. 

Independenţa este apreciată doar prin confort şi acest final de tranzit al Lunii 
prin zodia Capricorn îi constrânge pe oameni să considere că ceea ce au, rezervele 
de care dispun nu le mai sunt utile, că ceea ce văd în curtea vecinului este ceea ce 
şi-au dorit dintotdeauna sau ceea ce le este necesar. Neavând ordine în fapte, în 
gânduri sau emoţii, oamenii se desprind de anumite obiceiuri sau, în cazul celor 
foarte ambiţioşi, vom vedea că se desprind de un obicei de care erau foarte ataşaţi. 
Pentru că atât Soarele din Vărsător, cât şi Uranus din Berbec oferă multiple 
ipostaze pentru a scoate probleme din interior şi a o vinde pe tarabă, cei care îşi vor 
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lăsa în urmă un obicei practicat cu regularitate în ultima perioadă se vor lăuda 
peste tot şi vor aştepta din jur reacţii pe măsură ori laude, aplauze pentru gestul pe 
care-l fac. 

Prin urmare, 29 ianuarie este o zi a constrângerilor sociale. Multe din cea 
ce poartă denumirea generică de tradiție sunt agasate. Este sfidată educaţia, este 
încolţită buna creştere, iar buna purtare este confundată cu abordarea metodelor 
dificile, cu tehnicile invazive ori cu procedurile care impresionează pe moment, dar 
care nu aduc niciun rezultat bun. Sextilul Soarelui cu Uranus în acest context, 
transformă energia pozitivă în energie negativă şi mulţi se vor trezi astăzi că bunele 
intenţii le sunt răstălmăcite, că vor să împace doi oameni care se ceartă şi până la 
urmă sfârşesc prin a lua bobârnace de la amândoi. 

Astăzi vom avea impresia că dispunem de o putere suplimentară pe care să o 
folosim pentru a o dirija, pentru a o coordona sau pentru a impune anumite reguli 
care pe moment ni se par corecte. Nu trebuie să uităm că folosirea acestei energii 
pozitive într-un context negativ ar putea să ne ducă la recomandări greşite, la 
coordonarea pe un traseu eronat care să se soldeze cu un eşec. 

În această zi un rău mic este adus din trecut, este reînviat doar pentru că în 
săptămâna anterioară a fost ignorat. O problemă mai mică, aceea pe care am crezut 
că dacă o ignorăm va fi înghiţită de probleme mai mari sau dizolvată, acum reînvie 
şi ne complică raporturile sociale pe linia profesiei sau a pasiunilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele vieţii cu 
un respect pozitiv. Totul are dreptul să existe, să trăiască, fie că este pozitiv, fie că 
este negativ. Noi însă alegem elementele cu care dorim să rezonăm în funcţie de 
nivelul pe care-l avem sau de ţintele pe care ni le stabilim. Fără acest respect pozitiv 
faţă de tot ceea ce există în jur, niciuna dintre cele două direcţii (pozitivă şi 
negativă) nu ne va mulţumi. 

 
Joi, 30 ianuarie 

Joi 30- 1-2014  0:37    Luna  (Cap) Opp (Can) Lilith 
Joi 30- 1-2014  6:33    Luna  (Cap) --> Aquarius 
Joi 30- 1-2014 10:47    Luna  (Aqu) Squ [Sco] North Node 
Joi 30- 1-2014 12:17   Venus [Cap] Sex (Pis) Juno 
Joi 30- 1-2014 21:15    Luna  (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Joi 30- 1-2014 23:38     Sun (Aqu) Con (Aqu) Luna  (New Luna ) 

 
Complicaţii generate de impresii comune membrilor unui grup. Se oferă 

ceea ce nu este cerut. Gândul este agresat. Sentimentul este suprasolicitat. Se 
vorbeşte prea mult despre nimic. Culpă. Ingeniozitate. Aspiraţii către un paradis. 

 
Chiar de dimineaţă Luna va trece în Vărsător şi va împlini un careu cu Axa 

Dragonului, complicând raporturile sociale ale individului cu grupul de 
apartenenţă din cauza unor sentimente care nu au fost suficient de bine 
sedimentate ori care au fost risipite. 

Luna în Vărsător înseamnă comunicări stranii, iar această tendinţă de a 
împărtăşi impresii sau de a solicita celor din jur păreri despre diferite situaţii, 
ipostaze sau persoane are la bază opoziţia Lunii cu Lilith care s-a împlinit în 
noaptea de miercuri spre joi. Asta înseamnă că aceste impresii sau informaţii sunt 
coordonate de o tensiune, un stres sau o frustrare. Practic, acest element va 
constitui principala motivaţie care va susţine această selecţie a informaţiilor. 
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Ziua însă nu devine celebră prin careul Lunii la Axa Dragonului, pentru că în 
fiecare lună trecem de două ori printr-un asemenea unghi, nici prin opoziţia Luna-
Lilith, ci prin sextilul pe care Venus şi Junon îl împlinesc în ziua în care luminariile 
sunt în conjuncţie (Luna nouă). Cu alte cuvinte, acest fundal negativ, care porneşte 
din timpul nopţii, de la opoziţia Lunii cu Lilith şi care încă de dimineaţă ne 
îndeamnă să vedem totul răsturnat ori să privim realitatea printr-un stres, printr-o 
frustrare, printr-o nemulţumire, ne aduce în faţa unor situaţii foarte importante pe 
care să le admirăm cu ochii... închişi. Cu alte cuvinte, 30 ianuarie ne transformă în 
nişte răsfăţaţi care, vrând să-şi aducă aminte de jocurile copilăriei, nu aruncă în apă 
cu pietre, ci cu bijuterii. Se pune aici, aşadar, problema discernământului. Astăzi 
mulţi se vor întreba la ce le-a folosit discernământul din zilele anterioare dacă 
situaţiile îi îndeamnă să acţioneze în orb, dacă nu au cum în virtutea conjuncturilor 
pe care le au de traversat acum să facă apel la această experienţă de viaţă. 

În realitate, mintea omului este astăzi orientată greşit. El va prefera să 
vorbească mai mult şi să gândească mai puţin şi va considera că ingeniozitatea 
trebuie să-l definească astăzi şi nu alte trăsături ale caracterului său. 

Chiar dacă Venus este retrograd sextilul pe care-l împlineşte cu Junon ne 
îndeamnă să căutăm stabilitate în relaţii. Din nefericire nu vom folosi cele mai 
bune metode şi vom considera că există prea multă agitaţie în jur ori prea multă 
linişte, că trăim viaţa la extrem şi că nu primim ceea ce solicităm, dar când se pune 
problema să primim ceva vom primi ceea ce nu avem nevoie sau nu am cerut 
niciodată. 

30 ianuarie este ziua clarificărilor în cuplu în care o simplă întrebare 
generează alte întrebări care în mod firesc nu duc la conflict, la tensiune, nu 
contribuie la destabilizarea armoniei familiei, ci au rolul de a clarifica sau de a 
aduce lămuriri suplimentare pe o etapă finală aparţinând unui demers susţinut de 
toată familia. Astăzi, pentru că la bază stă o frustrare, întrebare este tendenţioasă, 
tonul nu este folosit cum trebuie şi fiecare se va trezi cu replica: �De o lună de zile 
mă baţi la cap şi nici acum nu mă laşi�. 

Asta înseamnă culpa pe care cel mai slab de înger şi-o atribuie sau care îi este 
impusă de cineva din jur care dovedeşte mai multă tărie de caracter. 

Prin urmare, 30 ianuarie este o zi complicată pentru că pune pe poziţii 
antagonice persoane sau grupuri care până acum s-au înţeles. Nu vor duce 
conflictul mai departe însă vor reuşi să se lupte astăzi prin gânduri, prin atitudini, 
vor reuşi să construiască raporturi sociale negative care nu au viitor. Pentru că 
astăzi se împlineşte şi Luna nouă anumite situaţii pe care le traversăm azi vor putea 
fi duse în viitor în următoarele patru săptămâni însă nu toate, ci doar acelea care se 
consumă seara târziu, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, când faza de 
conjuncţie între luminarii s-a consumat. Până atunci, oamenii vor fi marcaţi de 
ceea ce nu au putut să depăşească de-a lungul acestei luni şi au impresia că tot ceea 
ce-şi amintesc le alimentează incertitudinea sau îi duce în faţa unor soluţii care nu 
pot fi aplicate. Pentru a-şi menţine armonia unii se trezesc visând la lucruri cu 
adevărat ireale, că-şi înfig rădăcinile vieţii în abstract şi nu vor să se mai strămute 
din această zonă. Aşa aleg ei să se protejeze şi îşi vor exprima sentimentele sau 
ideile prin această manieră neobişnuită de a percepe şi interpreta viaţa. 

Luna nouă din Vărsător va căuta în următoarele patru săptămâni să ne ajute 
să reducem totul la aspecte esenţiale, însă mâinile cu care lucrăm se dovedesc a fi 
murdare şi pătăm toate obiectele pe care le atingem sau pe care dorim astăzi să le 
aşezăm în ordine în rafturi. Evenimentele acestei zile nu vor fi duse cu noi în 
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următoarele patru săptămâni, dar gândurile negative, frustrările sau nemulţumirile 
de acum vor păta tot ceea ce are perspectivă sau care cere cel puţin o lună de zile 
pentru a se împlini. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a combate frustrarea prin 
orice mijloc. Cel care reuşeşte astăzi să se țină departe de frustrare, va reuşi să vadă 
frumosul în tot ceea ce se află în jurul său. 

 
Vineri, 31 ianuarie 

Vineri 31- 1-2014 11:16 Jupiter [Can] Opp (Cap) Pluto 
Vineri 31- 1-2014 16:29 Mercury (Aqu) --> Pisces 
Vineri 31- 1-2014 17:55    Luna  (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Vineri 31- 1-2014 18:44    Luna  (Aqu) Tri (Lib) Mars 
Vineri 31- 1-2014 22:48   Venus (Cap) S/D 

 
Revendicări penibile. Oamenii devin periculoşi prin dorinţe. Rigiditatea 

este privită ca pe o formă de înţelepciune. Sarcinile suplimentare constrâng 
gândirea să emită argumente lipsite de logică. Căutarea unei noi identităţi. Ceea 
ce rezultă la numărătoare este folosit împotriva binelui. Teamă de frânare. Griji 
suspecte. 

 
A doua zi de Vărsător (Luna în Vărsător) ne aduce în faţa unor conjuncturi 

astrale ce sunt deosebit de importante pentru această perioadă şi, în speţă, pentru 
luna ianuarie. Este vorba despre împlinirea opoziției Jupiter-Pluton, cu Jupiter 
retrograd, intrarea lui Mercur în Peşti şi revenirea din mersul retrograd a lui Venus. 
Nu doar astăzi, ci întreaga perioadă este marcată de raportul negativ dintre marele 
benefic, Jupiter, şi stăpânul abisurilor, Pluton. Astăzi, când acest unghi se 
împlineşte la grad perfect, apar revendicări penibile, însă ele nu sunt noi, ci au fost 
construite din aproape în aproape în ultima perioadă şi nu prin faptul că astăzi este 
vârful acestui unghi, ci din cauza acestui crescendo oamenii devin periculoşi. 
Dorinţele lor, cele care nu au fost îndeplinite şi care nu vor fi îndeplinite nici pe 
acest unghi se transformă în frustrări, iar frustrările sunt astăzi exprimate într-un 
mod deosebit de rigid periculos sau antisocial cu atât de multă încredere și 
îndrăzneală, iar pe alocuri tupeu, încât în faţa celor mai slabi de înger, aceştia vor 
părea adevăraţi înţelepţi. 

Revenirea lui Venus la mersul direct înseamnă pentru cei mai mulţi dintre 
noi şi revenirea la o stare de fapt a sentimentelor. Nu mai suntem atât de îngrijoraţi 
faţă de locul de muncă, faţă de meserie, faţă de imaginea socială sau faţă de 
condiţionările sociale care ne îndemnau să trăim în singurătate sau în constrângeri, 
ci ne vom îndrepta către o stare de normalitate, aceea pe care am traversat-o la 
finalul anului 2013. 

Mulţi se întorc acum la evenimentele anului 2013 şi greşesc procedând în 
felul acesta pentru că vor lua contact cu griji suspecte şi vor sări din lac în puț, adică 
nu se vor mai teme pentru stabilitatea afectivă sau socială, dar se vor teme că le va 
lipsi elanul necesar pentru a face un salt, acum când, după cum sunt aşezate 
evenimentele, nu pare să-l mai constrângă nimic. 

Mercur în Peşti nu pare însă să susţină un argument logic, nu aduce armonie 
în confruntări, ci dimpotrivă susţine o gândire care se desfăşoară în afara logicii. 
Pentru unii care sunt instruiţi, care lucrează cu energia ori care au mai trecut prin 
situaţii de genul acesta, traversarea unor situaţii lipsite de logică înseamnă a-şi 
subordona voinţa proprie în faţa unei voinţe superioare şi care nu ține de forţele 
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acestei lumi, ci care vine dintr-o energie abisală. Asta înseamnă inspiraţie sau, 
pentru cei înzestraţi cu o sensibilitate aparte, channelling. 

Atât cei sensibili, cât şi ceilalţi sunt astăzi în căutarea unei noi identităţi şi 
pentru că multe lucruri sunt lovite astăzi de agresivitatea grupului sau de 
agresivitatea neîmplinirilor traversate în ultima perioadă într-un crescendo 
neobişnuit ceea ce rezultă este folosit împotriva binelui spre care considerăm că ne 
îndreptăm. Cu alte cuvinte oamenii îşi dau singuri în cap, se preocupă de un lucru 
bun pe care ajung să-l strice tocmai pentru că se interesează foarte mult de acesta. 

Prin urmare, 31 ianuarie este o zi încărcată de semnificaţii aparte. Cei care 
sunt deschişi, care vor să-și trăiască viaţa prin înţelesuri profunde vor constata în 
jur duritatea vieţii sau libertatea unui factor negativ care se deplasează fără 
constrângeri de la o zonă la alta, de la un nivel la altul sau de la un om la altul. Pe 
acest fond, trecerea lui Mercur în Peşti ne aduce tendinţa de a ne apropia unii de 
alții prin sentimente, în detrimentul judecăţii raţionale, a gândirii echilibrate sau a 
logicii fireşti. Ceea ce rezultă ar putea să fie o stare care să amplifice negativitatea 
sau teama și care să ne confirme faptul că în viaţă poţi fi mulţumit, încântat sau 
fericit doar dacă te lupţi. Acesta este un nonsens pentru că acum lupta, privită ca 
efect al absenţei liniştii, devine, prin revenirea lui Venus la mersul direct, o rătăcire 
oarbă, o răscolire a trecutului sau o reîntoarcere la o stare revendicativă, aceea 
după care ne coordonam paşii pe finalul lui 2013. 

Vărsătorul, prin intermediul luminariilor, are acum tendinţa de a privi foarte 
departe în viitor însă ceea ce se împlineşte astăzi (opoziţia Jupiter-Pluton, intrarea 
lui Mercur în Peşti şi revenirea la mersul direct al lui Venus) ne duce către trecut 
sau ne blochează gândirea în emoţii negative pe care nu le-am eliminat încă. Cu alte 
cuvinte, astăzi suntem învăluiţi de griji suspecte şi prin intermediul acestora 
arătăm un comportament straniu. 

Dacă mai adăugăm acestor unghiuri şi faptul că Luna din Vărsător se află în 
careu cu Saturn din Scorpion, deşi tendinţa de a privi departe în viitor va fi 
apreciată ca o luptă cu cei puternici, cu tradiţia, cu dovezile de putere şi stabilitate, 
înţelegem de ce liniştea şi caracterul benefic al acestei zile vor fi câştigate cu un 
efort intens. Există şi o parte bună care vine spre noi în această zi şi ea va fi vizibilă 
în special în a doua parte a zilei, când Luna şi Marte vor fi în trigon şi când cei care 
sunt sensibili şi care vor cu adevărat să privească viaţa prin caracterul benefic vor fi 
încurajaţi,  vor avea şansa să fie inspiraţi sau vor avea alături de ei oameni care să le 
spună cuvinte frumoase, care să le amintească faptul că picătura de fericire pe care 
o merită nu are nevoie de o mare pentru a se ascunde, ci ea se poate prelinge pe 
obraz fără a părea o lacrimă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri tendinţa de a judeca 
sau de a acuza, de a găsi vinovaţi peste tot ori de a rezona cu orice formă de 
nemulţumire şi, în egală măsură, de a aştepta momentul în care cineva din jur, din 
această lume sau din cealaltă, să ne ofere o picătură de bucurie printr-un gând, 
printr-o vorbă sau printr-un cadou care să ne spună că uneori florile cele mai 
frumoase trăiesc printre spini. 
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Sâmbătă, 1 februarie 
Sambata  1- 2-2014  5:44    Luna (Aqu) --> Pisces 
Sambata  1- 2-2014  6:38    Luna (Pis) Con (Pis) Mercury 
Sambata  1- 2-2014  9:54    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 
Sambata  1- 2-2014 12:28    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Apel pentru identificarea unor soluţii. Încredere în ajutorul venit din 

partea celorlalţi. Credinţa vindeca. Forţa creşte prin sensibilitate. Judecata se 
susţine pe viziunea de ansamblu. Calitatea este căutată. Ce se descoperă din 
trecut impune respect. 

 
Prima zi a lunii februarie înseamnă un respiro pentru cei mai mulţi dintre 

noi. Chiar de dimineaţă Luna va trece în Peşti şi ne va îndemna să facem apel la 
trecut pentru a identifica soluţii la problemele lunii anterioare. Astăzi, de 
dimineaţă, Luna se va afla în conjuncţie cu Mercur, apoi la prânz în conjuncția cu 
Neptun şi între aceste două conjuncţii benefice va trimite un trigon către Capul 
Dragonului reuşind să medieze tendinţa Nodurilor prin trecut. Astăzi descoperim 
că ne aflăm în faţa unor profunzimi pe care le-am invocat de-a lungul întregii luni 
anterioare. Descoperim că spiritualitatea, moralitatea sau credinţa pot vindeca. 
Forţa creşte prin sensibilitate şi calitatea trăirilor este un element definitoriu al 
vieţii personale. Nu toţi însă vor reuşi să se exprime aşa cum sunt, însă cu toţii 
luăm astăzi contact cu o emoţie aparte, cu o sensibilitate specială, aceea care ne 
ajută să facem o selecţie rapidă şi eficientă a învăţămintelor pe care le-am 
comportat la finalul lui 2013 sau poate chiar de-a lungul întregului an 2013. 

Pentru că Luna se află în Peşti aceasta evadare din prezent și contactul cu 
soluţiile trecutului se face prin viziune de ansamblu. Emoţiile pe care le simţim 
astăzi, trăirile adânci care ne duc spre verticalitate sau chiar spre credinţă sunt 
efectul viziunii de ansamblu, iar acestea sporesc mult calitatea vieţii şi ne îndeamnă 
să respectăm omul și valorile sale, să fim mai siguri pe ceea ce am învăţat de la 
părinţi, de la şcoală, de la prieteni ori să afişăm cu mai multă încredere ceea ce am 
învăţat prin autoeducaţie. 

Astăzi, apelul la trecut este benefic şi, pentru că Luna are o relaţie foarte 
bună cu Axa Dragonului, dar şi pentru că suntem în prima zi de mers direct a lui 
Venus, după ce am tot fost bulversaţi din punct de vedere afectiv ori prin aceste 
emoţii din punct de vedere relaţional în ultimele săptămâni, simțim în sfârșit că 
lucrurile revin la normal. Practic, astăzi simţim că raporturile sociale se 
revigorează, că relaţiile cu sine sau cu forţele superioare, cu universul, cu 
Dumnezeu trec într-un alt registru comportamental, că putem îndura mai uşor sau 
că avem mai multă tărie de caracter decât am putut dovedi până acum. 

Prin urmare, 1 februarie înseamnă pentru mulţi începutul unei perioade 
bune, aducându-ne un moment de respiro sau o selectare a acelor evenimente care 
să ne sporească încrederea în sine pozitivă şi să ne aducă în faţa unor emoţii 
benefice. Sentimentul acum este constructiv, el nu mai este agasat de tendinţa 
ultimelor săptămâni de a lua evenimentele sociale în sens personal. Dacă ne 
apropiem de credinţă ne va fi suficient un zâmbet ori simpla prezenţă a celor din 
jur ne va lăsa impresia că viitorul este mult mai bun decât am crezut până acum. 
Întregul spectru al percepţiilor se schimbă, iar această nouă judecată nu face 
altceva decât să se susţină pe viziunea de ansamblu în care avem integrată 
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experienţa ultimelor patru săptămâni, dar şi a ceea ce am traversat de-a lungul lui 
2013. 

Ceea ce se descoperă acum în trecut ne duce către respect ori respectul este 
un element care trebuie apreciat şi cultivat pentru că el este prieten cu armonia sau 
cu gândirea superioară. Nu poate exista un comportament civilizat fără respect şi în 
egală măsură nu poate exista o folosire înțeleaptă a energiei personale în evoluţia 
spirituală fără respect. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări să descoperim sau să 
valorificăm calitatea vieţii prin respect. Cel care aprofundează respectul nu se 
sustrage emoţiilor profunde, ci dimpotrivă arată că le poate valorifica cu 
înţelepciune. 

 
Duminică, 2 februarie 

Duminica  2- 2-2014  0:18    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Duminica  2- 2-2014  1:15    Luna (Pis) Tri [Can] Jupiter 
Duminica  2- 2-2014  1:36    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Duminica  2- 2-2014  3:38    Luna (Pis) Sex (Cap) Venus 
Duminica  2- 2-2014  5:51    Luna (Pis) Con (Pis) Juno 
Duminica  2- 2-2014 18:34    Luena (Pis) Tri (Sco) Saturn 

 
Excentricitate. Bucurii stranii în fața reuşitelor celorlalţi. Fugă de 

realitate abordată din neputinţa de a face efort. Puterea vine prin acceptarea 
coparticipării la beneficiile altora. Nevoie de claritate. Expansiune 

 
Finalul săptămânii aduce Luna în tranzit pe ultimul segment al zodiei Peşti 

punând-o în situaţia de a traversa din noaptea de sâmbătă spre duminică până în 
după-amiaza zilei de duminică două conjuncţii (cu Chiron şi Junon), două trigoane 
(cu Jupiter şi Saturn) şi două sextile (cu Pluton şi Venus) efortul săptămânii, acela 
de a ieși din incertitudine sau de a găsi soluţii la problemele cu care ne-am 
confruntat de-a lungul lunii ianuarie conferă astăzi o nouă serie de rezultate. 
Acestea vin însă aproape de oameni prin excentricitate. Bucuriile stranii sunt 
resimţite doar în fața reuşitelor celorlalţi, ca şi cum persoana în cauză nu are parte 
de asemenea mulţumiri, ci îi este dat să se bucure numai de realizările celorlalţi. 
Asta nu exprima o realitate de fapt, ci scoate în evidenţă fuga de realitate, abordată 
de-a lungul lunii ianuarie ca o manieră de a ceda în faţa unui efort. 

Cel mai uşor astăzi ne depersonalizăm sau vom avea tendinţa să credem că 
şansa şi norocul vin numai acolo unde există forţa de grup, acolo unde oamenii se 
unesc şi, mai ales, acolo unde îşi spun unii altora păsurile. Asta se întâmplă pentru 
că Luna, prin raportul armonios construit cu Jupiter şi Saturn, ridică de-a lungul 
acestei zile o Piramidă de apă. Spre seară, această piramidă de apă o integrează şi 
pe Lilith şi asta înseamnă că spiritul de analiză, psihologia comportamentală sau 
simplele observaţii pe care le traversăm de-a lungul acestei zile pot să ne ducă în 
faţa unei expansiuni negative, aceea care în viitor să genereze conflicte relaţionale 
sau să ne aducă în conflicte deschise ce pot ajunge până în zona juridică sau se pot 
solda cu privare de libertate ori cu deposedare de bunuri. 

Nu toată lumea însă, pe baza a ceea ce traversăm astăzi, va avea probleme cu 
justiţia, nu toată lumea va ajunge după gratii pentru că există mai multe forme de 
penitență şi mai multe forme de conflict. Există multiple situaţii în care se face apel 
la un justiţiar sau la o autoritate care ar trebui să medieze un conflict. De aceea 
această trecere de la o Piramida de apă construită cu Jupiter şi Saturn la Piramida 
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de la cealaltă pe care Luna o construieşte cu Saturn şi Lilith ne aduce în faţa unor 
consecinţe negative care să pedepsească, prin mijloace diverse, fuga de realitate. 
Contactul cu realitatea astăzi vine în primul rând dintr-o problemă de conştiinţă. 
Conștiința acestei lumi îşi cere drepturile în primul rând prin anumite disfuncţii de 
factură organică sau o scădere a vitalităţii sau suprasolicitarea corpului, a minţii a 
zonei afective prin cultivarea unor tendinţe excentrice. Cerem prea mult de la noi 
înşine şi ajungem în impas, fie corpul cedează în faţa presiunii la care este supus, 
fie realizăm că fondul afectiv nu poate face faţă interacţiunilor pe care le-am cerut 
acum. 

Astfel, sextilele Lunii cu Venus şi Pluton înseamnă apel la un etalon, iar acest 
etalon s-ar putea să fie astăzi perceput prin ceaţă, neclar ori să i se aplice acestuia o 
selecţie negativă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unui îndemn interesant la 
claritate. Avem nevoie de lumină afectivă, de lumină mentală, de lumină fizică, de 
lumină spirituală şi toate formele de strălucire aduc astăzi un plus de forță 
evenimentelor sociale şi ne ajută să ieşim dintr-un impas, acela pe care ni-l 
consturim singuri prin concluziile în care alegem să credem cu tărie. 

Unii vor constata că puterea le vine din asocieri, alţii ca urmare a faptului că 
se izolează de ceea ce au avut în jur şi se lipesc de alte energii, de alte idealuri, se 
izolează în bibliotecă sau vor să se înconjoare de necuvântătoare. Indiferent de 
zona în care vom activa, dacă vom considera că eşecurile lunii ianuarie ne-au dus 
către izolare, aceasta, privită astăzi ca un element pozitiv, ca o creştere, ca un 
progres ce va fi plasată astrologic pe Piramida de apă dintre Lună, Saturn şi Lilith, 
ne va duce în săptămânile următoare către frustrare, iar frustrarea va impune o 
selecţie negativă mediului înconjurător. Cu alte cuvinte, ceea ce a fost negativ în 
lunile anterioare trebuie privit cu o maximă claritate şi izolarea nu trebuie să 
primească din partea noastră o etichetă pozitivă, ci trebuie privită prin calitatea să, 
aceea de a separa omul de grupul de apartenenţă pentru a vedea ceea ce are el faţă 
de ceea ce are grupul şi care sunt relaţiile de interdependență dintre el şi grupul său 
de apartenenţă. 

Din această cauză, finalul săptămânii este o zi de învăţătură, de cunoaştere, 
de înţelegere, iar, pentru cei care nu vor dori intenţionat să refuze aceste direcţii, ea 
va deveni o corvoadă, un final negativ al unei săptămâni marcată de incertitudini 
sau de contactul cu soluţii ce nu pot fi puse în aplicare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia astăzi de 
claritate. Ceea ce este clar este şi puternic. 
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3-9 februarie 2014 este săptămâna ridicării spre lumină şi depăşirii unui 
obstacol personal. Vom vedea de-a lungul acestei săptămâni că unghiurile care se 
împlinesc, în special cele generate de planetele individuale (Mercur, Soare şi Lună), 
dar şi trigonul lui Jupiter cu Chiron împlinit miercuri, ne îndeamnă spre o formă de 
investigație pe care ezoteriștii o numesc cunoaştere profundă. Cunoaşterea 
profundă înseamnă atingerea acelor informaţii prin utilizarea instrumentelor care 
nu sunt accesibile în activităţile cotidiene. Tocmai de aceea, de multe ori de-a 
lungul acestei săptămâni se va face apel la interiorizare, la autoinvestigaţie sau pur 
şi simplu la a ne opri din direcţiile pe care suntem tentaţi să le alimentăm pentru a 
vedea care este natura lor, unde se îndreaptă şi care ne sunt partenerii de efort. 

Un eveniment astral important care se va consuma în această săptămână este 
cel din 6 februarie când Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei 
săptămâni. Astfel, până pe 28 februarie mulţi vor constata că se confruntă cu 
uitarea, cu dezordinea afectivă, cu zăpăceala sau sunt tentați să observe să-și 
analizeze greşit situaţiile pe care le traversează. Retrogradarea lui Mercur este un 
element tulburător pentru conştiinţa celor care lucrează mult cu intelectul, pentru 
cei care profesează în domenii legate de comunicare, marketing, publicitate, pentru 
lectori, profesori adică pentru toţi cei care-şi câştigă existenţa lucrând cu 
informaţiile, transferând un mesaj ori participând la această mobilitate. 

Nu tot ceea ce este negativ din mersul retrograd al lui Mercur va fi generat de 
dezordine, ci multe vor fi generate de o prea mare ordine care este îndreptată 
înapoi. Vom fi tentaţi să ne folosim prea multă energie pentru a repara anumite 
greşeli ale trecutului care trebuie lăsate aşa. Unii vor fi încurajaţi să-şi construiască 
anumite situaţii sociale care să le ascundă minciunile sau gafele, când ar fi mult mai 
simplu să fie recunoscute. Este adevărat, riscul recunoaşterii unor greşeli pe 
Mercur retrograd atrage după sine şi consecinţe ce ar putea scăpa de sub control, 
adică să primească o pedeapsă mult prea drastică ori să fie orientată către o zonă 
mai puţin plăcută, cea a intrigilor sau a bârfei urmând că abia peste trei săptămâni 
când Mercur va reveni la mersul direct să se reia acest exerciţiu de sinceritate şi 
personajul respectiv să primească sancţiunea cuvenită. 

Tot acest ansamblu de factori tulbură concluziile şi de aceea în această 
săptămână ridicarea spre lumina înseamnă în primul rând interiorizare, iar 
depăşirea unui obstacol personal nu se va face prin confruntarea cu anturajul prin 
judecarea acestuia, prin consumarea energiei personale în modificări ale grupului 
de apartenenţă, ci în modificări ale propriului mod de a fi, de a gândi sau de a simţi. 
Cei care sunt orientaţi pe o cale spirituală nu vor fi surprinşi de îndemnul acestei 
săptămâni pentru că ei prin preocupările pe care le au folosesc de mult timp 
energia astrală în direcţia aceasta. Chiar şi aceştia însă vor fi încurajaţi, susţinuţi şi 
vor observa că practica spirituală va fi în această săptămână mult mai eficientă. 
Ceilalţi care nu au avut până acum tangență decât cu elemente teoretice şi poate 
nici măcar cu acestea se vor simţi marginalizaţi, alungați de pe moşie, acuzaţi pe 
nedrept sau împovăraţi cu sarcini suplimentare, considerând că toate aceste forţe 
care sunt îndreptate împotriva lor, nu sunt altceva decât o formă de pedeapsă. Nu, 
ele nu sunt nicidecum o formă de pedeapsă, ci un mijloc puţin mai dur al 
contextului astral de a ne separa de zona compromisului, de a ne depărta de ceea ce 
ne-ar putea leza iremediabil sau de a ne proteja de noi înşine atunci când ne 
refuzăm propriul mod de a fi, de a gândi sau de a simţi, de dragul unei convieţuiri 
sociale bolnăvicioase. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne îndrepta atenţia 
către sine. Nu este atât de important în această săptămână să ne stabilim un 
program de meditaţii, de reculegere sau de interiorizare cât este important să ne 
propunem să nu depăşim o anumită limită a exprimării personale. În această 
săptămână nu performanța este atât de importantă cât protejarea fondului. 

 
Luni, 3 februarie 

Luni  3- 2-2014  1:17    Luna (Pis) Tri (Can) Lilith 
Luni  3- 2-2014  6:54    Luna (Pis) --> Aries 
Luni  3- 2-2014 21:06 Mercury (Pis) Tri [Sco] North Node 
Luni  3- 2-2014 23:17    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

 
Cunoaştere profundă. Gândul construieşte direcţii noi. Imaginile viitorului 

produc frustrare. Lipsă de control. Individualitate. Egoism. Durerea acuză 
pentru că atenuează perceperea corectă a realităţii. 

 
Cea mai mare parte din zi Luna va fi în fereastra conjuncţiei cu Uranus, iar 

asta înseamnă că va fi în postura de a menţine activ careul în T pe semne cardinale 
format de maleficii Uranus și Pluton împreună cu Jupiter. De pe semnele cardinale 
Berbec, Rac şi Capricorn planetele cu mers lent Uranus, Jupiter şi Pluton primesc 
asistența a doua planete feminine, Luna şi Venus, din zodii din care nu se simt 
bine, nu doar acum, ci în general, ducând la construirea unei imagini false despre 
viitor prin contactul cu o durere nespecifică. 

Înainte de a trece în Berbec, Luna va avea de înfruntat în noaptea de 
duminică spre luni trigonul cu Lilith şi prin acest unghi se aduce în centrul atenţiei 
anumite idei false despre lume şi viaţă ori anumite tendinţe care, explorate, duc la 
dezvoltarea unor comportamente eronate. Este puţin probabil ca toată lumea să 
resimtă intens acest trigon malefic între Lună şi Lilith pentru că el se împlineşte 
noaptea şi cei mai mulți îşi petrec acest interval odihnindu-se. Cei care însă nu se 
odihnesc în noaptea de duminică spre luni vor constata o schimbare de registru 
comportamental, adică modificarea atitudinilor cu care oamenii din jur îi 
întâmpină pe ceilalţi ca şi cum dintr-odată celui din preajmă i s-a pus pata şi vede 
în jur numai imagini în tonuri de gri, numai oameni care-l mint sau care îi lezează 
interesele. Asta înseamnă lipsa de control şi, a iniţia tranzitul Lunii în Berbec cu 
această atitudine antisocială, inversată ori tulburată, nu face altceva decât să 
construiască un viitor bazat pe frustrare. Din nefericire, pentru cei care-și pun prea 
multe speranţe în această zi  trigonul lui Mercur cu Capul Dragonului care ar 
însemna medierea tendinţei nodurilor prin viziune de ansamblu este în cea mai 
mare parte compromis. Lipsa de control îi determină pe oameni să se preocupe 
prea mult de lucrurile mici. Or, astăzi succesul nu ne vine din lucrurile mici, ci 
dimpotrivă din viziunea de ansamblu, din puterea de a vedea foarte departe sau în 
profunzime ori din îndemânarea cu care lăsăm în urma acest bagaj greu, apăsător 
sau complicat care se numeşte egoism. 

Astăzi durerea generată de tranzitul oscilant al Lunii prin Peşti şi prin Berbec 
împreună cu unghiurile pe care le împlineşte cu Lilith şi Uranus ne duce la 
explorarea durerii care ar trebui să ne ajute să percepem corect realitatea. Cei care 
vor privi de sus ansamblul zilei sau conjuncturile pe care le traversează, de departe 
sau care le vor privi pe acestea, dar vor dori să le vadă în contextul macro în care 
sunt integrate vor avea de câştigat mult în această zi. Ceilalţi însă se vor pierde în 
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detalii şi îşi vor aduce aminte de ziua de trei februarie că şi-au pierdut controlul, că 
toată lumea este împotriva lor şi că viitorul pe care l-au văzut în 3 februarie le-a 
transmis cele mai sumbre şi mai dureroase imagini de la începutul anului până 
acum. 

Prin urmare, 3 februarie este o zi esenţială pentru cei care vor să-şi 
consolideze cunoaşterea de sine sau care vor să aprofundeze anumite informaţii 
legate de viaţa lor. Pentru aceştia ziua vine cu cunoaştere profundă, cu direcţii noi 
în ceea ce priveşte viitorul, cu confirmări din parta celor pe care i-a dezamăgit în 
sensul că au acum ocazia să şi-i transforme în prieteni. Ceilalţi vor avea o zi destul 
de apăsătoare, iar unii dintre aceştia vor considera că 3 februarie este chiar o zi 
catastrofală. 

Indiferent că ne referim la lipsa de control, la individualitate ori la faptul că 
viitorul este văzut în culori mult prea închise, neclare sau sumbre este important să 
ştim că orice durere pe care o resimţim astăzi vine spre noi cu intenţia de a ne 
diminua simţul realităţii. 

Realitatea percepută astăzi doare, iar aprofundarea durerii înseamnă în ochii 
oamenilor comuni şi convieţuirea cu durerea. Viitorul însă nu conţine niciun 
element din cele pe care ne-am propus să le tolerăm. Asta înseamnă că toleranţa 
durerii de astăzi ne construieşte un viitor ireal sau nesigur, iar ceea ce acuză prin 
explorarea acestui sentiment de durere nu este ceva ce trebuie băgat în seamă, ci 
este ceva ce trebuie ignorat. Cu alte cuvinte durere înainte de a acuza 
distorsionează simţul realităţii şi atunci când acuza deja observaţiile sau concluziile 
sunt deformate. 

Dincolo de aceste elemente de perspectivă care sunt integrate în unghiurile 
astrale ale zilei de 3 februarie ziua, prin trigonul lui Mercur cu Careul Dragonului şi 
prin faptul că Mercur mediază tendinţa nodurilor ne aduce informaţii valoroase. 
Condiţia ca acestea să prindă rădăcini în conştiinţa proprie este aceea de a încerca 
să vedem totul prin viziune de ansamblu, să vedem fiecare probleme în contextul în 
care se manifestă ori reacţiile unui om prin cauzele pe care le-a produs sau prin 
finalitatea pe care acesta şi-o propune. Dacă judecăm ceea ce vedem la un metru în 
faţa ochilor greşim şi ajungem în finalul zilei să oscilăm între durere şi instabilitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi tragicomedia vieţii 
curente şi de a încerca să descoperim ceea ce se afla dincolo de ea. S-ar putea ca 
dincolo de acestea să nu găsim nimic, dar acest nimic nu înseamnă haos, gol, ci 
înseamnă un teren fertil în care putem planta seminţele unei conştiinţe noi sau 
dorinţe nobile care ar putea să transforme acest nedefinit al zilei de astăzi într-o 
livadă sau mai mult într-o pădure de foioase la umbra căreia ne putem adăposti în 
fierbinţeala tensiunilor ce vor veni după această săptămână. 
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Marţi, 4 februarie 
Marti  4- 2-2014  3:25    Luna (Ari) Squ [Can] Jupiter 
Marti  4- 2-2014  4:15    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Marti  4- 2-2014  6:39    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 
Marti  4- 2-2014  9:31     Sun (Aqu) Sex (Ari) Moon 

 
Decizii importante. Înţelegerea problemelor personale. Ajutor oferit. Se 

aude un strigăt. Privirea ajunge mult mai departe. Bunăstare cu puţin. Soluţiile 
vin prin celălalt. Contact cu neobişnuitul. 

 
Deviza acestei zile stă sub semnul dorinţei de a descoperi bunăstare în lucruri 

sau cantităţi mici. Sextilul luminariilor astăzi, care se împlineşte încă de dimineaţă, 
după ce în noaptea de luni spre marți am traversat 3 careuri (Luna-Jupiter, Luna-
Pluton, Luna-Venus) ne aduce în faţa unor soluţii pe care să le valorificăm mai mult 
dacă vin prin intermediul celuilalt. Astăzi nu vom fi în stare să gândim cu mintea 
proprie, să punem în aplicare o concluzie la care am ajuns singuri în ultima 
perioadă, nu vom putea însă nici să fim capabili să ascultăm sfaturile celorlalţi 
decât dacă avem pe cineva în preajmă care face acelaşi lucru. Sunt favorizate astăzi 
activităţile de grup, în care oamenii au arătat până acum consens, nu prin faptul că 
sunt uniţi împotriva unui duşman comun, ci pentru că sunt uniţi pentru atragerea 
atenţiei opiniei publice ori pentru a învăţa cu toţii acelaşi lucru. Cele trei careuri pe 
care Luna din Berbec le împlineşte astăzi arată deschidere către elemente noi, 
contactul cu informaţii care au fost până acum presărate peste tot în jur și care 
astăzi sunt remarcate doar pentru că sunt strigate mai tare. 

Astăzi se aude un strigăt, privirea poate ajunge foarte departe şi ceea ce 
primim prin intermediul acestor descinderi ne înnobilează. Unii s-ar putea să nu 
primească nimic sau să primească foarte puţin însă contactul cu această formă de 
nefiresc sau de neobişnuit, soluţii care vin acum prin intermediul acestor mijloace 
ieşite din tipicul obişnuit îi ajută pe aceştia să ia decizii foarte importante pentru 
existenţa proprie. Aceste decizii sunt adoptate pentru că fondul problemei este 
înţeles ori pentru că individul s-a separat în cea mai mare parte de fondul agresiv al 
problemei şi acum poate vedea soluţia simplă care se ascunde în spatele acestora. 
Careurile Lunii cu Jupiter, Pluton şi respectiv Venus se comportă astăzi ca o negaţie 
adusă negaţiei cu care ne-am întâlnit în analizele pe care le facem aici de-a lungul 
întregului an 2013 şi care acum tinde să ne aducă aminte de anumite întâmplări 
care s-au consumat în anul anterior. Unii ar putea să meargă puţin mai departe cu 
această analiză şi să-şi amintească de situaţii ieşite din comun care s-au consumat 
în 2012 sau chiar mai târziu. Nu are importanţă cât de departe vor merge în timp, ci 
contează cât de deschişi vor fi acum în fața soluţiei care, în ultima lună, s-a ascuns 
în spatele unui fond social agresiv. 

Acest fond social ar putea să ia înfăţişarea unei atmosfere agresive la locul de 
muncă sau a unei atmosfere prezentată în mod agresivi la emisiunile de ştiri ori 
constatată în locuri absolut banale, pe stradă, în magazine, în cinematografe sau pe 
internet. 

Prin relaţiile neobişnuite care se construiesc astăzi între planete reuşim să 
vedem esenţa lucrurilor ori cheia care se ascunde în spatele unui fond agresiv. 
Astăzi nu este important fondul, cu atât mai mult dacă este agresiv, ci sunt 
importante soluţiile. Dacă nu suntem în stare astăzi să descoperim de unii singur 
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soluţiile atunci să ne deschidem urechile la ceea ce ni se spune din jur pentru că s-
ar putea ca prin înţelesul acestor cuvinte să descoperim cheia succesului. 

Prin urmare, 4 februarie devine o zi extrem de neobişnuită şi interesantă 
pentru că ea ne aduce în faţa unei energii pe care de multe ori am denumit-o 
�nefiresc� sau �neobişnuit�. Astăzi acest �nefiresc� sau �neobişnuit� este perceput 
prin înţelesul comun al acestor termeni pentru că planetele îşi construiesc, prin 
unghiurile lor, propria negaţie. Prin această autonegare oamenii care au o anume 
experienţă de viaţă sau care caută, care doresc să afle răspunsuri la probleme 
personale sau la întrebări care îi frământă, descoperă azi răspunsuri importante 
sau o cheie a unui mister de care până acum nu au putut trece. 

Dacă se află şi într-un context în care această problemă este discutată de mai 
mulţi oameni atunci lucrurile se simplifică şi soluţia ar putea să vină prin părerea 
celuilalt, printr-o explicaţie pe care cineva din jur o oferă cu un alt scop decât acela 
utilizat pentru a înţelege ceea ce el spune. 

Cine este deschis observă că astăzi primeşte mult, chiar foarte mult din jur şi 
multe din cele care i se deschid dinainte sunt soluţii miraculoase pe care de unul 
singur până acum nu a putut să şi le procure. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi deschişi cu tot 
sufletul faţă de tot ceea ce ni se oferă cu bune intenţii din jur. Ceea ce nu ni se oferă 
cu bune intenţii se axează pe cele trei careuri (Luna-Jupiter, Luna-Pluton, Luna-
Venus), adică are ca scop de a tulbura conştiinţa și de a ne lăsa aşa, însă ceea ce este 
făcut cu bune intenţii are în vârful suliței, nu o săgeată foarte ascuţită, ci un 
ornament care, prin ceea ce reprezintă el, trezeşte în adâncul sufletului un ecou 
afectiv special. Va fi foarte important acest mesaj, de aceea nu este cazul acum să ne 
preocupăm prea mult de cât de multe rele se pot face cu această suliţă sau cine o 
mânuieşte. 

 
Miercuri, 5 februarie 

Miercuri  5- 2-2014  1:14    Luna (Ari) Opp (Lib) Mars 
Miercuri  5- 2-2014  6:08    Luna (Ari) Squ (Can) Lilith 
Miercuri  5- 2-2014 11:46    Luna (Ari) --> Taurus 
Miercuri  5- 2-2014 16:09    Luna (Tau) Opp [Sco] North Node 
Miercuri  5- 2-2014 17:39    Luna (Tau) Sex (Pis) Mercury 
Miercuri  5- 2-2014 19:49    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  5- 2-2014 21:51 Jupiter [Can] Tri (Pis) Chiron 

 
Recompense. Elogierea unei nemulţumiri. Suferinţa este pierdută la 

ruletă. Situaţii nedepășite pun stăpânire pe prezent. Binele comunităţii este 
analizat. Se caută o singură fereastră prin care să putem vedea cu toții la fel ce 
se întâmplă în afară. Alchimie sufletească. 

 
Trecerea Lunii în Taur în 5 februarie înseamnă, la puţin timp de la acest 

moment de ingres, şi întâlnirea cu Coada Dragonului, adică întâlnirea cu acel trecut 
care acum, prin trigonul Lunii cu Venus, care se va împlini în ziua de 6 februarie 
(dar pe care îl anticipăm încă de astăzi) ia înfăţişarea unei recompense. Pentru unii 
recompensa poate fi benefică, pentru alţii agresivă, încărcată de suferinţă sau de o 
lecţie de viaţă importantă. Pentru toţi, de fiecare dată când Luna va trece prin 
Coada Dragonului, trecutul va însemna apelul la informaţii care s-au sedimentat 
deja. Unele informaţii care sunt sedimentate se vor dovedi a fi, pe anumite 
conjuncturi astrale, greşite, aşa cum se întâmplă acum, pentru că înainte de a trece 
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în Taur, Luna va avea de împlinit o opoziţie cu Marte şi un careu cu Lilith. Pentru 
alţii însă aceste depozite iau înfăţişarea unor bani puşi la saltea sau a lingourilor de 
aur pe care le-au îngropat la fundaţia casei. Nu este cazul însă să vorbim despre 
aceste beneficii acum, ci, poate, în viitor, pe alte conjuncturi. 

Acum, din cauza opoziţiei Lună-Marte şi a careului Lună-Lilith care se 
împlinesc înainte ca Luna să intre în Taur, beneficiile ce sunt denumite astăzi 
generic �recompense� iau înfăţişarea unor situaţii pe care nu am reuşit să le 
depăşim în trecut şi care încet pun stăpânire pe prezent. Astăzi cu toţii ne 
transformăm în înţelepţi şi ne vom preocupa de ceea ce ni s-a-ntâmplat de la 
începutul săptămânii până acum. Cei mai mulţi nu vor merge foarte departe în 
trecut, ci se vor opri la ziua anterioară, analizând şi iarăşi analizând deciziile pe 
care le-au adoptat în ziua anterioară, considerând că au făcut o greşeală imensă și, 
dacă ar reuşi să meargă mai departe în trecut, să vadă de câte ori, de-a lungul vieţii, 
au trecut prin ceea ce li s-a-ntâmplat ieri, nu ar mai fi atât de îngrijoraţi, ci şi-ar da 
sema că viaţa lor este o sumă de astfel de decizii. Poate de asta şi suferă atât de 
mult. Pentru că privesc doar foarte aproape în trecut, aceşti oameni arată că sunt 
superficiali şi că viziunea de ansamblu nu-i ajută să-şi depăşească anumite 
obstacole, ci îi chinuie foarte mult şi îi obligă să-şi consume energia în probleme pe 
care nu le-au înţeles până acum şi, după semnele pe care le dau, nu le vor înţelege 
niciodată. Magia specială a acestei zile stă însă în împlinirea trigonului dintre 
Jupiter şi Chiron, acela care ne ajută să căutăm o singură soluţie care să ni se 
potrivească tuturor, pentru că prin coeziune, prin fuziunea ideilor în grupul de 
apartenenţă să ne fie foarte uşor să rezonăm unii cu ceilalți pe frecvenţa lucrurilor 
noi. 

Trigonul Jupiter-Chiron, înseamnă alchimie sufletească, iar această 
transformare amplă presupune folosirea unor procedee complicate de transformare 
lăuntrică pe care le abordează fiecare individ atunci când îşi depăşeşte anumite 
greutăţi ale vieţii sau când înţelege de ce unele aleg să se întâmplă atunci când se 
întâmplă sau de ce este înconjurat numai de oameni de o anumită factură, de ce are 
bani, de ce nu are, de ce este fericit, de ce nu este sau de ce arată în felul în care 
arată. Cei care sunt înzestraţi cu un rafinament sufletesc aparte vor reuşi prin 
raportarea la binele comunităţii să-şi extragă astăzi din trecut lucruri extrem de 
valoroase pentru ceea ce înseamnă anul 2014 – anul alegerilor multiple. Mulţi vor fi 
atât de bulversaţi, de tulburaţi sau de răvăşiţi în fața atâtor transformări încât se 
vor afla pe punctul în care să uite că 2014 este anul alegerilor. Dacă din trigonul 
Jupiter-Chiron (care activează nu doar pe 4 februarie, ci în toată această perioadă) 
ei reuşesc să-şi extragă din trecut acele dovezi de putere personală, acele dovezi de 
siguranţă, acele dovezi de caracter sau de moralitate vor reuşi, nu să elogieze o 
nemulţumire aşa cum ne îndeamnă direcţiile acestei zile, ci să se recompenseze pe 
sine şi, în felul acesta, şi pe cei din jur cu lucruri foarte valoroase care vor înnobila o 
existenţă, chiar dacă nu vor reuşi să-şi schimbe statutul, chiar dacă în continuare 
vor suferi. Trigonului Jupiter cu Chiron poate însemna, prin această alchimie 
sufletească şi continuitatea suferinţei după înnobilare sufletească. 

Prin urmare, 5 februarie este o zi deosebit de importantă a acestei luni, 
poate una dintre cele mai importante din această perioadă, pentru că ne aduce în 
faţa unor recompense aşa cum nu s-a mai întâmplat până acum. Nu doar contactul 
Lunii cu Coada Dragonului răscoleşte acest trecut, ci faptul că acest moment se 
consumă când sufletul are nevoie de transformare (trigon Jupiter-Chiron). Prin 
cumularea celor două direcţii oamenii au acum şansa să-şi pună baze solide, să 
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devină mai puternici prin calităţi, prin talente, prin moralitate, nu aşa cum ne 
învaţă societatea de consum să arătăm că suntem puternici prin hoţie, minciună, 
răutăţi sau prin furt intelectual. 

Alchimia interioară presupune descoperirea originalităţii, adică descoperirea 
acelui element care îl face pe individ diferit de semenii săi pentru a-i pune acestui a 
o bază foarte solidă şi a-l ridica foarte sus către sentimentul plenitudinii sau către 
acea bandă energetică în care toţi oamenii simt la fel. 

Aceasta este ordinea firească a evoluţiei, pornim de la diversitate şi ajungem 
la unitate. Nu este treaba noastră, a fiinţelor limitate să ne gândim cum am ajuns în 
diversitate. Rolul nostru este acela de a ne întoarce în unitate. 

Micile şicane ale acestei zile, dacă nu ne duc spre această bandă a emoţiilor 
comune, atunci ne vor bloca în tot felul de resentimente, de nervi, de crize de 
stomac, de dureri de picioare, de sensibilitate la frig sau de intoleranţă la anumite 
alimente ceea ce înseamnă o reacţie a corpului în fața prăbuşirii psihologice. 

Prin trigonul Jupiter-Chiron astăzi ar trebui să ne ridicăm, iar cei care nu se 
vor mobiliza vor avea frică de înălţime chiar dacă nici nu s-au ridicat de la sol. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu inventaria tot ceea ce ni 
se întâmplă astăzi, ci a lăsa că totul să curgă pentru că noi să ne putem ridica. 

 
Joi, 6 februarie 

Joi  6- 2-2014  9:34    Luna (Tau) Sex [Can] Jupiter 
Joi  6- 2-2014  9:42    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Joi  6- 2-2014 11:00    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Joi  6- 2-2014 14:13    Luna (Tau) Tri (Cap) Venus 
Joi  6- 2-2014 20:02    Luna (Tau) Sex (Pis) Juno 
Joi  6- 2-2014 21:22     Sun (Aqu) Squ (Tau) Luna (Half Moon) 
Joi  6- 2-2014 23:43 Mercury <Pis> S/R 

 
Preocupări prea mari pentru relațiile sociale. Se cere, se pretinde ceea ce 

nu ne este folositor. Putere prin investigare. Bucuriile vin pe neaşteptate. 
Hiperkinezie. Discernământul este pus la colţ. Sunt alimentate relaţiile care nu 
suprasolicită. Stagnare. Selectare greşită a informaţiilor. 

 
Retrogradarea lui Mercur care începe în seara acestei zile ne va aduce 

probleme în concentrare sau în a duce mai departe dezideratele pe care ni le-am 
stabilit în zilele anterioare. Se zdruncină discernământul sau înţelegerea corectă a 
informaţiilor cu care lucrăm. Cea mai mare parte din zi Mercur va fi static în Peşti 
aducându-ne preocupări prea mari pentru raporturile sociale sau un interes pentru 
ce-l celălalt, pentru ce-l avantajează pe celălalt ori pentru toate lucrurile care par să 
se desfăşoară în bune condiţii în afara spectrului personal. Astăzi Luna împlineşte 6 
aspecte: trei sextile (cu Jupiter, Chiron şi Junon) două trigoane (cu Pluton şi Venus 
din Capricorn) şi un careu cu Soarele. 

Poziţionarea sa în mijlocul zodiei Taur şi împlinire a unghiurilor amintite 
anterior va duce la construirea unei configuraţii numită Vaporul, ce are ca element 
de bază în desfăşurarea direcţiilor sale opoziţia lui Jupiter cu Pluton. Asta 
înseamnă din nou că problemele cu care ne confruntăm nu sunt noi, ci sunt 
reinvestigate sau puse pe picior de egalitate cu alte probleme mai mici pentru a li se 
diminua importanța sau caracterul dramatic. Astăzi nu putem vorbi, ca în zilele 
anterioare, de un caracter dramatic menit să domine întregul spectru al percepţiilor 
ori să ne atragă întrutotul spre segmentul acesta, ci putem vorbi de greutăţi venite 
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din solicitări refuzate sau dintr-o anume oboseală pe care o resimţim astăzi în urma 
efortului făcut în primele trei zile ale acestei săptămâni. 

Dar a avea o problemă foarte importantă și a încerca să o diminuăm sau să o 
împărţim în probleme mai mci pentru a le depăşi înseamnă acum, în acest context, 
în care Mercur este static în Peşti, hiperkinezie. Şi această hiperkinezie se va 
desfăşura tot într-un cadru restrâns, în familie, între prieteni, la locul de muncă nu 
în mari grupuri de oameni sau nu în văzul tuturor. Nu trebuie să pierdem din 
vedere că astăzi, pe lângă faptul că Luna participă la o configuraţie numită Vaporul, 
ea, prin careul cu Soarele şi opoziţia cu Saturn pe care o va definitiva în dimineaţa 
zilei următoare, împlineşte un careu în T pe semne fixe, cu Soarele focar. Dorinţa 
de libertate ne îndeamnă astăzi să facem lucruri ieşite din comun, să stagnăm, să 
selectăm informaţiile în mod greşit sau să ne agităm în probleme mici, să renunţăm 
la discernământ, să ne stresăm inutil pentru probleme care nu au soluţie, care nu 
au rezolvare sau care, prin caracterul lor evident, s-au oprit din derulare. Toate 
acestea ne determină să folosim inteligenţa în scopuri mai puţin corecte. 
Unghiurile pozitive care se împlinesc astăzi (cele 6 pe care Luna le împlineşte cu 
Jupiter, Chiron, Pluton, Venus, Junon şi Soarele) duc la folosirea inteligenţei în 
scopuri negative. S-ar putea ca unii să folosească în mod conştient această 
inteligență pe direcţii negative, alţii, însă, care sunt bine intenţionați (adică aceia 
care au probat în primele trei zile ale săptămânii că sunt pozitivi) vor greşi şi nu 
trebuie puşi pe picior de egalitate cu cei care acţionează în sensul negativ în mod 
intenţionat. Vom vedea că această dezordine a zilei de 6 februarie se va transforma 
în zilele următoare în uitare selectivă, oamenii se vor resemna şi la baza acestor 
atitudini va sta dezordine acestei zile. 

Prin urmare, 6 februarie este o zi în care ne vom preocupa foarte mult să 
anulăm tensiuni mai vechi sau să punem în ordine acele probleme mai mici pentru 
a le putea rezolva după o metodă de lucru, după o schemă verificată în timp sau pur 
şi simplu pentru a vedea tot timpul în faţa ochilor şi a nu uita în ce context trăim, 
cu ce oameni lucrăm sau care ne este statutul. 

6 februarie ne suprasolicită în griji pentru lucruri materiale pentru statut sau 
pentru alimentaţie. S-ar putea ca unii astăzi să renunţe la alimentaţie sau să 
constate că privarea de anumite alimente ar putea să le de-a peste cap organismul 
să le spună astăzi că au carențe de minerale ori de vitamine, că este cazul să 
mănânce mai mult sau să-şi schimbe dieta. De partea cealaltă, Luna în Taur, prin 
unghiurile pe care le împlineşte astăzi aduce pofte neobişnuite, plăceri culinare 
extravagante şi compromiţătoare, adică folosirea plăcerilor împotriva organismului 
sau să-i dea acestuia mai mult decât poate duce. Cei care vor folosi hiperkinezia în 
selecţia informaţiilor vor constata spre seară că sunt slăbiţi ori epuizaţi psihic şi, de 
asemenea, prin oboseala minţii şi corpul se resimte, considerând că şi-au pierdut 
toată ziua gândindu-se la prea multe lucruri fără a face nimic. Aşa constată că 
multitudinea acestor aspecte pozitive repartizate acestei zile sunt elemente pozitive 
care pot fi folosite în scopuri negative în mod intenţionat prin rătăciri neanticipate 
corect sau prin abordarea investigaţiei într-un mod mai puţin corect. 

Pentru că cele mai multe aspecte se împlinesc cu planete de pe axa 
Capricorn-Rac, dar şi pentru că Luna trimite, în special în a doua parte a zilei, o 
opoziţie către Saturn din Scorpion, ceea ce se zdruncină astăzi este structura de 
rezistenţă. Cu alte cuvinte, dezordinea acestei zile nu este o simplă rătăcire a minţii, 
ci este o substanţă mult prea corozivă pusă la baza unui edificiu foarte important. 



Săptămâna 3  – 9 februarie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 30 ianuarie 2014, ora 18:01 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne mobiliza într-o direcţie 
spre care conjuncturile astrale ale acestei zile nu ne vor ajuta. Să lăsăm lucrurile aşa 
cum sunt ele chiar dacă cineva ne spune că este cazul să schimbăm, chiar dacă din 
interior o voce strigă cu disperare �Aruncă-le!�, �Schimbă-le!�, �Pleacă de acolo!�, 
Renunţă!�. Vom vedea în zilele următoare, însemnând următoarele trei săptămâni, 
cât Mercur va fi retrograd, o parte în zodia Peşti şi o parte în Vărsător că edificiul pe 
care-l salvăm astăzi va fi important pentru echilibrul psihoemoţional sau pentru 
stabilitatea socială. 

 
Vineri, 7 februarie 

Vineri  7- 2-2014  6:49    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Vineri  7- 2-2014 15:13    Luna (Tau) Sex (Can) Lilith 
Vineri  7- 2-2014 20:43    Luna (Tau) --> Gemini 

 
Resemnare. Eşecul este privit ca o regulă de viaţă. Încercarea de reparare 

complică şi mai mult demersurile. Concluziile reale sunt desconsiderate. Din 
cauza dezamăgirii fire ale destinului sunt închise sau rupte. 

 
Prima zi de retrogradare a lui Mercur are ca fundal împlinirea a două 

aspecte, opoziție Lună-Saturn şi careu Lună-Lilith, urmând ca spre seară Luna să 
iasă din exaltare (Taur) şi să intre în Gemeni. 7 februarie devine, aşadar, o zi de 
resemnare, de contact cu o anume formă de neputinţa ori de diminuare a 
intensităţii pe acţiunile importante abordate în zilele anterioare. Astăzi ne gândim 
mai mult la ceea ce nu am împlinit, la ceea ce nu avem sau la eşec. Eşecul este privit 
astăzi ca o regulă şi orice încercare de modificare a cadrului general (avem de-a face 
cu o opoziţie) va complica şi mai mult seria problemelor. Astăzi nu este indicat să 
pornim la drum, să deschidem noi canale de comunicare cu cei din jur nici să ne 
implicăm în demersuri revendicative pentru că asta va duce la consum suplimentar 
fără soluţii. 

Dacă anumitor evenimente le este programată astăzi a se împlini ori a trece 
într-o nouă etapă este important să ştim încă de dimineaţă că astăzi este mult mai 
important să acţionăm de dragul acţiunii decât în aşteptarea unor rezultate 
benefice. 

Cei care vor desconsidera acest îndemn, încă de dimineaţă vor urmări 
direcţiile acestei zile şi vor căuta cu toate eforturile să le integreze în contextul 
general. Aceste concluzii fiind eronate vor avea darul de a zdruncina întregul 
edificiu. Numai ce a trecut o zi de când Mercur a intrat în mers retrograd (a pus 
soluţia corozivă la baza unui edificiu) şi deja întregul edificiu se zdruncină. 

Dacă nici după aceste prime semnale nu se opresc întregul destin ar putea fi 
zdruncinat, iar fire ale sale să fie închise ori rupte definitiv. Asta înseamnă că 
anumite lucruri pe care le abordăm astăzi, cuvinte pe care le spunem sau fapte pe 
care le săvârşim ar putea să ne rupă de pe un traseu pe care să nu mai putem reveni 
niciodată. Asta se întâmplă deoarece concluziile reale sunt astăzi desconsiderate şi 
li se acordă credibilitate concluziilor care au ca principal efect un zdruncin sau un 
forfot interior ceea ce dezamăgeşte, tulbură sau enervează cel mai mult. 

Pentru că traversăm opoziţia Luna-Saturn şi apoi sextilul Luna-Lilith acest 
caracter enervant al evenimentelor va fi evident, dar este important de ştiut că nu 
ceea ce ne enervează astăzi este esenţial, nu acestea constituie elementele aşezate la 
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baza edificiului important al vieţii, ci ceea ce ne duce spre linişte, spre încredere în 
sine sau spre starea de martor. 

Astăzi nu dărâmăm edificiile celorlalţi pentru a ne face drum sau pentru a 
avea lumină în faţa geamului, nu tăiem arborele care creşte în faţa casei pentru a 
avea lumina în cameră, ci privim prin fereastră departe, acolo unde lumina ni se 
pare mai puternică. Acest exerciţiu de contemplaţie ne poate ţine ocupaţi în situaţii 
în care, dacă am putea interveni activ pe demersurile sociale, am greşi. 

Prin urmare, 7 februarie este o zi de resemnare, dar nu trebuie să devină o 
zi apăsătoare dacă remarcăm neregulile care există în viaţa proprie sau în mediul 
social. Toate acestea vin spre noi cu caracter informativ şi cei care consideră aceste 
concluzii reale vor reuşi să depăşească cu bine această zi. Ceilalţi care iau de bună 
atitudinea antisocială, refractară sau oscilantă a acestei zile vor pune aceste 
concluzii eronate la baza edificiului şi vor constata mai târziu că acestea nu-i duc 
nicăieri. 

Mai târziu, acestea nu le vor folosi la nimic. Este important că astăzi să 
vedem perspectiva sau caracterul inutil al acestora pentru a nu le prefera şi pentru 
a le lăsa să se desfăşoare în virtutea inerţiei. Numai aşa reuşim să ne strecurăm prin 
desişul acestor conjuncturi astrale înşelătoare şi să ajungem la lumină sau pur şi 
simplu să ajungem în locul pe care ni-l dorim ori să nu fim îndemnaţi de ceea ce 
vedem în faţă (obstacole) să ne întoarcem din drum. 

În felul acesta 7 februarie devine o zi a dezamăgirilor care nu sunt predispuse 
la modul general pentru toţi oamenii, ci care sunt presărate în jurul nostru ca nişte 
baloane de săpun după care unii oameni aleargă. Este important că astăzi să lăsăm 
aceste baloane de săpun să se ducă acolo unde le este scris pentru că dacă prindem 
unul dintre ele şi observăm că la simplă atingere acesta se sparge, din interior este 
răspândit în jur parfumul dezamăgirii că am pierdut timp, energie, că s-ar putea ca 
anumite sugestii de acolo să fie adevărate, s-ar putea ca tot ceea ce am făcut până 
acum să fie greşit şi explorându-l să fim tentați să ne întoarcem din drum. Nu 
trebuie să uităm că Mercur retrograd în Peşti îi pune pe oameni prea uşor în 
contact cu dezamăgirile vieţii şi pentru a comporta o victorie sau pentru a rezolva 
ceea ce ne propunem să rezolvăm astăzi este important să lăsăm aceste dezamăgiri 
evidente pe seama inerţiei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa lucrurile în voia lor 
chiar dacă unele dintre ele, de dimineaţă, au nevoie de modificare. Orice modificare 
amplifică astăzi caracterul lor incert ori proiectează în viitor eşecuri şi mai mari, 
goluri pe linia acestor demersuri în aşa fel încât întregul traseu al acestora să fie 
frânat ori să fie orientate către altă direcţie. 
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Sâmbătă, 8 februarie 
Sambata  8- 2-2014  3:02    Luna (Gem) Squ [Pis] Mercury 
Sambata  8- 2-2014  5:29    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Sambata  8- 2-2014 15:55    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Sambata  8- 2-2014 20:18    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
Gafă. Binele social înseamnă constrângere individuală. Viziune asupra 

puterii personale. Nemulţumire. Slăbire organică. Inima cere ce nu poate primi. 
Evenimentele au un mesaj înşelător. 

 
Astăzi înţelegem cât de importantă a fost reţinerea de ieri pentru că 

traversăm de-a lungul zilei careurile pe care Luna, abia intrată în Gemeni, le trimite 
către planetele din Peşti, dacă frânarea ieri nu a fost un element foarte evident, 
înţelegerea faptului că reţinerile zilei anterioare au constituit un avantaj sau un 
noroc este acum un semn evident pe cerul astral şi cei care desconsideră şi acum 
această direcţie, care nu se uită înapoi să se înţeleagă şi care îşi trăiesc viaţa numai 
prin simţuri ori numai prin bucuriile pe care aceste simţuri le conferă vor 
transforma ziua de 8 februarie într-o zi de gafă. Astăzi binele social înseamnă 
constrângere individuală şi asta înseamnă că vor duce mai departe dezordinea zilei 
anterioare, negându-şi oboseala, nemulțumirile sau carențele informaţionale şi 
construindu-şi mai departe un edificiu iluzoriu care-şi va extinde graniţele către 
alte persoane, către alte domenii, amplificând şi mai mult slăbirea organică şi 
ducând la o compromitere şi mai periculoasă a imaginii sociale. 

Unii îşi vor continua astăzi petrecerea, vor continua să mintă, vor spune că, 
de vreme ce nu au fost prinşi în ziua anterioară, nu vor fi prinşi niciodată şi vor 
continua să-şi arate o formă de lăcomie care până pe 28 februarie, când Mercur va 
reveni la mersul direct, se va amplifica şi va creşte în interior ca un corp de sine 
stătător. 

Prin aceste atitudini pe care le avem ne exprimăm acordul pentru a fi 
parazitaţi sau pentru a hrăni atitudini parazitare care corodează viziunea corectă 
asupra vieţii sau puterea personală. Prin unghiurile care se împlinesc astăzi, la un 
moment dat Luna, apropiindu-se de finalul primei decade a zodiei Gemeni va 
împlini un sextil cu Uranus şi pe cer va fi vizibilă o configuraţie numită Nicovala. 
Careul pe care Luna îl trimite către Chiron în acel moment va deveni înţelepciunea 
cea de pe urmă. Astfel, în mijlocul zilei de 8 februarie vom avea ocazia să 
recunoaştem minciunile spuse în zilele anterioare, chiar dacă nu faţă de cei din jur, 
măcar faţă de noi înşine pentru a ne desprinde de ele, pentru a le lăsa în urmă şi a 
ne transforma din ființe parazitare în fiinţe autotrofe. 

În felul acesta, vom observa că anturajul nu s-a construit așa  doar pentru a 
împlini această dorinţă personală, nu doar pentru a oferi individului ceea ce nu 
doreşte să-şi procure singur ori să-şi construiască singur, ci există pentru al antrena 
în creşterea personală, în dezvoltare personală sau în depăşirea limitelor personale. 
Anturajul nu este construi doar pentru a hrăni individul, iar acest lucru este înţeles 
doar de cel care va folosi mijlocul zilei de 8 februarie pentru a recunoaşte greşelile, 
gafele sau erorile zilelor din urmă. Nu înseamnă ca această recunoaştere va fi 
simplă, uşoară, nu înseamnă că celor care îşi vor recunoaşte vina le va fi uşor, dar 
nu acesta este elementul principal, nu este important dacă le va fi sau nu uşor, ci 
doar dacă se gândesc în mod constructiv la viitor sau nu. Dacă îşi vor recunoaşte 
vina, vor spune prin această smerenie �Viitorul meu începe astăzi�, dacă nu �Este 
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vina anturajului dacă viitorul meu nu se va împlini�. Pentru că ştim nu doar din 
ezoterism, ci din regulile de bun simţ că viitorul fiecăruia nu reprezintă 
responsabilitatea comunităţii, ci responsabilitatea fiecărui individ în parte, 
înţelegem cât de întortochiată este păcăleala acestei zile. 

Prin urmare, 8 februarie este o zi a strategiilor compromiţătoare. Binele 
social ne îndeamnă astăzi să depersonalizăm, să renunţăm la o calitate, la o regulă, 
la ideea de moralitate, aşa cum ne-am formulat-o până acum. Mulţi vor face acest 
lucru cu o încântare deosebită pentru că nici nu puneau prea mult preţ pe aceste 
reguli morale, ci, dimpotrivă, le considerau o corvoadă. Lor le va veni uşor să 
renunţe la o moralitate care-i solicita mai mult pentru îmbrăţişarea unei gafe 
sociale sau a unei minciuni abordată în grup pentru că acestea nu-i solicita, nu le 
consuma nimic suplimentar, ci dimpotrivă le lasă impresia că trăiesc mult mai 
uşor. Traiul uşor este păcăleala acestei zile şi cei care se vor prinde de această 
păcăleală în mijlocul zilei vor avea de traversat un moment de conflict interior, de 
durere, de slăbiciune organică, de neputinţa sau incertitudine care va constitui 
eliberarea de eroare, de minciună sau de boală. Mijlocul zilei de 8 februarie este 
marcat de criză, însă de această dată criza este un element bun şi trebuie privită cu 
maturitate, cu înţelepciune şi cu demnitate. Nu trebuie să plângem sau să ne urlăm 
pe stradă durerea fizică sau sufletească, aşa cum se va construi ea în mijlocul zilei, 
ci ea trebuie să ne ducă spre recunoaştere, spre adevăr, spre spovedanie, adică spre 
a ne desprinde de minciuna pe care am considerat-o adevăr. Cei care gândesc 
responsabil vor reuşi să înţeleagă că numai aşa reuşesc să-şi protejeze elementele 
stabile ale vieţii personale, numai aşa îşi vor schimba statutul din parazit în 
autotrof sau îşi vor proteja în continuare statutul de autotrof pe care-l au. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi astăzi totul prin 
demnitate. Demnitatea va face totdeauna casă bună cu respectul, iar acolo unde 
există respect, există armonie pe axa Capricorn-Rac, adică armonie între 
sentimente şi edificiile personale sau sociale pe care aceste sentimente le 
construiesc. 

 
 
Duminică, 9 februarie 

Duminica  9- 2-2014  9:27    Luna (Gem) Squ (Pis) Juno 
Duminica  9- 2-2014 13:42     Sun (Aqu) Tri (Gem) Moon 
Duminica  9- 2-2014 23:08    Luna (Gem) Tri (Lib) Mars 

 
Resemnare. Cei dragi sunt răniţi. Viziune asupra contrastelor. Eficiență în 

a lucra cu energia. Curajul este folosit pentru susţinerea idealului personal. 
Tulburarea relaţiilor construite pe ambiţie. Adevărul doare. 

 
Finalul săptămânii ne aduce resemnarea ca pe un element pozitiv. Astăzi 

vom considera că resermnarea este un element pozitiv, nu din teamă sau din 
constrângere, ci ca o dovadă că înţelegem bine ceea ce trăim ori că viaţa ne 
înnobilează cu înţelepciuni utile prezentului. Astăzi constatăm că mulţi dintre cei 
dragi din jur sunt răniţi sau sunt în continuare scufundaţi în contradicții dureroase. 
Nu tot ceea ce percepem astăzi la aceste persoane este adevărat, ci ar putea să fie 
marcat de o viziune subiectivă asupra vieţii. Dacă suntem resemnaţi atunci vom 
putea privi mai departe pe firul destinului propriul cu înţelepciune, însă dacă 
scoatem această observaţie din cadrul personal şi o punem în zona publică ea nu va 
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mai avea aceeaşi eficiență pentru că mecanismul zilei de 9 februarie se aplică doar 
elementului personal. 

Toate sunt bune dacă sunt raportate la sine. Până şi curajul este un 
intrument care susţine elementul personal, chiar dacă astăzi în continuare Mercur 
este retrograd prin zodia Peşti şi ceea ce vine din zona publică, ceea ce are statut de 
corecţie rectificare sau reparare ar putea să ne tulbure factorul de decizie prin ceea 
ce ne pune să simţim. Nu avem cum să uităm durerea zilelor anterioare şi cei mai 
mulți vor percepe concluziile acestei zile prin durere. Durerea astăzi nu este un 
element real pentru că Mercur este retrograd foarte aproape de poziţia lui Neptun, 
planetă care în această perioadă mediază tendinţa Nodurilor. Soluţiile sociale sunt 
acum bune în virtutea inerției nu prin ceea ce credem noi că punem ca element 
personal. Cei care au impresia că astăzi îşi modifică destinul nu vor fi altfel decât ca 
în celebra fabulă musca la arat. Astfel, elementul de măsură este un instrument 
foarte eficient în sensul că vom constata care sunt oamenii din jur care îşi merită 
încrederea pe care le-o acordăm după cât de multă toleranță sau după cât de mult 
interes arată faţă de preocupările pe care le avem. 

Prin urmare, 9 februarie este o zi care ar trebui să fie rezervată mai mult 
către interiorizare sau către a duce mai departe anumite demersuri în mod 
singular. Nu sunt favorizate activitățile de grup, nu sunt încurajate nici măcar 
schimburile de informaţii, nimic din ceea ce înseamnă mai mult decât o persoană 
nu este favorizat astăzi de conjuncturile astrale sau este favorizat doar dacă 
individul dispune de o libertate de expresie sau suficient de multă energie 
suplimentară încât să gândească şi pentru celălalt aşa cum gândeşte pentru sine. 
Sunt oameni care pot să facă acest lucru foarte simplu şi aceştia sunt de regulă 
liderii sau ghizii, sunt maeştrii sau profesorii care ghidează elevii pe această cale 
spirituală încărcată de pericole. Cei care desconsideră acest avertisment astral vor 
merge mai departe şi se vor lovi în primul rând de ambiţiile celorlalţi pe care nici 
nu le vor înţelege corespunzător, dar nici nu vor reuşi să le armonizeze cu ambiţiile 
lor, iar adevărul care iese la lumină acum va durea la fel de mult cum au durut alte 
situaţii sau ipostaze pe care le-am traversat de-a lungul acestei săptămâni. Cei care 
se interiorizează sau se preocupă de ei înşişi, sporesc puterea, limpezeşte mintea şi 
linişteşte sufletul. Doar aşa reuşim să ne separăm de greşelile trecutului, acelea 
care trăiesc doar pentru că sunt investigate permanent, doar aşa reuşim să depăşim 
informaţiile negative ale lui Marte în Balanţă (exil) şi să transformăm piramida de 
aer (comunicare, inspiraţie, mobilitate) într-un element care să ne ridice pe noi 
înşine către idealul spre care tindem nu să ridice tot anturajul în înaltul cerului 
doar pentru că la un moment dat ne-am dorit să ajungem acolo. S-ar putea ca o 
mare parte din cei cu care ne înconjurăm să nu dea o para chioară pe idealurile pe 
care le avem sau să nu fie de acord cu simţirile pe care le avem. Dacă a crede în ceea 
ce facem acum este o condiţie importantă pentru cei din preajma atunci vom reuşi 
astăzi să selectăm anturajul în aşa fel încât atunci când acesta produce saltul să nu 
resimţim o puternică devitalizare, adică să nu folosim energia personală pentru a 
împinge autobuzul în care suntem cu toţii, ci fiecare să facă efort pentru el şi ţinta 
să fie atinsă prin armonizarea acestora. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
progresul personal. Cele mai indicate acţiuni sunt cele care vizează stoparea 
acţiunilor fizice şi eliberarea minţii din constrângerile la care este supusă prin 
realitatea mişcării fizice. Mişcarea fizică trebuie să fie o consecinţă a mobilităţii 
psihoemoţionale. Atunci când mecanismul nu porneşte din zonele rarefiate ale 
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fiinţei către cele grosiere, ci invers, se produce un decalaj, iar omul, întâi, face şi 
apoi se gândeşte, devenind victima propriilor sale erori de acţiune. Prin 
interiorizare reuşim să armonizăm cele două zone în aşa fel încât să ne recuperăm o 
mare parte din energia pe care am risipit-o greşind. 
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10-16 februarie 2014 este săptămâna conflictului dintre tabere, generaţii sau 
idealuri. În acest interval Mercur devine o vedetă şi împreună cu luminariile care, 
în 15 februarie (sâmbătă), împlinesc Luna plină, definitivează un tablou conflictual 
care nu aduce la lumină nimic nou, ba dimpotrivă, prin retrogradarea lui Mercur, 
va răscoli acele probleme care nu au fost rezolvate până acum şi care sunt profund 
conflictuale. Din acest punct de vedere putem considera intervalul 10-16 februarie 
drept o săptămână a puterii. Folosirea ei nu ne oferă garanția succesului, pentru că 
nu dinamica sa este elementul definitoriu prin intermediul căruia să înţelegem ceea 
ce trăim, ci conflictul la care ajungem prin abuz sau printr-un disconfort generat de 
refuzul puterii reprezintă elementul care ne ajută să înţelegem unde ne situăm şi 
care este cel mai bun traseu pe care trebuie să-l urmăm. De asemenea, marţi, 11 
februarie, avem de traversat şi careul Soarelui cu Saturn și vom observa că, dacă 
într-o direcţie puterea creşte spre lipsă de control, în alta ea ne diminuează forța pe 
care am calculat-o sau despre care credem că ne duce spre soluţionare. 

Multe din evenimentele acestei săptămâni ne lasă impresia unei zăpăceli 
generale în care ziua de sâmbătă, 15 februarie, ar putea fi un vârf. Înţelegerea 
conflictului în care ne trezim dintr-odată se va face prin explorarea sentimentului, 
prin înţelegerea durerii care duce spre conflict (în zilele de luni, marți şi miercuri) 
sau a sentimentului care încălzeşte încrederea în sine sau încrederea celorlalți în 
devizele grupului (joi, vineri şi sâmbătă) pentru a nu ne deplasa haotic pe traseul 
acestei săptămâni doar în virtutea forțelor care ne vin din exterior. Fiecare are 
propriul său traseu în viaţă şi este important să şi-l urmeze, ca momente de genul 
acesta, aşa cum se întâmplă în această săptămână, ipostazele de furtună pe care le 
traversăm acum, să nu ne oprească din drum, ci cel mult să ne diminueze puţin 
ritmul paşilor. 

Cei care, în primele trei zile, se vor lăsa zdruncinaţi de o realitate negativă  nu 
vor mai avea timp de iubire în zilele de joi, vineri și sâmbătă, iar finalul săptămânii 
le va fi marcat de decizii eronate. Vor considera că prietenii nu mai sunt de 
încredere, că ceea ce au descoperit la ei este de neiertat, de netrecut, de netolerat şi 
o iau pe un drum greşit. Cei care urmăresc îndemnul astral şi care îşi consumă 
toate energia pentru a înţelege drama celuilalt fără a o judeca îşi vor conserva în 
primele zile ale săptămânii acele gânduri ce vor înflori în zilele de joi, vineri şi 
sâmbătă nu pentru a întreţine un conflict, ci, dimpotrivă, pentru a da viaţă unei 
alternative. Eşecul acestei săptămâni pune etichete şi ne transformă încet în verigi 
slabe în grupul de apartenenţă sau, după cum vom vedea în analizele aplicate 
săptămânilor următoare, în breşe de securitate. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a cultiva încrederea 
în sine fără a o distruge pe a celorlalţi. În această săptămână încrederea în sine are 
nevoie de mai multă toleranță îndreptată către celălalt decât am avut nevoie până 
acum. 
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Luni, 10 februarie 
Luni 10- 2-2014  8:32    Luna (Gem) --> Cancer 
Luni 10- 2-2014 12:50    Luna (Can) Tri [Sco] North Node 
Luni 10- 2-2014 12:59    Luna (Can) Tri [Pis] Mercury 
Luni 10- 2-2014 16:01 Mercury [Pis] Tri [Sco] North Node 
Luni 10- 2-2014 17:44    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

 
Cunoaşterea înnobilează. Emoţiile sunt prea mult raportate la trecut. 

Soluţiile inofensive par imposibil de aplicat. Relaţie armonioasă cu cei din jur. 
Anturajul modelează firea individului fără ca individul să ştie. Progres prin 
reevaluare. 

 
Trecută în Rac în dimineaţa acestei zile, Luna va împlini astăzi trei trigoane 

cu planetele din Peşti, iar aceste trei unghiuri devin un fundal interesant pentru 
trigonul pe care Mercur, aflat în mers retrograd, îl împlinește cu Capul Dragonului. 
Ceea ce vine prin accentuarea axei Capricorn-Rac, dar şi prin relaţia care există 
între această axă şi zodia Peşti, ne îndeamnă să cunoaştem lucrurile ascunse. Pe 
unii, lucrurile care sunt ascunse îi duc spre trecut, considerând că numai acolo se 
pot ascunde şi, în felul acesta, pornesc o întreagă cruciadă către ceea ce consideră 
că este greșit, eronat din trecutul propriu. Cei mai mulți, însă, pentru că astăzi 
avem de-a face cu unghiuri pozitive, trec prin ipostaze plăcute, iar raporturile 
sociale cu cei din jur sunt echilibrate, armonioase și duc la progres prin reevaluare. 
Nu trebuie să uităm că Mercur este retrograd și oricât de bine ne va fi astăzi, 
raporturile sociale au şi o componentă stresantă, nervoasă, retrogradă sau 
revendicativă care ar putea să se pună de-a curmezişul în fața progresului. Nici nu 
este important pentru că nu progresul este scopul principal al acestei zile, ci 
cunoaşterea, iar cunoaşterea de acum, prin trigonul Luna-Capul Dragonului, fără a 
se media tendinţa Nodurilor, prin trigonul Luna-Mercur, acesta din urmă realizând 
şi el un trigon cu Capul Dragonului, dar mediind tendinţa Nodurilor, lucrurile 
devine atât de bogate încât nu trebuie să ne preocupăm în a le stabili acestora 
finalitatea. Ele au propria finalitate care nu are nevoie de susţinerea individului.  

Astfel, în 10 februarie se întâmplă un fapt neobişnuit. Anturajul va modela 
firea individului sau va exercita asupra acestuia o presiune aparte, modificându-i 
starea de spirit, atitudinea sau poate chiar modul cum percepe ceea ce se întâmplă 
în jur fără ca acesta să vadă. Pentru că avem de-a face cu un trigon între Mercur şi 
Capul Dragonului, iar Mercur mediază tendinţa Nodurilor cu Nodul de sud avem 
de-a face cu o situaţie neobişnuită: este vorba de o intermediere despre care nu 
ştim. Mercur, fiind în mers retrograd, are tendinţa de a nega sau de a desconsidera 
acest tip de intermediere ca şi cum ne aflăm în faţa unei soluţii, dar de această dată 
nu ne mai interesează pentru că avem de făcut alte lucruri, avem alte priorităţi. 
Adică ne îndeamnă să întoarcem capul din fața binelui pentru că peste drum ni se 
pare că se întâmplă ceva mai interesant. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton alert. Mulţi vor dori să 
caute vinovaţi în jur, să inventarieze ori să-i consemneze într-o listă fără a le atribui 
vreo calitate specială, fără a-i pedepsi acum sau a le pune etichete. Pentru ei va fi 
important că ştiu despre fiecare ce vină are şi cât de multe greşeli a făcut în ultimele 
săptămâni, însă atunci când vine vorba de lucruri importante soluţiile sunt trecute 
în planul secundar. Sunt prea incitante aceste călătorii în trecut, prea interesante 
faptele celorlalţi în defavoarea idealului propriu, încât oamenii vor avea tendinţa 
astăzi de a lăsa în urmă o soluţie importantă şi de a se preocupa de prostii. Nu-i 
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constrânge nimeni să facă altceva decât ceea ce le place (astăzi pe cer se împlinesc 
doar unghiuri pozitive), iar marile frământări, acelea care persistă încă şi care sunt 
generate de careul în T pe semne cardinale între Pluton, Uranus şi Jupiter care este 
încă activ, și de presiunea foarte mare care este pusă pe axa Capricorn-Rac, vor fi 
privite ca probleme ale comunităţii sau ale grupului de apartenenţă, nu ale 
individului. Asta înseamnă că anturajul va modela firea individului sau îi va orienta 
modul de a gândi prin această permanentizarea a problemei cu atât mai mult cu cât 
el va refuza să se preocupe de adevăratele greutăţi şi îşi va îndrepta atenţia doar 
către lucruri minore. Lucrurile mici astăzi îl dau de gol pe individ că are 
resentimente şi că nu poate merge mai departe decât prin a plăti o poliţă cuiva, a 
dovedi într-un mod mai puţin corect că are putere, că deţine factorul de decizie sau 
că se poate răzbuna atunci când doreşte. Singurul progres pe care-l va comporta 
această zi va veni prin reevaluare, nu prin etichetare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să ne găsim vinovaţi 
ori dacă îi găsim să nu le punem o etichetă care să atragă după sine aplicarea unei 
sancţiuni, ci doar să consemnăm acest lucru într-un loc asupra căruia vom şti că pe 
viitor nu vom mai reveni. A cultiva astăzi armonia dintre oameni, fără a învinui sau 
a acuza, constituie cel mai simplu mijloc de a împăca direcţia retrogradă de 
deplasare a lui Mercur, aceea care-i va face pe oameni să uite soluţiile cele mai 
bune, să piardă obiectele cele mai importante ori să rupă legătura cu omul sau 
obiectul cel mai important pe viitor, cu omul care ar putea să-i ajute cel mai mult 
pe viitor. 

 
Marţi, 11 februarie 

Marti 11- 2-2014  4:27    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Marti 11- 2-2014  7:26    Luna (Can) Con [Can] Jupiter 
Marti 11- 2-2014  9:00    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Marti 11- 2-2014 10:04    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Marti 11- 2-2014 16:19    Luna (Can) Opp (Cap) Venus 
Marti 11- 2-2014 21:56     Sun (Aqu) Squ (Sco) Saturn 

 
Întârziere. Proiectele pe termen lung sperie prin informații suplimentare 

cerute în ultima clipă. Afirmarea este privită ca un joc. Puterea prin ceea ce s-a 
acumulat cade. Creşte puterea a ceea s-a desfăşurat în ocult. Respingerea incită 
la analiză şi maturitate. Fără acestea două finalul lui 2014 înseamnă 
retrogradare, frustrare, deziluzie. 

 
Se ştie că în toate ramurile astrologiei intervenţiile lui Saturn aduc o 

întârziere în proiecte sau o stopare a acestora însă acum, când Saturn împlineşte un 
careu cu Soarele din Vărsător, această întârziere este localizată la nivelul voinţei, în 
sfera ideilor sau acționează mai mult asupra mijloacelor care pun în valoare 
libertatea individului ori toleranța sa. Astfel, careul Soare-Saturn, ce se împlineşte 
astăzi, înseamnă întârziere în reacţii sau schimbarea ideilor în ultimul moment din 
teamă, din nesupunere sau dintr-o reţinere în fața creşterii puterii celorlalţi. 

În felul acesta, oamenii se vor simţi mai bine dacă se vor preocupa de lucruri 
mici. Asta ca o continuare a ceea ce s-a întâmplat în ziua anterioară, iar proiectele 
pe termen lung să fie amânate din nou sau să lase o senzaţie neplăcută de 
nerealizare, de tergiversare inutilă sau de refuz mascat. Luna împlineşte astăzi 5 
aspecte dintre care trei sunt rele, unul neutru şi altul pozitiv. Ne referim aici la 
careul Luna-Uranus, opoziţiile Lunii cu Pluton şi Venus, ca aspecte negative, la 



Săptămâna 10  – 16 februarie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 6 februarie 2014, ora 13:39 

conjuncţia Luna-Jupiter, ca aspect neutru şi la trigonul Luna-Chiron, ca aspect 
pozitiv. Elementele pozitive care ar trebui să intervină în ecuaţie şi să schimbe acest 
fond marcat de întârziere sau de preschimbare negativă sunt prea slabe în 
intensitate şi ele pun mult accentul pe sănătatea psihoemoţională, adică pe acea 
latură a personalităţii care este echilibrată ori care a dovedit până acum că nu se 
lasă călcată în picioarele celorlalţi. 

Astfel, la suprafaţă rămân doar aspectele negative, acelea care agresează 
libertatea de expresie a individului, care-l constrâng să fugă de cele mai simple 
metode de administrare a unui fond sau îl protejează de acele reacţii 
temperamentale care ar putea să-l transforme într-un ursuz. Invocăm aici tendinţa 
de a se separa zona socială în două sau mai multe tabere, după declaraţii sau 
afirmaţii referitoare la un joc de scenă pe care un personaj obscur l-a făcut în 
săptămâna anterioară. Cu alte cuvinte în săptămâna anterioară unul a aruncat o 
piatră în apă şi acum 100 de proşti sar să o caute. 

Pe careul Soarelui cu Saturn toate situaţiile trebuiesc privite cu rezervă. 
Astăzi le vom privi cu resentiment şi cu cât puterea unui om creşte mai mult cu atât 
reacţiile celorlalţi orientate împotriva acestuia vor fi mai agresive sau dure deşi ei 
nu fac nimic în sensul promovării valorilor proprii. Astăzi, cei care urmăresc 
fenomenul social vor observa mult mai bine acele evenimente care s-au desfăşurat 
în ocult, care au activat dincolo de privirile indiscrete ale opiniei publice şi care 
sunt pe punctul să ajungă la maturitatea deplină, adică la finalitate. Ceea ce se 
întâmplă acum va da tonul finalului de an 2014. Constrângerile pe care le 
traversăm acum vor fi revizuite la finalul anului sau atunci când Saturn nu va mai fi 
în Scorpion şi va trece în Săgetător, în zodia guvernată de Jupiter, acela care astăzi, 
prin conjuncţia cu Luna, le aduce oamenilor tentaţia unor asocieri neobişnuite, îi va 
îndemna să facă trimitere la începutul lunii februarie, în speţă ziua de 11, când 
Saturn şi Soarele au fost în careu şi când vor constata atunci că acesta este 
momentul când s-a slăbit un mecanism situat la baza acestui edificiu. 

Prin urmare, 11 februarie este o zi care ne va răscoli atât de intens și atât 
de profund încât nu va exista sector al vieţii personale care să nu facă parte din 
acest joc al puterii. 11 februarie este o zi marcată de jocul puterii care aduce către 
frustrare sau deziluzie speranţe firave sau preocupări ale celor care se ocupă pentru 
prima dată de demersurile în care sunt integraţi acum. Cei cu experiență vor şti să 
se oprească, să lase furtuna să se împrăştie apoi să o ia din nou la drum. 

Puterea acestei zile, nu stă însă numai în frânare sau în stopare, ci în faptul 
că se urmăreşte schimbarea unui factor puternic. Fie se înlocuieşte metoda de 
lucru, fie se schimbă mijlocul de abordare, fie, dacă există demersuri anterioare, se 
schimbă persoana din vârf. Şi pentru că multe din lucruri sunt desfăşurate acum în 
ocult putem anticipa faptul că pentru 2014 momentul ocult al zilei de 11 februarie, 
implicând şi zilele de 10 şi 12 februarie ca făcând parte din acest segment, va 
constitui momentul când ia viaţă o conspiraţie destul de periculoasă despre care 
vom afla la finalul anului când Saturn va trece în Săgetător. 

Omul comun va căuta astăzi să se afirme, să se integreze într-un joc, va dori 
să fie şi el asemenea celor puternici pe care-i admiră, iar dacă nu poate îi va acuza 
pe aceştia, îi va înjura, va arunca în ei cu ceea ce are la îndemână, deşi nu va face 
nimic să se pună în valoare, ci doar va aştepta din partea comunităţii sprijinul de 
care are nevoie. Nu este indicat astăzi să activăm în ocult. Nu este indicat să 
orientăm gânduri în sensul acesta ori să aspirăm către acea zonă a societăţii care 
încurajează genul acesta de activităţi ascunse. Este indicat să privim drept în faţă, 
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iar ceea ce nu putem face să lăsăm să se ducă cu furtuna sau cu vremurile pentru că 
nu ne aparţin de vreme ce nu ne stau de la sine în preajmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de an nu ne speria astăzi de 
simplitatea lucrurilor. A face parte dintr-o structură care să ducă la progresul 
omenirii, nu implică neapărat și a activa în ocult. Este adevărat, anumite 
instrumente ale Lucrătorului nu pot fi împărtăşite oricând şi oricui, dar asta nu 
înseamnă că el trebuie să activeze în ocult. Pe careul Soare-Saturn ocultul se 
încarcă de frustrare, de nemulţumire sau de deziluzie. De aceea orice activitate 
astăzi va fi înnobilată dacă este desfăşurată la lumina spiritului, adică a 
înţelepciunii. 

 
Miercuri, 12 februarie 

Miercuri 12- 2-2014  0:45    Luna (Can) Tri (Pis) Juno 
Miercuri 12- 2-2014  7:09    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
Miercuri 12- 2-2014 12:51    Luna (Can) Squ (Lib) Mars 
Miercuri 12- 2-2014 16:42    Luna (Can) Con (Can) Lilith 
Miercuri 12- 2-2014 21:15    Luna (Can) --> Leo 

 
Neîncredere în reformă. Trăsăturile de generaţie sunt o problemă. 

Dezvăluire. Neîncrederile personale şubrezesc încrederile celorlalţi. Adevărul este 
ascuns. Orgoliu. 

 
12 februarie devine o zi marcată de neîncredere. Multe din evenimentele care 

sunt programate pentru această zi au ca trăsătură conflictul între generaţii. Pe de o 
parte, avem generaţia tânără la care fac referire cele două trigoane Luna-Junon şi 
Luna-Saturn, iar de partea cealaltă avem generaţia învârstă la care fac trimitere 
careul Luna-Marte şi conjuncţia Luna-Lilith. Este un fapt neobişnuit ca Saturn să 
facă referire la generaţia tânără, el fiind prin excelenţă exponentul persoanelor 
învârstă. Acum însă el se adresează persoanelor tinere pentru că 12 februarie este o 
zi de încercare, iar pentru cei tineri încercările sunt cele care vin dintr-un alt 
domeniu, dintr-o altă zonă sau dintr-un alt sector de vârstă. Astfel că, lucrurile, 
acum, prin această tutelă astrală, sunt inversate. Saturn împreună cu Junon îi vor 
încerca pe cei tineri, iar Marte şi Lilith pe cei învârstă. 

Din tot acest forfot complicat, din toată această apăsare astrală, oamenii se 
aleg cu informaţii noi. Astfel, 12 februarie devine o zi marcată de dezvăluiri care 
sunt abordate prin intermediul neîncrederii ca o formă de sancţiune aplicată 
celorlalți. Mulţi vor împărtăşi din secretele celorlalţi, pentru că sunt orgolioşi 
pentru că nu suportă să piardă teren, lucruri, încredere, alţii însă se pierd cu firea şi 
neştiind ce le rezervă viitorul acordă credibilitate primului venit sau se lasă 
înduplecaţi de primele evenimente care le ies în cale. Astfel, oamenii astăzi 
realizează că nici nostalgiile nu-i ajută, poate nici romantismul, nici apelul la 
biografiile celebre ori nici însemnările pe care le-au făcut cu ani în urmă într-o 
agendă secretă nu le mai sunt de folos. Evenimentele care vin spre ei astăzi îi 
surprind prin duritate sau prin noutate, prin greutate sau prin caracterul lor 
coroziv. În general, când Luna trece prin Rac ar trebui ca oamenii să se arate mai 
sensibili. De această dată, acum, în această săptămână, în speţă primele trei zile, 
cât timp Luna va trece prin Rac, orice undă de romantism, de sensibilitate primeşte 
din jur un feedback negativ, fie că se arată sensibili într-un moment nepotrivit, fie 
că, prin sensibilitate, aleg să spună lucruri care nu sunt apreciate sau dimpotrivă 
sunt folosite într-un tribunal imaginar sau chiar concret împotriva individului. 
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Astăzi trecem prin regretul că avem prieteni, că ştim multe lucruri despre ei, că am 
avut curajul să le înfruntăm duşmanii sau că am accepta să le ducem în spate 
secretele indecente sau imorale. 

Spre seară, Luna va trece în Leu și va încălzi sentimentele, va încerca să 
încălzească atmosfera însă ea va fi în continuare în fereastra careului cu Marte până 
în spaţiul zilei de mâine. Asta înseamnă că orice iniţiativă împotriva unui adversar 
privit ca un reprezentant al unei clase sociale sau ca un lider este neavenită. Ea nu 
va face altceva decât să pună o greutate în plus pe demersuri complicate din ezitare. 
Curajul nebun, în seara acestei zile este reversul medaliei care are pe partea cealaltă 
ezitarea. 

Prin urmare, 12 februarie este o zi apăsătoare prin faptul că sunt depăşite 
bariere ale cadrului natural în care s-au desfăşurat demersurile în care suntem 
implicaţi. Această depăşire a limitelor naturale îi va bulversa pe toţi în funcţie de 
segmentul de vârstă sau de generaţie sau în funcţie de categoria în care au ale să se 
integreze, în funcţie de idealurile pe care le au. Se va vorbi astăzi de nivelul de 
pregătire, despre gradul de înţelegere, despre uşurinţa cu care o anume persoană se 
adaptează, se integrează ori fentează anumite evenimente sociale orientate 
împotriva sa. Cei care sunt pasionaţi de ezoterism ştiu că părerea despre sine se 
proiectează asupra celorlalţi şi de cele mai multe ori inadaptabilul, prin aceste 
sugestii negative, devine victima propriilor sale convingeri. Cei din jur îl vor 
dispreţui în măsura în care el se dispreţuieşte sau îi vor aprecia doar acele laturi ale 
personalităţii pe care el însuşi şi le prețuiește, indiferent de ceea ce spune, arată sau 
caută să-i convingă pe cei din jur că poate face sau ştie. 

Multe din evenimentele acestei zile vor fi marcate de orgoliu şi dacă în prima 
parte a zilei acestea vor fi cumva justificate de evenimente clar consumate în a doua 
parte a zilei, când Luna va fi în Perioada fără direcţie, până la 21:15, când va intra în 
Leu, acestea vor fi mai mult interiorizate şi oamenii nu mai au curaj să spună de ce 
s-au supărat, ce nu le convine, de ce vor să rupă contractul de colaborare sau de ce 
dintr-odată s-au răzgândit, nu mai vor să iasă în oraş, să se ducă în vizită sau să 
răspundă la telefon. 

Pentru că astăzi este vorba de o luptă între generaţii, cei tineri vor fi agasaţi 
de experienţele celor în vârstă pe motiv că nu s-au asociat cu cine trebuie sau nu au 
înţeles nimic din ceea ce au trăit până acum. Cei învârstă vor fi acuzaţi că sunt plini 
de frustrări, că-i judecă pe ceilalţi în funcţie de dorinţele lor neîmplinite sau de 
intensitatea dispreţului pe care-l au, în general, faţă de viaţă. Unii vor indica 
punctual cine pe cine urăşte, cine pe cine dispreţuieşte, alţii vor prefera să se facă 
trimitere la modul general la situaţii fără nume. Nu are importanţă care va fi 
explicaţia. Important este de știut că astăzi, datorită acestui context astral agresiv, 
generaţiile vor fi zdruncinate prin efectul cumulat al segmentului în care se 
integrează și mai puţin prin anumite trăsături de ordin individual care sunt puse în 
discuţie.  

Din această cauză, recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să 
mergem cu gloata. Cel care merge singur acum pe cărare fără a căuta în jur puncte 
de sprijin reuşeşte astăzi să înţeleagă cât din acuzaţiile care sunt aduse generaţiei în 
care este integrat i se potrivesc şi cât este invenţie. 
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Joi, 13 februarie 
Joi 13- 2-2014  1:16    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Joi 13- 2-2014  5:29 Mercury [Pis] --> Aquarius 
Joi 13- 2-2014 17:19    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

 
Despărţirea abordată din răzbunare. Mintea, emoţia, corpul zona în care se 

duce un război. Prea multă îndrăzneală. Informaţiile folosite împotriva omului, 
prieteniei, armoniei. Relaţiile rele sunt dovezi de curaj. Păcălire. 

 
Astăzi Mercur va trece pe gradul anaretic din Vărsător şi oamenii nu se vor 

mai gândi la trecut, ci vor realiza că o mare parte din timpul lor şi-l petrec pe 
graniţa dintre decizie şi indecizie, dintre a avea şi a nu avea, dintre a se apropia de 
cineva sau a sta deoparte. Acestă graniță, personificată astăzi de trecerea lui Mercur 
din Peşti în Vărsător prin retrogradarea, primeşte şi susţinerea careului dintre 
Lună şi Axa Dragonului. Nu numai că selecţia evenimentelor, aşa după cum o 
privim astăzi, este una care nu ne avantaja, dar și emoţiile par să susţină această 
viziune, în aşa fel încât în a doua parte a zilei, când Luna şi Uranus vor fi în trigon, 
vom realiza că numai făcând lucruri ieşite din comun, extraordinare, ciudate sau 
extravagante am putea să ne apropiem de prietenie, de armonie să ne bucurăm de 
viaţă sau să simţim că trăim. În cea mai mare parte din timp, oameni nu trăiesc pe 
graniţă, așa cum vom considera astăzi, însă convingerea de acum va fi atât de 
puternică încât va folosi energia curajului, a îndrăznelii şi a libertăţii de expresie 
(Mercur în Vărsător, trigon Luna-Uranus) pentru a întoarce informaţiile corecte 
despre om împotriva relaţiilor sale, împotriva prieteniei sau chiar împotriva 
armonie pe care acesta doreşte să o construiască ori să o menţină. 

Pentru această categorie de oameni situaţiile extraordinare acelea care ar 
putea deveni dovezi ale faptului că trăiesc intens, că se bucura de viaţă, se 
transformă în mijloace negative percepute de ceilalţi ca dovezi de curaj. Nu a agresa 
pe cineva pe strada înseamnă o dovadă de curaj. Nu a-ţi exprima nemulţumirea în 
orice situaţie, în orice context este o dovadă de curaj, ci dimpotrivă, curajul trebuie 
dovedit atunci când frica este mai mare. Curajul veritabil este dovedit atunci când 
riști să pierzi tot. La fel cum generos este acela care dăruieşte, nu ceea ce-i 
prisoseşte, ci ceea ce câştigă cu foarte mult efort. 

În felul aceste, 13 februarie poate deveni o zi a înţelepciunii pentru cei care 
sunt preocupaţi de profunzimile vieţii. Ceilalţi însă vor fi dezordonaţi şi vor hrăni 
această dezordine socială, afectivă, orientând-o în special în a doua parte a zilei 
către a distruge armonia celorlalţi. Că se folosesc de minciuni, de intrigi sau pur şi 
simplu pun interdicţii lovind cu piciorul în prag nu mai mare importanţă. 
Rezultatul va fi unul negativ, iar cel care se va bucura că a reuşit să le ofere 
celorlalţi dovezi de putere nu vor face altceva decât să îmbrăţişeze o formă extrem 
de sofisticată de autoamăgire. Aceasta nu este o dovadă de putere, ci, dimpotrivă, 
este doar căldura foarte intensă degajată de procesul de autodevorare pe care-l 
alimentează. 

Prin urmare, 13 februarie este o zi a informaţiilor folosite împotriva 
individului, dacă oamenii aleg să se deschidă către valorile morale, către valorile 
universale sau celor cosmice, în cazul celor care sunt pasionaţi de ezoterism, dacă ei 
îşi lasă sufletul inundat de toate aceste informaţii care plutesc tot timpul în jurul lor 
şi care aleg acum să le inunde cele mai adânci cotloane ale vieții, nu vor mai fi 
îndemnaţi să lupte unii împotriva celorlalţi, să se calce unii pe alţii în picioare sau 
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să se fure unii pe alţii folosindu-se de tot felul de subterfugii, de explicaţii savante 
sau de scuze lamentabile. Vor fi adepţii prieteniilor subtile şi, în timp, pot deveni 
ctitori ai armoniei universale. 

Nu toţi vor reuşi să rezoneze în modul acesta cu informaţiile din jur. Din 
această cauza relaţiile rele, acelea hrănite de extravaganţă, de duritate, de aroganţă, 
pot să treacă drept dovezi de curaj. Cei care vor considera că arătându-se buni sunt 
curajoşi, că au putere şi trebuie respectaţi prin aceste trăsături nu fac altceva decât 
să arate celorlalţi cât de uşor se amăgesc şi cât de multă nevoie au de armonia 
împotriva căreia lupta. Caracterul superior ar moralității nu se impune, ci se 
apreciază, de aceea mulți dintre cei care au încercat să fie buni și au pândit pe sub 
gene cu un orgoliu disimulat rezultatele pe cere le așteptau au fost în scurt timp 
dezamagăți. Acum privesc totul prin dezamăgirile acestea și consideră că, spre 
exemplu, modestia este pentru prosti. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide astăzi spre 
înţelegerea corectă a curajului. Curajos este omul nu care doar luptă pentru a-şi 
implementa adevărul în care crede, ci acela care nu doreşte să-i tulbure pe ceilalţi 
cu adevărul în care crede. În felul acesta, diferența dintre cei care au încredere în 
sine şi cei curajoşi va deveni foarte evidentă ca diferenţa între emoţia pe care o 
resimţi atunci când auzi o poezie la radio şi cea în care o rogi pe mama ta să ţi-o 
citească. 

 
Vineri, 14 februarie 

Vineri 14- 2-2014 19:40    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
 
Puterea este obţinută prin diminuare. Interiorizare. Dezamăgire în fața 

soluţiilor zilelor anterioare. Nostalgia binelui iluzoriu. 
 
Luna aflată în plin tranzit prin zodia Leu le aduce oamenilor sentimentul 

puterii. Astăzi, pentru că în a doua parte a zilei, Luna va împlini un careu cu Saturn 
şi va fi, de asemenea, şi în fereastra opoziţiei cu Soarele (Luna plină) ce se va 
împlini la grad perfect la puţin timp de la intrarea în ziua de 15 februarie, puterea 
este obţinută prin diminuare. Saturn este planetă focar în careul în T pe care-l 
formează împreună cu luminariile, însă nu doar Soarele împreună cu Luna 
participă la formarea acestui careu cu Saturn focar, ci şi Mercur, care abia a intrat 
în Vărsător prin mersul retrograd. Mulţi vor considera că, dacă fac apel la suflet, 
dacă se interiorizează, vor găsi soluţii. Alţii vor considera că dacă se arată 
dezamăgiţi în fața soluțiilor anterioare lasă loc lucrurilor bune şi permit 
adevărurilor să iasă la lumină. 

În realitate, prin faptul că i se oferă lui Saturn o prea mare putere totul se 
transformă într-o nostalgie. Însă această nostalgie nu este îndreptată punctual pe 
anumite situaţii, conjuncturi, evenimente sau persoane, ci la modul general 
orientată asupra unui bine. Pentru că avem de-a face cu un tranzit destul de 
complicat al Lunii prin zodia Leu, binele la care facem apel acum prin nostalgie este 
iluzoriu. Astfel, determinismul astral al perioadei şi în special al zilei de 14 
februarie face trimitere la conduită. Prin influenţa Lunii din Leu oamenii se vor 
preocupa mai mult de conduita proprie decât de interacţiunile pe care trebuie să le 
aibă în virtutea meseriilor practicate sau aspiraţiilor. 

Prin urmare, 14 februarie este o zi de legătură între complicaţiile zilei de 13 
februarie, când Mercur a intrat în Vărsător, și Luna plină din 15 februarie care este 
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în legătură cu trigonul pe care Soarele îl face cu Marte ori conjuncţia cu Mercur. 
Această legătură devine o pârghie, un scripete sau pur şi simplu un fir care 
transportă o informaţie dintr-un loc într-altul. Pentru că zodia Vărsător este 
puternic implicată acum în acest aspect, anumite întâmplări sau situaţii pot scăpa 
de sub control din dorinţa de a ajunge prea repede la destinaţie, de a gusta prea 
repede din libertate ori de a şti prea multe într-un timp foarte scurt. Lipseşte astfel 
răbdarea, deşi Saturn din Scorpion vine în conjuncturile astrale ale acestei zile cu 
mesajul răbdării şi al disciplinei pentru un scop. Dacă scopul acestei zile nu este 
ales cum trebuie, atunci disciplina nu-şi mai are rostul sau este amânată pentru alte 
zile. Dacă pentru individ lucrurile nu sunt încurajatoare, ele fiind puse la grea 
încercare pentru comunitate, aceste conflicte interne pe care le traversează 
individul reprezintă o problemă pentru că scade randamentul muncii, iar timpii 
rezervaţi anumitor procese, fie că sunt priviţi individual sau în grup prin 
sincronizare cu alţii din cadrul unui alt flux tehnologic, nu mai sunt respectaţi 
întrutotul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta disciplina celorlalţi 
aşa cum şi-o propun ei şi de a urmări propria disciplină, aşa cum am gândit-o de 
dimineaţă sau aşa cum ne-a fost formată de-a lungul vieţii. Cel care nu respectă 
astăzi disciplina va dezvolta un comportament periculos care în ziua următoare, 
poate chiar din noaptea de vineri spre sâmbătă, va lua înfăţişări periculoase, 
ducând la răscolire sau chiar la revoltă şi în unele cazuri punând stabilitatea 
familiei ori chiar integritatea personală în pericol. 

 
Sâmbăta, 15 februarie 

Sambata 15- 2-2014  1:52     Sun (Aqu) Opp (Leo) Luna (Full Moon) 
Sambata 15- 2-2014  2:02    Luna (Leo) Sex (Lib) Mars 
Sambata 15- 2-2014  4:05     Sun (Aqu) Tri (Lib) Mars 
Sambata 15- 2-2014  5:12    Luna (Leo) Opp [Aqu] Mercury 
Sambata 15- 2-2014  9:25    Luna (Leo) --> Virgo 
Sambata 15- 2-2014 13:07    Luna (Vir) Sex [Sco] North Node 
Sambata 15- 2-2014 18:49    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Sambata 15- 2-2014 22:21     Sun (Aqu) Con [Aqu] Mercury 

 
Răscolire. Revoltă. Condiţionări amplificate de greutăţile vieţii. Inspiraţia 

este refuzată din naivitate ori superficialitate. Conflict intern. Logica nu ajută. 
Individul este pentru sine un etalon inutil. În grup interesul material distruge 
prietenii vechi. Transcendenţa este mijlocul prin care se regăește echilibrul şi 
dragostea de viaţă. Greşelile sunt supraevaluate. Experienţele proprii evaluate 
greşit ori impuse cu forţa celorlalţi. Fapte autovătămătoare. 

 
Momentul de Lună plină care se împlineşte la 1:52 aduce explozii 

temperamentale, o răscolire puternică a lucrurilor care ar trebui lăsate să se 
desfăşoare în umbră ori un apel la o logică nefirească, aceea care până acum ar fi 
fost pusă pe picior de egalitate cu inspiraţia spirituală sau cu cea artistică. Acum 
dintr-odată oul este mai important decât găina, iar inspiraţia este refuzată arătând 
faptul că de superficialitate ori de naivitate oamenii nu scapă niciodată. Astfel, 
Luna plină care se împlineşte în 15 februarie aduce la lumină un conflict intern. Ea 
nu-l produce, nu-l inventează, ci-l face mai evident. Când Luna se află în Leu și 
Soarele în Vărsător oamenii se luptă pentru întâietatea sentimentelor sau a 
personalităţii. Conflictul celor două zodii Leu şi Vărsător, se rezumă în special la 
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sentimente, pentru că atât Leul cât şi Vărsătorul se coordonează în viaţă după 
sentimente proprii. S-ar putea şi-ntr-un caz şi-n celălalt să-i ducă pe oameni la 
izolare, adică să creadă că numai ei simt în felul acesta, că sunt singurii care privesc 
într-o anumită direcţie, care explorează anumite profunzimi ale fiinţei şi că nimeni 
nu le poate sta în cale atunci când vor să le exprime. Luna plină de acum va folosi 
aceste energii împotriva individului, nu a grupului de apartenenţă, de aceea acum 
problemele sunt de factură internă, de aceea greutatea deciziilor stă pe umerii 
individului, pentru că numai prin armonizarea sentimentelor aceste tensiuni se 
disipă. Dacă avem de-a face cu un conflict mai vechi, iubirea s-ar putea să nu 
devină medicamentul miraculos pentru problemele cu care se confruntă oamenii şi 
atunci se va face apel la transcendență, adică la a privi adevărata natură a 
problemei şi a descoperi sentimentele primordiale, sentimentele de la începutul 
relaţiei, de la începutul asocierii sau din primele secunde când am decis să ne 
ocupăm de aceste demersuri. 

Prin transcendență individul descoperă acum că este pentru sine un etalon şi 
când evadează din siguranţa sa, din confortul sufletului sau ajunge să fie în conflict 
cu ceilalţi pentru că doreşte cu disperare să-i convingă pe ceilalţi de ceea ce trăieşte 
şi, implicit, de ceea ce simte. Evident, aceste lucruri se vor face cu un imens consum 
energetic, într-o mare tensiune psihică pentru că de fiecare dată când trecem prin 
Luna plină energiile sunt amplificate, procesul de receptivitate se află la cotele cele 
mai înalte şi tendinţa de a ne supraevalua, de a vedea calităţile în mod 
disproporţionat ne va duce în postura de a săvârşi fapte prin intermediul cărora să 
ne rănim singuri. 

Dacă mai luăm în calcul şi faptul că pe această intensitate a Lunii pline 
Soarele mai trimite un trigon şi către Marte, fără ca acesta să poată media opoziția 
luminariilor (Luna plină) dinamismul, forţa, curajul, expresia sau, la nivel social, 
războiul, confruntările militare ori agresivitatea unui grup orientată împotriva unui 
alt grup, devin elemente care scot problema din intimitate şi o expun opiniei 
publice cu intenția de a repara. În realitate, se va face mai mult rău și peste ani, 
când ne vom aminti de momentul acesta, vom considera că nu ne-a impins nimeni 
spre greșeală, ci doar propria superficialitate a fost de vină. 

Astfel, prin evaluarea greşite a unei probleme personale se ajunge astăzi 
foarte repede la decizii eronate, mai ales dacă avem de-a face cu lideri ale căror 
hotărâri îi afectează pe cei din jur. Pericolul devine mai evident dacă aceste decizii 
devin experienţe personale pentru că pe conjunctura de faţă (Luna plină, trigon 
Soare-Marte) acestea vor fi impuse cu forţa celorlalţi. Pentru că dinamica astrală 
este obiectivă ne dăm seama cam cum va arăta această zi dacă fiecare va dori să 
impună celorlalți propriul punct de vedere. Scenă a acestei zile va arăta ca o 
mulţime gălăgioasă în care toţi vorbesc şi nimeni nu doreşte să asculte pe nimeni. 

Chiar dacă cea mai mare parte din zi Luna va fi în Fecioară, energia Lunii 
pline, care se consumă cu Soarele în Vărsător și Luna în Leu, va domina acest 
interval la care facem referire acum aducând prin conjuncţia Soarelui cu Mercur, 
împlinită în seara acestei zile, judecăţi eronate, prezentate ca modele de bune 
practici. 

În felul acesta, toate lucrurile ni se vor părea răsturnate, iar transcendența, 
privită ca element miraculos în rezolvarea problemelor de factură socială, va fi 
terfelită sau prezentată eronat în aşa fel încât puţini vor fi aceia care vor înţelege 
ceva din acest proces. 
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Prin urmare, 15 februarie devine una dintre cele mai intense și complicate 
zile ale acestei săptămâni. Ea ne va pune la grea încercare puterea de analiză, 
spaţiul de observaţie, respectul pe care fiecare om ar trebui să-l aibă pentru 
semenul său ori încrederea că sentimentul este întotdeauna un plan de rezervă 
atunci când raporturile sociale s-au blocat sau o iau pe o direcţie greşită. Cel care îşi 
explorează acum sentimentul prin respectul pe care-l are faţă de semenul său, prin 
toleranța faţă de explorările sale (chiar și atunci când acestea sunt extreme) duce la 
armonizarea raporturilor sociale şi îi ajută pe oameni să-şi depăşească toate aceste 
evenimente gălăgioase care, explorate, duc la experiențe greşite de viaţă. În egală 
măsură, corpul astăzi este suprasolicitat, tensiunea arterială poate creşte şi dacă 
judecăm şi unghiurile la care participă Marte, adăugate tensiunii cauzate de Luna 
plină, putem anticipa că eventualele neajunsuri manifestate în zona sănătăţii sunt 
cauzate de o forţă prea mare a apei ori de o eliminare defectuoasă a toxinelor. Însă 
există şi un element de detaliu care, pe principiul pârghiei, poate schimba 
substanţial echilibrul forţelor şi anume sextilul Lunii cu Capul Dragonului prin care 
se mediază tendinţa Nodurilor. 

La nivel individual, dorinţa de reuşită, căldura sentimentelor, nevoia de a ne 
sacrifica pentru idealul propriu sau de a oferi un exemplu prin propria persoană, 
prin propriile realizări, prin propriul efort, constituie elementul care ne salvează 
din conflictele pe care le explorăm în intimitate. Pe zona publică apelul la realizările 
grupurilor, la performanţa obţinută în echipă, la vocea poporului pare să fie 
elementul care să încline balanţa, să evite implementarea cu forţa a unor măsuri 
greşite. De asemenea, vorbim astăzi şi de teama sau de tendinţa de a apela la 
adjuvante ori de a ne oferi bucurii iluzorii plătite prea scump. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cântări astăzi măsura a 
aceea ce oferim, a ceea ce dăruim, a ceea ce iubim, ci doar să ne preocupăm ca focul 
acestui sentiment să nu se stingă. 

 
Duminică, 16 februarie 

Duminica 16- 2-2014  7:11    Luna (Vir) Sex [Can] Jupiter 
Duminica 16- 2-2014  9:57    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Duminica 16- 2-2014 10:19 Mercury [Aqu] Tri (Lib) Mars 
Duminica 16- 2-2014 10:40    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Duminica 16- 2-2014 21:07    Luna (Vir) Tri (Cap) Venus 

 
Nevoie de scop. Teamă de pierdere. Invocarea iertării că o condiţie pentru a 

merge mai departe. Sancţiunea sperie. Rememorare negativă. Devine important 
doar ceea ce primim. Conflict între cei ce seamănă pentru că toţi aşteaptă să 
primească şi nimeni nu dăruieşte. 

 
Finalul săptămânii aduce o uşoară temperare a efectelor generate de Luna 

plină împlinită ieri. Astăzi Mercur, aflat în mers retrograd din Vărsător, trimite un 
trigon către Marte. Pe fundal, Luna împlineşte patru aspecte: un sextil cu Jupiter, o 
opoziţie cu Chiron şi două trigoane cu Pluton şi respectiv Venus. Mulţi se vor 
stabiliza astăzi pe direcţia iertării. Dacă ieri au avut mari probleme în a ierta ceea ce 
li se oferă astăzi spre a înțelege sau a accepta, acum, când intensitatea Lunii pline 
este uşor dminuată, îşi dau seama că pot trece cu vederea anumite greşeli făcute de 
anturaj şi, mai mult, pot vedea dincolo de caracterul evident al acţiunilor imediate. 
Pot vedea mecanismul în care se integrează faptele zilei anterioare, dar şi 
determinarea persoanelor care au fost implicate. 
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Se păstrează însă din ziua anterioară tendinţa ca toată lumea să facă acelaşi 
lucru. Se mai păstrează, aşadar, şi conflictul care intervine între aceştia pe ideea �eu 
am mai multă nevoie de acest lucru decât tine�. 

Astfel, mersul retrograd al lui Mercur, privit ca element negativ, şi trigonul 
său cu Marte, privit ca element pozitiv, susţin mai mult procesul de asimilare. 
Oamenii cer prea mult celor din jur sau se axează mai mult pe a primi şi mai puţin 
pe a dărui. Cei care au ascultat îndemnul astral al zilei anterioare şi au ţinut activă 
flacăra iubirii se trezesc astăzi că primesc mult, până şi ceea ce nu au cerut în mod 
direct, dar mai ales primesc ceea ce îi ajută să depăşească un obstacol al vieţii ce 
ţine de înţelegerea anumitor demersuri sau răspunsuri primite, dacă avem de-a 
face cu oameni care aşteaptă să li se soluţioneze o problemă. 

Mulţi se vor menţine în această stare de spirit şi nu vor mai privi iertarea ca 
pe un element care le linişteşte sufletul sau le diminuează intensitatea agresivă a 
unor demersuri sociale, ci ca unul care îi ajută să meargă mai departe. Aşa cum am 
văzut de multe ori în analizele săptămânale pe care le abordăm aici, sunt oameni 
care nu vor să meargă mai departe, ci trăiesc doar pentru confortul prezentului. 
Aceştia nu vor mai fi motivaţi astăzi să ierte şi cine nu va folosi înţelegerea, 
toleranța, acceptarea sau într-un cuvânt iertarea va alege astăzi să se situeze pe 
frecvenţa opoziţiei dintre Lună şi Chiron, adică să refuze ceea ce-l hrăneşte cu 
adevărat, iar fără a deține hrana necesară, fără a deține informaţiile necesare ori 
puterea necesară, a tinde către o poziţie privilegiată în societate înseamnă a-i oferi 
societăţii carențele pe care individul în sine le deţine acum. 

Breşele de securitate pe care le vom observa în săptămânile următoare 
pornesc din această zi, când individul are prea multe ambiţii, dar nu doreşte să se 
adapteze noilor condiţii pentru a şi le îndeplini aşa cum se cuvine. În relaţia cu 
semenii sau cu cei apropiaţi din jur, astăzi se va vorbi mult despre lucruri care s-au 
întâmplat acum o zi, două sau un secol în urmă, despre ce impresie îşi va face 
anturajul în momentul în care individul va da lovitura, va ieşi în faţa celorlalţi cu 
anumite informaţii ori cu un exemplu când va spune celorlalţi ce a realizat în 
ultima perioadă şi ce persoană grozavă este. Termenul �amintiri despre viitor� care 
dă şi numele unei cărţi celebre se încadrează perfect în această relaţie neobişnuită 
construită de Mercur retrograd din Vărsător cu Marte din Balanţă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne îndeamnă către lucruri esenţiale. Astăzi 
avem nevoie de scop, însă Luna din Fecioară care trimite o opoziție către Chiron, în 
situaţia în care încă își mai păstrează memoria grijilor explorate greşit (opoziţia 
Luna-Neptun cu care ne-am întâlnit în ziua anterioară), ne aduce în postura de a ne 
confrunta cu o anume formă de sancţiune. Unii îşi aplică singuri sancţiuni refuzând 
o anumită formă de hrană ori refuzând studiu, izolându-se, privându-se de anumite 
drepturi sau întorcându-se împotriva curentului şi devenind celebrul personaj gică-
contra. Dacă se pun împotriva curentului nu vor reuşi să-şi mobilizeze elementele 
pozitive ale caracterului său, ale personalităţii şi atunci vor deveni verigi slabe în 
grupul de apartenenţă ori elementul negativ pe care în viitor comunitatea, grupul 
de apartenenţă va trebui să-l expulzeze. 

Breşele de securitate la care ne vom referi în săptămânile următoare pornesc 
de aici, din dorința individului de a sluji la mai mulţi stăpâni pentru a nu i se vedea 
că, de fapt, nu respectă niciun stăpân sau nu deţine nicio calitate care ar trebui să 
inspire respect sau veneraţie. 

Prin trăsăturile sale negative ziua devine marcată de superficialitate. Însă nu 
doar acesta este elementul definitoriu, ci și faptul că astăzi, prin explorarea acestor 
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defecte, prin diminuarea lor, oamenii reuşesc să-şi construiască lucruri 
remarcabile, să rezolve probleme de sănătate pe care le aveau mai de mult sau au 
fost inflamate în ziua anterioare ori să-şi hrănească sufletul pentru a deveni de 
referinţă pe viitor situându-se la polul opus. Adică să nu devină breşe de securitate 
pentru comunitate, ci dimpotrivă elemente de referinţă pentru stabilitatea grupului 
ori etaloane de normalitate ori de bună purtare. 

Dacă nu am folosi energia trigonului Mercur-Marte pentru a proiecta în 
viitor o imagine pe care ne-o închipuim acum sau de care ne amintim că am gândit-
o cu săptămâni sau cu luni în urmă am arăta că suntem puternici în mesajul pe 
care-l lansăm celorlalţi şi nu urmărim, prin goluri de informaţie sau 
comportament, să tragem tot grupul de apartenenţă ori tot anturajul înapoi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de ceea ce 
strigă din interior cu titlul de urgent. Nu este indicat astăzi să ne impunem 
etaloane, să facem apel la trecut ori să ne ducem foarte departe în viitor pentru că 
dacă nu ascultăm mesajul urgent care ne vine din interior toate celelalte acţiuni 
ajung în acelaşi punct, adică ne proiectăm în exterior frustrări sau aspiraţii iluzorii 
ale trecutului. 
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17-23 februarie 2014 este săptămâna cercetărilor sterile şi a victoriei prin 
abuz. În această săptămână multe lucruri ni se vor părea răsturnate pentru că vom 
fi tentaţi să le privim prin obiectivele pe care ni le-am stabilit în săptămânile 
anterioare. Vom pierde însă din vedere că abia la final, adică în ziua de duminică 23 
februarie, ne vor fi utile experienţele săptămânilor anterioare. În rest, experiențele 
vor fi invocate punctual, dar nu ca un element de bază în structura acestei 
săptămâni, ci ca unul care poate înclina balanţa. Este o săptămână marcată de 
compromisuri şi indiferență, în care ne vom lupta cu ceea ce am ascuns foarte bine 
şi am aşteptat să treacă de la sine. Cercetările sterile înseamnă a ignora defecte 
personale ori rolul negativ pe care am putea să-l avem în grupul de apartenenţă. 
Toate aceste elemente negative ies la suprafaţă în această săptămână pentru a fi 
observate, înţelese şi depăşite. Finalul săptămânii, când Soarele şi Neptun vor fi în 
conjuncţie, va face apel la curajul pe care l-am probat în săptămânile anterioare, 
atunci când am dorit să mergem mai departe pe drumul pe care ne-am aflat la un 
moment dat, ridicând nivelul de înţelegere şi abordând sacrificiul cu maximă 
responsabilitate. Rezultatele acestor experienţe în care a fost dovedit curajul 
adevărat, nu cel fals, vor constitui acele greutăţi mici care înclină balanţa. 

În această săptămână Soarele îşi schimbă semnul, va trece din Vărsător în 
Peşti şi se va afla toată perioada în fereastra trigonului cu Capul Dragonului. Luna 
va împlini joi, 20 februarie o conjuncţie cu Capul Dragonului iniţiind un nou ciclu 
draconitic, iar Mercur se va afla în 19 februarie în careu cu Saturn. Binele şi răul se 
împletesc într-o şuviţă interesantă în care găsim, pe de o parte, ambiţiile pe care ni 
le-am construit prin vechile obiceiuri şi, de partea cealaltă, planurile de viitor care, 
pentru unii, sunt atât de ciudate şi neobişnuite încât par irealizabile. 

Ceea ce pare irealizabil în această săptămână nu este şi imposibil, ci cere din 
partea fiecăruia un plus de efort, de implicare, de determinare pentru a depăşi 
cadrul predispoziţiilor generale şi a ne înnobila sufletul prin decizii personale 
mature. Maturitatea este acum o condiție a eficienței însă aşa după cum constatăm 
din deviza care stă la baza unghiurilor din perioada pe care o analizăm (este 
săptămâna cercetărilor şi a victoriei prin abuz) maturitatea va reprezenta piciorul 
şchiop ori bolnav care nu ne ajută să alergăm împreună cu plutonul în această 
cursă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne învinui 
pentru istoria personală pe care o avem. Dacă dorim să o vindecăm, va trebui să 
călătorim cu mintea în trecut pentru a ne recupera energia de acolo pentru ca 
întâmplările pe care le-am traversat să devină simple amintiri, nu răni. Viitorul are 
nevoie de emoţii pozitive, acelea care nu privesc înapoi cu mânie. În această 
săptămână puterea vine prin transformarea energiei negative în energie pozitivă 
adică prin transformarea personajului negativ care am fost în personajul pozitiv pe 
care ni-l dorim. 
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Luni, 17 februarie 
Luni 17- 2-2014  5:50    Luna (Vir) Opp (Pis) Juno 
Luni 17- 2-2014  7:04    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Luni 17- 2-2014 17:05    Luna (Vir) Sex (Can) Lilith 
Luni 17- 2-2014 20:22    Luna (Vir) --> Libra 

 
Planuri de viitor. Acţiuni din umbră. Ridicolul se ridică deasupra calităţii. 

Munca este privită ca o corvoadă. Compromis. Confirmările sunt folosite ca 
probatoriu în conflictele dintre oameni. Cei mulţi sunt îndureraţi şi nemulţumiţi. 
Cei puţini sunt atenţi, curaţi, puternici, fericiţi. 

 
Pe ultimul segment al zodiei Fecioară, Luna împlineşte trei aspecte: o 

opoziţie cu Junon şi două sextile, unul cu Lilith şi altul cu Saturn. Prin aceste 
unghiuri Luna participă la construirea unei configurații numită Zmeu ceea ce va 
evidenţia foarte mult relaţia antagonică pe care o are cu Junon din Peşti. Asta 
înseamnă că debutul săptămânii vine spre noi cu planuri de viitor însă toate aceste 
planuri sunt făcute prin frică. Constrângerile prin care am trecut în ultima perioadă 
devin acum argumente în favoarea solicitării unui alt traseu. O ducem greu, suntem 
nemulţumiţi de ceea ce avem în jur, de consoartă, de colaboratori, de asociaţi, de 
partenerii de afaceri şi cerem vieţii un viitor mai bun însă, pentru că solicităm acel 
lucru prin teamă, multe din evenimentele care ni se prezintă astăzi ne modifică firul 
întâmplărilor viitoare (firul destinului) prin compromis. Dacă fragmentăm acest 
fond general pe probleme mai mici descoperim că disputele sau conflictele 
relaţionale sunt de fapt o rezultantă a unui cumul de factori. Am abordat şi până 
acum compromisul însă nu faţă de cine trebuie, nu prin mijloacele cele mai 
potrivite sau, mai simplu, nu prin verticalitate, adică ne-am făcut frate cu dracul, 
am trecut puntea şi acum nu ştim încotro să o luăm. Acesta este și începutul prin 
care omul, prin zdruncinul său, prin dezordinea sa afectivă, prin faptul că se simte 
marginalizat sau incomod în mediul de apartenenţă se transformă într-o breşă de 
securitate pentru grup. A menţine această dizarmonie cu Luna în Fecioară 
înseamnă a răstălmăci toate lucrurile care sunt bune şi care vin ca rezultantă a 
muncii sau a sârguinţei. 

Sârguinţa este un element foarte important al lui 2014 şi cumulând acest 
îndemn de bun simţ al contextului astral cu faptul că începând de astăzi şi până la 
finalul lunii oamenii vor trece prin întâmplări nefericite care le scot în evidenţă 
defectele şi îi transformă în breşe de securitate înţelegem că planurile de viitor 
acum sunt nepotrivite şi devin asemenea unui ulcior cu care, conform proverbului, 
nu poţi merge de multe ori la apă şi, pentru că înţelegi acest lucru, alegi să-l spargi 
de unul singur, nu de un perete, nu de o piatră, ci îţi dai cu el în cap. Astăzi munca 
este privită ca o corvoadă pentru că se consideră că efortul consumă prea multă 
energie şi nu mai este timp pentru a ne gândi la ceea ce ar trebui să facem pe viitor 
sau la ceea ce ar trebui să alegem din suita de evenimente pe care destinul ni le 
presară la picioare. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-o stare de tensiune. Această 
tensiune însă este indiciul că se activează pe un plan inferior. Cei care preferă să 
lucreze în felul acesta, nu numai că vor înota în acest întuneric, dar vor fi motivaţi 
să facă şi mai multe compromisuri pentru a-şi construi un viitor pe baza acestor 
frici sau incertitudini, considerând că numai aşa îşi pot asigura un viitor solid, 
numai aşa pot merge mai departe pe traseul pe care şi l-au ales. În realitate, ei merg 
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mai departe, nu stau pe loc, pentru că aşa sunt ființele într-o continuă mişcare, dar 
nu pe drumul stabilit iniţial, nu pe traseul pentru care au făcut până acum atât de 
multe compromisuri constructive. Din această cauză, având teama ca element de 
bază în aceste direcţii, confirmările sunt folosite ca probatoriu în conflictele dintre 
oameni. Ştim, nu numai din astrologie, ci, în general, din direcţiile pe care 
psihologia ni le impune, că întotdeauna teama va face casă bună cu agresivitatea. 
Acolo unde avem oameni îngroziţi de teamă sau ale căror comportamente sunt 
modificate de teamă trebuie să ne aşteptăm ca la un moment dat direcţia să se 
schimbe brusc şi aceştia să treacă în extrema cealaltă - agresivitatea la aceeaşi 
intensitate cu care până atunci trăiau în întuneric prin temeri. Procedând aşa ei 
consideră că se integrează în rândul celor mulţi care sunt îndureraţi şi nemulţumiţi, 
separându-se de elita despre care acum nu mai cred că reprezintă un element 
pozitiv susţinut de energiile pozitive ale universului. 

Spre seară, când Luna va trece în Balanţă şi când va intra în zodia pe care o 
tranzitează Marte de ceva vreme, oamenii vor căuta soluţii noi  și, pe acest fond 
nepotrivit, s-ar putea ca anumite situaţii să se inflameze şi mai mult, asta nu doar 
din cauză că Luna intră în zodia tranzitată de Marte, ci și pentru că se afla în zodia 
complementară celei tranzitată de Uranus, participând la construirea unui careu în 
T chiar în ziua următoare. Asta înseamnă, că încercările de a rezolva o stare de 
tensiune, de nervi, consumată de-a lungul zilei, vor fi timide sau lipsite de 
consistenţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a combate prin gânduri 
succesive tendinţa negativă a acestei zile, de a face compromisuri şi de a-i judeca 
aspru pe cei care ne îndeamnă să procedăm în felul acesta. Orice gând bun 
împreună cu alt gând bun care-l urmează vor deveni o sumă de factori pozitiv care 
vor reuşi să încline balanţa către lucrurile bune. Procedând aşa vom observa că nu 
ne interzice nimeni să facem parte din rândul celor puţini care sunt atenţi, curaţi, 
puternici sau chiar fericiţi. 

 
Marţi, 18 februarie 

Marti 18- 2-2014 12:18  Saturn (Sco) Tri (Pis) Juno 
Marti 18- 2-2014 16:00    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Marti 18- 2-2014 17:18    Luna (Lib) Squ [Can] Jupiter 
Marti 18- 2-2014 19:59     Sun (Aqu) --> Pisces 
Marti 18- 2-2014 21:04    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

 
Modalitate agresată prin suspiciune. Integrare pentru a combate inhibiţiile. 

Nevoia de a fi acceptat. Cea ce s-a ascuns din istoria personală este acum arătat. 
Autoeducaţie prin autoinvestigare. Fericirea este privită ca un beneficiu rezervat 
celor puţini. Efortul care nemulţumeşte îi face pe oameni comuni. 

 
 
De-a lungul ultimelor patru săptămâni am ascuns multe rele. Acum, prin 

trigonul lui Saturn cu Junon şi, nu doar atât, prin opoziţia Lunii cu Uranus sau prin 
careul Lunii cu Jupiter şi, în egală măsură, prin faptul că Soarele, cea mai mare 
parte din zi, va fi anaretic în Vărsător, va ieși la lumină ceea ce am greşit sau ceea ce 
am vrut cu tot sufletul să stricăm în jur sau în vieţile celorlalţi. 

Luna ocupă acum o poziţie strategică. Ea se va află aproximativ la mijlocul 
zodiei Balanţă şi va trimite unghiuri negative către planetele aflate în celelalte zodii 
cardinale. Avem astăzi pe cer o cruce cosmică pe semne cardinale, împlinită ca o 
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anticipare a intrării lui Marte în mers retrogad ce se va declanșa peste câteva zile. 
Nu este însă nicio problemă, pe această cruce cosmică mai avea o planetă aflată 
acum în mers retrograd (Jupiter) cu care Luna împlineşte un careu în a doua parte 
a zilei. Angoasa, nemulţumirea sau chiar răutatea sunt elementele care-l deconspiră 
pe individ şi-l fac vulnerabil atunci când doreşte să se dezică de ceea ce-l mustră 
acum. Dacă anumite greşeli sunt aduse acum în centrul atenţiei ne sunt prezentate 
ca pe nişte scăpări, ca pe nişte erori în derulare a unor proiecte, intenţia de a le 
repara, fapta bună pe care dorim să o facem astăzi se va întoarce atât de dur şi 
agresiv împotriva celui care până mai ieri era agresor încât îi retează acestuia 
dreptul la fericire. Fericirea este privită astăzi ca un beneficiu rezervat doar celor 
puţini, iar efortul, cu cât este abordat mai mult, cu atât mai intense vor fi inhibiţiile 
care au stat la baza greşelilor săvârşite anterior. 

În realitate, tot ceea ce ni se întâmplă astăzi ne îndeamnă să învăţăm o lecţie 
pe care, în general, oamenii o refuză, cu atât mai mult acum, în perioada pe care o 
traversăm, când societatea de consum este la mare căutare – este vorba despre 
nevoia de a fi acceptat sau nevoia de a accepta. Aceste două direcţii, în general, sunt 
încărcate de elemente care le fac diferite între ele. Astăzi sunt intim împletite şi ele 
duc sau ar trebui să aducă spre autoeducaţie, spre autoinvenstigație. La baza 
acestui edificiu stă o lecţie simplă – învăţăm din greşelile proprii, însă ţinta, pentru 
conştiinţa accesibilă a individului, nu este nici pe departe aceea de a accepta o lecție 
de viaţă, ci de a domina tot ceea ce viaţa îi aduce individului la picioare pentru a o 
controla şi, în felul acesta, a avea garanţia că se va desfăşura sau va trăi în afara 
suferinţei. Este o iluzie această goană după bucuria sau după plăcerea impusă ori 
cumpărată pentru că finalul zilei aduce un careu între Lună şi Pluton şi asta 
înseamnă pentru toţi oamenii mesajul că dincolo de ceea ce ar trebui să învăţăm 
sau să acceptăm se desfăşoară forţe pe care nu le pot controla. Cu alte cuvinte, 
astăzi noi cu toţii ar trebuie să ne vedem lungul nasului, atât cât este el de lung, de 
scurt, de îngrămădit, de ascuns sau de contorsionat. Ar trebui să fim atenţi la 
cuvinte, la atitudini, la faptele pe care ne-am propus sau am ameninţat de o lună de 
zile că urmărim să le săvârşim şi să căutăm fericirea în acţiuni mici. Dorinţa de 
răzbunare, aceea care încălzește astăzi sângele şi ne ajută să supravieţuim frigului 
relațional sau poate chiar frigului concret de afară, este o greşeală. Ceea ce s-a 
ascuns din istoria personală este acum arătat şi nu este cel mai bun moment pentru 
a lăsa ca această plantă otrăvitoare să înflorească, să producă seminţe şi mai târziu 
aceste seminţe să găsească un pământ fertil şi să ducă mai departe informați erorii 
ori pe cea a agresivităţii. Mulţi vor observa că astăzi sunt invitați să se asocieze cu 
durerea, nemulţumirea, cu închistarea sau să le ţină pe acestea în suflet şi să nu le 
lase să iasă la suprafaţă, nu pentru că s-ar ascunde de cei din jur, ci pentru că ceea 
ce au trăit până acum i-au învăţat să se autocenzureze. 18 februarie este o zi 
minunată pentru autocenzură, dar nu este o zi minunată care să ne ajute prin 
mijloacele proprii, adică de la sine, în această direcţie. Va trebui să facem eforturi 
să atingem ținta, să găsim piatra filosofală, pentru că după aceea este treaba ei cât 
va străluci şi cum. 

Prin urmare, 18 februarie devine o zi extrem de importantă pentru această 
săptămână pentru că aduce încheierea unui ciclu de 4 săptămâni cât Soarele şi-a 
făcut de cap în Vărsător îndemnându-ne să lucrăm cu informaţii sau lăsându-ne 
impresia că, prin puţinul pe care-l avem, prin uşurinţa cu care ne sustragem unei 
responsabilităţi putem să păcălim suferinţele, putem să ne amăgim că fericirea este 
undeva în preajmă, doar că nu am văzut-o încă. 
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Dacă ultimele patru săptămâni au fost generoase în a ne hrăni cu această 
iluzie, astăzi avem impresia că fericirea este rezervată doar celor puţini, iar efortul 
de a o integra în structura proprie, într-un cadru intim, că este familie, cercul de 
prieteni sau grupul de apartenenţă, înseamnă a ne lupta cu morile de vând. Cel 
care, încă de dimineaţă, înţelege acest lucru, va reuşi să se transforme într-un mic 
înţelept, nu pentru că poate îndura mai mult decât pot îndura alţii care-şi strigă 
nemulţumirile pe stradă, ci pentru că reuşesc astăzi să privească balaurul în faţă şi 
pentru prima dată în ultimele patru săptămâni nu se vor mai teme de el. În 
Vărsător rămâne doar Mercur şi fiind retrograd se va comporta ca un personaj 
celebru care a trecut printr-un şoc emoţional şi acum este internat la spitalul de bol 
nervoase. 

Aşadar, atunci când va veni vorba de comunicare, vom dovedi că avem idei 
fixe, că nu ne putem sustrage observaţiilor pe care ni le-am însuși cu atât de mult 
efort în ultimele patru săptămâni, vom fi atât de posesivi cu aceste idei sau aceste 
experiențe şi nu vom renunţa la ele nici dacă ni se arată verde în faţă cât de inutile 
sau de periculoase sunt. Astăzi vom avea impresia că sunt singurele lucruri care ne 
definesc sau care ne duc spre fericire. Fericirea este astăzi o iluzie. Ea este rezervată 
celor puţini aşa cum ne lansează unghiurile planetelor de astăzi şi este cazul să 
acceptăm această realitate pentru că în această viaţă nu numai fericirea căutam, ci 
şi profunzimea spiritului, iar profunzimea spiritului uneori cere călire. Această 
călire psihoemoţională adesea se formează în lungi perioade de privaţiuni, de 
suferinţă. Acolo, în suferinţă, cei care au reuşit să privească spre cer, au descoperit 
că fericirea are alt chip şi, cine ştie, poate acela este chiar chipul ei perfect. Nu 
putem şti asta până când nu vom privi balaurul în faţă fără a ne teme pentru că 
fericirea vine acolo unde nu există teamă, indiferent cât de adânc este întunericul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a apleca astăzi fruntea. S-ar 
putea ca în jos, cu puterea de care dispunem acum, să vedem lucruri mult mai 
importante decât credem că putem vedea în sus. A privi în jos nu înseamnă 
umilinţă, ci înseamnă o formă mistică de smerenie, aceea pe care o resimte sufletul 
atunci când se aliniază fluxului care vine de sus pentru că acest flux nu se opreşte în 
fiinţa celui care-l cheamă, ci merge mai departe. Privind în jos, de fapt ne uităm 
înainte pe drumul pe care mergem. Nu mergem în jos, ci mergem acolo unde merge 
fluxul inspiraţiei pe care l-am invocat în gândurile şi speranţele pe care le avem. 
Unii se sperie că atunci când li se spune acest lucru înseamnă pentru ei decădere. 
Universul are o altă părere despre sus şi jos, iar ceea ce am construit noi cu mintea 
falsă s-ar putea ca acum, printr-un moment de inspiraţie, să se dărâme. Avem 
nevoie de această renaştere. Avem nevoie de această reconectare. 
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Miercuri, 19 februarie 
Miercuri 19- 2-2014  9:10 Mercury [Aqu] Squ (Sco) Saturn 
Miercuri 19- 2-2014  9:45    Luna (Lib) Squ (Cap) Venus 
Miercuri 19- 2-2014 16:13    Luna (Lib) Tri [Aqu] Mercury 
Miercuri 19- 2-2014 23:52    Luna (Lib) Con (Lib) Mars 

 
Explozii. Forţa este testată în confruntări. Celălalt este vinovat. Vindecarea 

se face prin durere. Ceea ce alegem acum va impregna istoria personală pentru o 
mare perioadă de timp. Ambiţiile dor cu atât mai mult cu cât sunt blocate. 
Exprimarea lor tentează cu vicii, egoism ori comportamente deviante. 

 
În prima zi a tranzitului Soarelui prin Peşti ne pierdem cuvintele. Mercur se 

află în mers retrograd prin Vărsător şi trimite un careu către Saturn din Scorpion 
reamintindu-ne de ceea ce am refuzat să înţelegem ieri sau în săptămânile 
anterioare. Din această cauză ce nu am depăşit şi ne apasă fie conştiinţa, fie 
sufletul, fie corpul, fie relaţiile sociale. 19 februarie este o zi de constrângere, însă 
aceste constrângeri judecând după cele două careuri care se împlinesc (Mercur-
Saturn, Luna-Venus), dar şi după conjuncţia stranie între Luna şi Marte sunt de 
natură internă. Părerile personale sunt cele care se transformă astăzi în etichete. 
Vom observa că tot ceea ce gândim despre noi este spus cu voce tare din jur, chiar 
dacă persoana care vorbește nu crede în ceea ce spune ori spune pur şi simplu ca să 
se audă vorbim. Impactul acestor cuvinte este atât de puternic asupra individului 
încât el se transformă astăzi într-o confirmare a negaţiei. Ca şi ieri, unghiurile 
planetelor vin să ne ajute să facem un pas în calea evoluţiei, să depăşim această 
viziune falsă asupra vieţii, să nu mai privim totul prin explozii, prin forţă, prin 
confruntare, prin a avea sau a nu avea, prin mulţumire sau nemulţumire ori prin 
căutarea fericirii ca şi cum nu am avea dreptul să o primim şi dacă o primim 
înseamnă că am furat de undeva. Refuzând pasul înainte vom observa că ambiţiile 
dor, că ele nu ne ajută să ne exprimăm, să ne punem în valoare, să ducem un mesaj 
mai departe, să ne îndeplinim sarcinile profesionale ori pur şi simplu să ne găsim 
liniştea şi armonia într-un grup de oameni fie el format chiar de câteva persoane. 
Cei care fac un pas dincolo de această înţelegere vor observa că vindecarea vine 
prin durere, nu prin îndrăgostirea de durere aşa cum se întâmplă cu cei care 
preferă să fie bolnavi decât liniştiţi şi echilibraţi, ci prin observarea acesteia pentru 
a o destrăma. 

Dacă în săptămâna anterioară am invocat motivul breşelor de securitatea ca 
fiind adevăratele pericole cu care ne vom confrunta în această săptămână, astăzi, 19 
februarie, vom observa că ceea ce spune, ceea ce facem, adică ceea ce afişăm din 
lipsă de control reprezintă o breşă de securitate. Mulţi se vor trezi astăzi spunând 
�nu ştiu ce mi-a venit să fac asta� sau �nu ştiu ce mi-a venit să spun� ori �nu ştiu ce 
am căutat eu acum, mai bine stăteam acasă�. Nu faptul că se află într-un context 
agresiv reprezintă elementul decisiv al acestei zile, ci faptul că înţeleg maniera 
absurdă în care sunt îndemnaţi să se integreze într-un mediu ori să facă faţă unei 
situaţii. Această manieră pare absurdă pentru că ea de fapt este concentrată ori îl 
îndeamnă pe individ să lucreze cu instrumentele pe care le-a refuzat cu bună ştiinţă 
în trecut. Mercur retrograd din Vărsător îi pune acum călugărului sabia în mână şi 
îi spune “Du-te la luptă!�. Acesta prin orientarea sa refuză violența, dar astăzi se va 
trezi în mijlocul unui grup de răufăcători care se bat între ei ca proştii pe motiv că 
unul ştie mai bine decât celălalt din ce direcţie bate vântul. Deşi în aparenţă această 
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întâmplare este banală ori vom considera că este suficient să dăm bir cu fugiţii, să 
intervenim din nou cu negaţia, aşa cum am făcut anterior, vom observa că ceea ce 
alegem acum va impregna istoria personală pentru o mare perioadă de timp. Fie 
remanenţa întâmplării în sine va fi foarte puternică asupra conştiinţei, fie va fi o 
altă ipostază în care ne pierdem controlul, ne călcăm în picioare întreaga 
demnitate, moralitate sau educaţie şi facem o prostie. 

Prin urmare, 19 februarie este o zi a tentaţiei. Tentaţia este astăzi atât de 
puternică şi de delicată încât ar fi cazul ca, încă de dimineață, fiecare, înaintea de a 
ieşi din casa, să spună o rugăciune, să apeleze la un for superior, să-şi oprească 
pentru o scurtă perioadă fluxul gândurilor. Avem nevoie de o susţinere subtilă, de 
un gând bun, de un apel la o educaţie morală, la reguli morale, la prezenţa îngerului 
păzitor pentru a ne proteja de ceasul cel rău. Există superstiţia că zilele de marţi și 
de sâmbătă sunt considerate zile de ghinion pentru că au integrate �cele trei ceasuri 
rele�. În această săptămână ziua de miercuri, 19 februarie, este ziua celor trei 
ceasuri rele, pentru că exact trei unghiuri periculoase avem de traversat astăzi - 
două careuri şi o conjuncţie careu Mercur-Saturn, careu Luna-Venus şi conjuncţie 
Luna-Marte) - pentru ca trigonul Luna-Mercur să ne mai poată salva. În faţa 
acestor trei unghiuri negative trigonul Luna-Mercur ia înfăţişarea unui pisoi plouat 
care ar trebui să joace rolul unui dragon care salvează omenirea. Este posibil chiar 
să zâmbiţi citind această comparaţie însă trebuie să o privim, cu zâmbetul de 
rigoare, ca pe o situaţie reală şi în egală măsură ridicolă pe care o vom traversa în 
această zi. Dacă acest ridicol va fi face casă bună cu ambiţia, adică indiferent de 
mesajul său noi vom dori să transformăm pisoiul plouat într-un balaur sau într-un 
dragon ori vom dori să-i convingem pe ceilalţi ca asta trebuie să vadă, atunci 
realitatea va durea şi mai mult, iar faptele pe care le vom săvârşi vor avea asupra 
celorlalți un impact negativ pe o perioadă mare de timp.  

Putem invoca aici şi tentaţia viciului însă nu în relaţiile interumane, ci în 
atitudinea pe care o are individul față de propriile sale nereguli pe care ar putea sau 
nu să le numească vicii. În raportul cu sine acestea sunt erori pentru că fiecare 
aşteaptă de la el altceva de cât poate la un moment dat oferi. Discrepanţa dintre 
ceea ce aşteaptă şi ceea ce oferă, menţinută o perioadă de timp, ar putea să ducă la 
o construire a unor atitudini sau obiceiuri ce primesc pe bună dreptate denumirea 
de �viciu�. A ne face plăcere să vedem o broască râioasă pe covorul din sufragerie 
înseamnă viciu, dar a vedea o broască râioasă într-o baltă pe lângă alte vreo câteva 
sute atunci nu mai este viciu. Aşadar, neconcordanța unei atitudini sau 
neconcordanța unor aşteptări ne lasă impresia unui viciu, iar ridicolul zilei de astăzi 
ne-ar putea pune în situaţia bizară în care să ne strângem cu cureaua, să avem o 
talie de viespe chiar dacă suferim de obezitate gradul III. 

 Ceea ce este important din tot ceea ce ni se întâmplă astăzi nu reprezintă 
însă o sumă a situaţiilor penibile pe care le traversăm, ci descoperirea a ceea ce 
avem în interior. Astăzi vedem cât de intense sunt aceste bizarerii, cât de 
neobişnuite şi câtă viaţă au aceste obiceiuri greşite ori cât de ciudat sună un lucru 
bun aruncat într-un context nepotrivit. Astăzi putem învăţa că nu este bine să ne 
jucăm cu cuvintele sau de-a vorbitul în public ori nu e bine să facem abuz de 
atitudine bazându-ne pe anumite informaţii pe care credem că le știm despre noi 
înșine pentru că realitatea s-ar putea să ne zdruncine foarte mult. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi indulgent cu sine. 
Nu este cazul să punem indulgența pe picior de egalitate cu tolerarea anumitor 
comportamente eronate care au fost scoase la lumină în săptămânile anterioare. Nu 
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ceea ce am arătat în săptămânile anterioare constituie problema, ci ceea ce lăsăm să 
vadă pentru prima dată lumina zilei. Trebuie să urmărim reacţiile pe care le avem 
pentru că este mult mai bine să fim informaţi în privinţa lor când sunt mici şi când 
nu produc pericole esenţiale, decât atunci când se vor exprima la scena deschisă şi 
vor produce evenimente iremediabile. 

 
Joi, 20 februarie 

Joi 20- 2-2014  2:53    Luna (Lib) Squ (Can) Lilith 
Joi 20- 2-2014  5:32    Luna (Lib) --> Scorpio 
Joi 20- 2-2014  8:23     Sun (Pis) Tri (Sco) Moon 
Joi 20- 2-2014  8:32    Luna (Sco) Con [Sco] North Node 
Joi 20- 2-2014 10:08     Sun (Pis) Tri [Sco] North Node 
Joi 20- 2-2014 14:42    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

 
Împlinire. Nevoie de clarificare. În intimitate crizele ambiţionează şi 

sporesc puterea. Tensiuni care se susţin pe tulburare mentală. Maturitatea este o 
condiţie a eficienţei. Minunile impresionează. 

 
20 februarie este o zi de vârf pozitiv al acestei săptămâni în care victoria este 

adjudecată în contrast cu direcţia generală a săptămânii, deci nu prin abuz, iar 
cercetările de acum nu mai sunt sterile, ci încărcate de o adâncă semnificaţie. 
Soarele, astăzi, va împlini un trigon cu Capul Dragonului asta înseamnă că va 
media tendinţa Nodurilor prin Coada Dragonului, aducând soluţii ale problemelor 
mai vechi sau soluţii pe dureri care au lăsat răni adânci pe corp, suflet sau minte. 
Acum, chiar dacă rana rămâne şi va fi vizibilă, senzaţia de durere este diminuată. 
Careul pe care Luna şi Lilith îl împlinesc în noaptea de miercuri spre joi devine o 
dovadă a faptului că ziua de astăzi aduce soluţionarea unor probleme care sunt de 
maximă urgenţă. Acest careul între Luna şi Lilith ne vorbeşte despre sentimentul 
neputinţei, despre frica de a comunica, de a explica, despre dificultăţile în relaţii 
sau despre grijile pe care le au oamenii atunci când nu reuşesc să-şi vadă viitorul 
aşa cum îşi doresc. 

Dar astăzi nu se împlinesc doar unghiuri pozitive, interesante sau 
constructive la care participă luminariile, ci Luna va fi în conjuncţie cu Capul 
Dragonului şi va însemna declanşarea unui nou ciclu draconitic. Soluţiile pe care le 
găsim astăzi, rezolvările care vin, pentru unii în virtutea inerţiei, pentru alţii 
adjudecate cu mult efort, au o perspectivă de aproximativ 4 săptămâni, însă ele nu 
se adresează în mod specială vieţii sociale, cât mai curând evoluţiei psihoefective 
sau evoluţiei spirituale. Mulţi se vor gândi astăzi la minuni, unii le vor invoca, le vor 
chema, iar alţii chiar le vor trăi. Maturitatea este astăzi o condiţie importantă 
pentru că aceste întâmplări neobişnuite, aceste situaţii care ies din logica obişnuită 
şi care poartă denumirea generică de minuni, să se poată împlini. Prin toate aceste 
lucruri pozitive care vin spre noi astăzi, pentru că Luna a intrat deja în Scorpion 
încă de dimineaţă şi ne îndeamnă să criticăm ceea ce nu am putut să obţinem, să 
acuzăm ceea ce nu face parte din sfera intimă, unii vor fi tentaţi să se arate 
ambiţioşi sau să considere că a sosit momentul să-şi arate puterea. Este o greşeală 
dacă vor proceda în felul acesta pentru că aceste tensiuni, explorate, arată că ființa 
le este fragmentată, că puterea mentală nu se ridică la nivelul pretenţiilor şi pentru 
ei a dovedi puterea, a o arăta, înseamnă a face un abuz. 

Ziua este însă în mare parte pozitivă și nu va încuraja foarte mult aceste 
înclinaţii negative. Dacă ele vor apărea atunci vor fi rodul unor obiceiuri proaste 
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însă nici acestea nu vor fi susţinute de contextul acestei zile. 20 februarie este o zi 
care susţine înţelegerea şi perspectiva încurajatoare a lucrurilor adica a ceea ce se 
află în afara lui �dacă”. 

Tensiunile ne ajută astăzi să ne înţelegem mai bine, să vedem care sunt 
reziduurile cu care încă mai convieţuim. 

Prin urmare, 20 februarie vine spre noi cu îndemnul progresului. Prin 
trigonul Soarele-Capul Dragonului luăm contact cu o soluţie, una care vizează 
deschiderea oamenilor către ceea ce-i înnobilează, către ceea ce le sporeşte puterea, 
hrănindu-i, astfel, cu lucruri bune. Unii s-ar putea ca astăzi să dorească să renunţe 
la ceea ce i-a hrănit până acum, să nu mai citească din domeniul din care citeau 
până acum, să ţină o dietă, să pună o pauză pe relaţiile pe care le-au întreţinut până 
acum, adică să facă o schimbare pozitivă pentru a-i oferi corpului, minţii sau 
structurii afective timp pentru a se reface. Din această cauză 20 februarie devine o 
zi de împlinire. Atunci când nu se va îndeplini această condiţie, atunci când 
oamenii nu vor privi în viitor pentru a se vedea încărcaţi de ceea ce-şi doresc, 
înnobilaţi ori mai puternici prin relaţiile pe care le au, apar tensiunile, iar aceste 
tensiuni arată că balanţa deja este înclinată şi că a privi în viitor prin optimism sau 
speranţă înseamnă o formă de irealitate. Pentru aceşti oameni, pasul următor este 
acela de a-şi explora aceste tensiuni, de a şi le înţelege, de a şi le încadra 
corespunzător pentru ca apoi una câte una să primească tratamentul adecvat. 20 
februarie este şi o zi de mare sensibilitate – Luna şi Neptun vor fi în trigon 
îndemnându-i pe oameni să scoată la lumină lucrurile bune pe care le au în suflet. 
Să se impresioneze unii pe alţii prin sensibilitate şi fiecare pentru celălalt să devină 
o bază sau un îndemn spre maturitate. 

Prin faptul că Luna şi Capul Dragonului se află în conjuncţie, astăzi va începe 
un nou ciclu draconitic unul care ne îndeamnă să facem schimbări în profunzimile 
sufletului fără a le împărtăşi deoarece, pentru a accepta schimbările, vom avea 
senzația că ne apropiem de finalul unui drum sau că vom fi presaţi de o altă 
desfășurare a evenimentelor. Nu este ultimul ciclu draconitic format de conjuncţia 
Luna – Capul Dragonului pe Scorpion, ci vom mai avea şansa luna viitoare să mai 
trecem prin aşa ceva încă o dată, deci acum nu ne aflăm la finalul drumului, dar 
intuiţia ne va spune azi că aceasta se îngustează. Aşadar, ceea ce ţine de 
profunzimea sufletului. Acţiunile care se duc prin perspectiva lor în adâncul 
conștiinței sau care produc schimbări majore în mediul de apartenenţă ori în viaţa 
intimă a unui individ mai au aproximativ două luni de zile pentru a se împlini. 
Acum, încă se derulează prin energia Scorpionului, însă în următorul ciclu 
draconitic se vor produce prin energia Scorpionului dar se vor împlini prin energia 
Balanţei, pentru că după conjuncţia Luna – Capul Dragonului, Axa Dragonului va 
trece de pe Taur-Scorpion pe Berbec-Balanță. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma intervalul acesta 
de aproximativ 24 de ore într-un izvor de bunătate. Indiferent care ne sunt 
problemele, ce motive avem, bunătatea ne duce în adâncul sufletului acolo de unde 
am fugit căutând fericirea în afară. Cel care explorează bunătatea se va apropia din 
ce în ce mai mult de izvorul fericirii, acela care s-a ascuns în adâncul sufletului. 

 



Săptămâna 17  – 23 februarie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 13 februarie 2014, ora 15:55 

Vineri, 21 februarie 
Vineri 21- 2-2014  1:26    Luna (Sco) Tri [Can] Jupiter 
Vineri 21- 2-2014  5:01    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 21- 2-2014  5:22    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Vineri 21- 2-2014 19:57    Luna (Sco) Squ [Aqu] Mercury 
Vineri 21- 2-2014 20:03    Luna (Sco) Sex (Cap) Venus 

 
Criză în administrarea valorilor. Se răscolesc adâncimile. Îmbogăţirea vine 

prin imixtiune. Preocupări faţă de mijloacele fixe. Prieteniile vechi sunt privite cu 
nostalgie. Ceea ce este nou este şi scump. Neplăcerile stranii sunt surse de veselie 
pentru ceilalţi. 

 
Astăzi se ridică o interdicţie, dar această acţiune va duce la o criză în 

administrarea unei valori interdicţia, aşa cum era construită ea până acum, avea un 
rost, iar acesta înnobila individul prin faptul că nu-l expune la asocieri de proastă 
factură sau la diferite combinaţii de natură socială. Astăzi această interdicţie se 
ridică şi, pentru că studiem astrologie, trebuie să considerăm că nu este neapărat 
un lucru bun. În afara careului dintre Luna şi Mercur împlinit spre seară, Luna va 
participa la împlinirea doar a unor unghiuri pozitive (două trigoane cu Jupiter şi 
respectiv Chiron şi două sextile cu Pluton şi respectiv Venus). 

Prin faptul că Luna se află în cădere şi participă la desenarea unei 
configuraţii numită Zmeul, această ridicare a interdicţie nu este urmarea unor 
procese care ajung în mod firesc în acest punct, ci expresia voinţei unui individ cu 
putere de decizie prin concluziile la care se ajunge în urma unei şedinţe, în urma 
unei întâlniri, a unei consfătuiri ori când se decide ridicarea acestei bariere şi 
declanșarea unei noi etape de asocieri, aceea care, după calitatea Lunii din 
Scorpion, se va finaliza cu un abuz sau o imixtiune. S-ar putea ca, în cazul celor care 
trec prin momente dificile, ridicarea interdicţiilor să însemne o preschimbare bună 
la locul de muncă, acasă sau în relaţiile pe care le au cu cei din jur, dar, în egală 
măsură, cei care nu se confruntă cu probleme majore au, prin această schimbare, 
neşansa de a intra într-o perioadă de frământări. Şi într-un caz şi în celălalt, putem 
invoca termenul de criză în administrarea valorilor pentru că ridicarea interdicţiei 
nu înseamnă accesul la etapa finală, ci se trece prin ape tulburi, în care gândurile, 
emoţiile intenţiile fiecăruia sau chiar ambiţiile celor care participă la aceste 
evenimente se amestecă în mod necuviincios. Şi, dacă judecăm şi faptul că Mercur 
se află în mers retrograd prin Vărsător, înţelegem că acolo unde se pune accent pe 
idee, pe inteligență, pe exprimare, pe judecată sau pe comunicare ori pe hazard, 
finalitatea nu va fi aceea care era de regulă obţinută prin ordinea de fapt a 
lucrurilor. Astăzi dacă lăsăm lucrurile în voia lor ele nu ajung acolo unde ajungeau 
până acum sau acolo unde ar fi ajuns în alte situaţii, ci se duc în mod indubitabil 
către neplăceri. Neplăcerile stranii ale acestei zile devin însă surse de veselie pentru 
ceilalţi pentru că Mercur în Vărsător retrograd este aşa cum am indicat în zilele 
anterioare dornic de a se arăta prin comportamentul său cel mai straniu, acela care 
seamănă cu omul care şi-a pierdut minţile. Prin această ridicare a interdicţiei 
ordinea lucrurilor se schimbă şi prieteniile vechi, acelea care erau pe vremuri un 
punct de stabilitate sunt privite astăzi cu nostalgie. �Ce bine era pe vremuri, chiar 
dacă nu aveam tot ce ne trebuia!� s-ar putea spune astăzi. 

Prin urmare, 21 februarie este o zi de frământare, de amestecare a 
valorilor, de tulburare a conştiinţei prin libertăţi cu care nu suntem obişnuiţi să 
lucrăm sau pe care nu ştim să le utilizăm corespunzător pentru că, dintr-odată, ne-
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am trezit în faţa lor. Pentru a avea stabilitate astăzi oamenii se preocupă de 
mijloacele fixe însă nu le pot administra corespunzător şi cerându-şi sfatul unii 
altora, se bulversează unii pe alţii, se tulbură ori se enervează pentru că fiecare se 
preocupă de ceea ce-l interesează mai mult şi empatia se va situa la cotele minime. 

Să nu uităm că Luna se află în plin tranzit prin Scorpion şi astăzi se răscolesc 
adâncimile. Răscolirea sau amestecarea valorilor, care ne duc în mod indubitabil la 
imixtiune, ne îndeamnă să tulburăm adâncimile fiinţei pentru a ne găsi o altă sursă 
a puterii. 

Atunci când este ridicată o asemenea barieră, nu înseamnă că oamenii devin 
liberi ori că se află în continuare în fața conului abundenţei, ci înseamnă că li se 
oferă ocazia de a merge mai departe pe drumul pe care şi l-au ales pentru a 
progresa. Progresul se va face cu efort, cu sudoarea frunţii ori prin durere. În astfel 
de situaţii oamenii apelează la puteri pe care nici nu au ştiut că le au din dorinţa de 
a supravieţui sau pentru că nu se pot sustrage ambiţiei de a reuşi. Acum, nu mai 
există tentaţia soluţiilor care se opreau la această barieră, ea acum nu mai există şi 
nu trebuie decât să pornim pe acest drum pentru a ajunge la destinaţie, aşa cum ne 
gândeam pe vremea când această barieră era reală. 

Situaţia acestei zile îşi găseşte echivalentul în înţelepciunea culturii prin 
exemplul lui Demostene. Ştim că marele filosof a fost bâlbâit şi pentru a se vindeca 
de acest defect lua pietre în gură şi, departe de privirile celorlalţi, îşi exersa 
discursurile. Mulţi vor observa astăzi că bariera personală este mult mai puternică 
decât bariera socială, aceea de care s-au temut până acum atât de tare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde în acuzaţii de 
moment. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este decisiv prin calitatea a ceea ce se 
consumă acum, ci să încercăm pe cât posibil să le vedem acestora perspectiva pe 
care o au. Nu contează cum se dizolvă culoarea în apă, ci contează ce nuanţă va 
avea la final. 

 
Sâmbătă, 22 februarie 

Sambata 22- 2-2014  0:09    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Sambata 22- 2-2014  3:25    Luna (Sco) Tri (Pis) Juno 
Sambata 22- 2-2014 10:07    Luna (Sco) Tri (Can) Lilith 
Sambata 22- 2-2014 12:11    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Sambata 22- 2-2014 19:15     Sun (Pis) Squ (Sag) Luna (Half Moon) 
Sambata 22- 2-2014 21:01    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

 
Rătăcirea unor raţionamente. Se cer sacrificii pentru stabilitatea muncii. 

Banii devin o problemă de optică. Relaţiile sunt judecate după putere, rezerve, 
talente. Prin raţiune se sporeşte îndurarea faţă de o problemă de conştiinţă. Se 
caută un reper clar pentru a combate o indecență. 

 
Tranzitul Lunii pe finalul zodiei Scorpion şi începutul zodiei Săgetător 

transformă ziua de 22 februarie într-una a contrastelor. Astăzi vom constata că 
anumite raţionamente nu mai funcţionează şi că este nevoie să ne apropiem de alte 
elemente care să ne asigure stabilitatea la locul de muncă ori un anume confort în 
relaţiile sociale. Astăzi, relaţiile sociale cer sacrificii, adică sacrificii pentru locul de 
muncă, pentru a accede la o treaptă superioară, pentru a fi avansaţi ori evidenţiaţi 
printr-o activitate pe care am prestat-o într-un anumit fel în ultimele patru 
săptămâni şi pe care ne-am propus să o schimbăm începând de joi, 20 februarie de 
când Luna şi Capul Dragonului au iniţiat un nou ciclu draconitic. Trecerea de la 
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Scorpion la Săgetător, înseamnă trecerea de la întuneric la lumină, de la neputinţă, 
la forţă în exprimare, de la lipsuri la abundenţă, din nefericire, trecerea aceasta şi 
implicit contrastul pe care îl evidenţiază, ne va pune în faţa unor noi tulburări de 
factură internă. Pe de o parte, când Luna se află în Scorpion ea are de împlinit un 
trigon cu Junon şi altul cu Lilith, dar şi o conjuncţie cu Saturn, deci are un raport 
bun cu maleficii Saturn şi Lilith, iar în Săgetător, când ar trebui să vină spre noi cu 
energii pozitive, ea are de împlinit un careu cu Neptun. Astăzi contrastele ne duc 
spre regrete. Considerăm că perioada lipsurilor a fost mai încărcată de semnificaţie, 
de abundență ori de profunzime decât binele pe care suntem pe punctul să-l 
adjudecăm prin schimbarea produsă în ziua de 20 februarie. Astăzi trecem prin 
modificări ale stărilor de conştiinţă pentru că se caută un reper clar, însă acesta nu 
este găsit, din cauza acestei răsturnări de situaţie, din cauza acestei inversiuni. 22 
februarie este zi ziua când se pot înfiripa anumite decizii de natură administrativă. 
Nu este sigur că ele vor fi anunţate acum, este timp în tot ciclul draconitic să fie 
puse la dispoziţia celorlalţi, să fie anunţate. 

Mesajul pe care-l lansează Luna pe finalul zodiei Scorpion este acela de 
ataşament faţă de ceea ce am trăit până acum. Poate de aceea şi acest contrast 
poate fi atât de apăsător şi poate de aceea această inversare a lucrurilor ne va 
tulbura atât de mult. Prin inversiune nu ne vom găsi reperul necesar ori dacă-l 
găsim nu reuşim să lucrăm cu el aşa cum ar trebui. Lilith se află pe final de zodie, 
chiar dacă încă nu ocupă gradul anaretic, și-i va îndemna pe oameni să simplifice 
lucrurile în mod abuziv. Puterea acestei zile însă va fi văzută în evenimentele pe 
termen lung, nu în cele pe termen scurt, de aceea evenimentele comune de acum 
vor fi cele legate de administrarea unui patrimoniu, de cheltuieli banale ori de griji 
faţă de faptul că nici nu ne mai ajunge. 

Prin urmare, 22 februarie reprezintă un moment de inversiune. Astăzi ni 
se cer sacrificii pentru lucruri care nu ar trebui duse mai departe şi vom fi tentaţi să 
neglijăm evenimentele de perspectivă. Cei care cad pradă acestei inversiuni şi-şi fac 
planuri pentru viitor vor fi marcaţi în următoarele aproximativ 4 săptămâni de 
acest contrast neobişnuit, de această inversiune, de această indecență a tipurilor de 
relaţie pe care o explorăm astăzi. Evenimentele nu vor fi ieşite din comun însă ele 
vor ocupa poziţii importante în viaţa individului. Am avut de-a lungul vieţii foarte 
multe ipostaze de genul acesta, când o decizie de moment luată pe baza 
instinctului, pe baza intuiţiei sau pur şi simplu fără a ne gândi la consecinţe a 
generat efecte în cascadă. Inversiunea acestei zile generează efecte în cascadă care 
vor fi urmărite, explorate, experimentate de-a lungul următoarelor aproximativ 
patru săptămâni. Există un rost în toate aceste situaţii, acela de a ne ridica 
standardul de viaţă, de a îndrăzni mai mult, de a ieşi din cadrul cercetărilor sterile 
şi de a obţine o victorie, dar nu prin abuz, așa cum am fi tentaţi în această 
săptămână, ci prin respect faţă de tot ceea ce există în jur. Lucrurile rele ale acestei 
zile, vin prin tristeţe, prin sentimentul însingurării sau prin perspectiva 
evenimentelor în care, din nou, fericirea personală nu ocupă niciun loc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi toată energia de 
care dispunem pentru a vedea că evenimentele, de dimineaţă și până seara, au 
acelaşi fir, chiar dacă Luna trece dintr-o zodie într-alta şi produce, prin unghiurile 
la care participă, o inversiune menită să ne zăpăcească. Reperul acestei zile este 
realitatea situată dincolo de ceea ce înţelegem ori interpretăm din ceea ce vedem și 
la care avem acces prin instrumente abstracte. 
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Duminică, 23 februarie 
Duminica 23- 2-2014  6:25    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Duminica 23- 2-2014 10:39    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Duminica 23- 2-2014 20:10     Sun (Pis) Con (Pis) Neptune 
Duminica 23- 2-2014 22:03    Luna (Sag) Sex [Aqu] Mercury 

 
Sensibilitate. Noutatea vine prin schimbare. Ceea ce nu a trecut testul 

timpului dezamăgeşte. Problemele sunt criticate de lipsa discernământului şi 
coordonate de conflictul dintre experienţele anterioare şi metodele cerute în 
prezent. Spectrul gândirii captează întreaga atenţie. Nu se face uz de logică, ci de 
etichete. 

 
Astăzi noutatea vine prin schimbare. Soarele şi Neptun se află în conjuncţie 

şi oamenii vor fi cuprinşi de o mare sensibilitate, cu atât mai mult cu cât cele două 
planete se află în continuare în fereastra trigonului pe care-l trimit către Capul 
Dragonului, dar şi spre Marte. Acest final de februarie pare momentul în care lipsa 
discernământului este privită ca principala cauză a problemelor. Din fericire, astăzi 
vom trece şi printr-un trigon (Luna-Uranus), iar înţelegerea asupra vieţii va căpăta 
semnificaţii noi. Dacă luăm în calcul şi unghiurile pe care Luna şi Pluton le 
realizează cu Chiron trebuie să luăm în calcul configuraţia numită Nicovala, ce are 
ca element de tensiune şi de propulsare careurile Luna-Chiron şi Uranus-Pluton. 
Probleme mici sunt legate de marile frământări sociale, ca şi cum un neajuns 
personal, prin cumul de forţe sau prin forţa grupului, s-a transformat în 
condiţionare socială, iar aceasta îi ţine pe oameni captivi în neputinţa de a merge 
mai departe. Tot acest complex de factori ia înfăţişarea lipsei discernământului. Cel 
puţin astăzi aşa vom vedea, înţelege şi considera că logica folosită până acum nu a 
dat rezultate, deci trebuie abandonată. Nu se va face azi uz de logică, ci se va face uz 
de etichete, iar a gândi mult, intens, profund fără etichete înseamnă a face 
obligatoriu apel la etaloane de moralitate, la anumite repere pe care oamenii şi le 
stabilesc prin educaţie sau pe care le consultă acum la prima vedere prin diferite 
canale de informare. 

Prin această conjuncţie a Soarelui cu Neptun ceea ce nu a trecut testul 
timpului dezamăgeşte. Putem să face trimitere aici la grupul de apartenenţă şi la 
lipsurile care au fost invocate până acum de o instituţie, de un departament sau de 
un popor. Prin aceste lipsuri se face legătura cu altele similare pe care istoria le 
consemnează în analele sale şi rezultanta va fi o accentuare a sensibilității ca şi cum 
înţelegem ceva de acolo, dar ceea ce înţelege nu semăn absolut deloc cu logica 
evenimentelor aşa cum am abordat-o până acum. Astăzi se cere o schimbare, iar 
această schimbare pentru cei care vor să meargă până la esenţa lucrurilor nu se 
manifestă prin experimente marcate de un caracter inopinat, ci ele au avut un 
crescendo cel puţin din ziua de joi, 20 februarie când Luna şi Capul Dragonului au 
iniţiat un nou ciclu draconitic. Pentru că în această perioada avem Capul 
Dragonului foarte aproape de Marte, dorinţele personale, cele care stau la baza 
marilor descinderi sau care motivează anumite ambiţii şi ne îndeamnă să procedăm 
într-un anumit fel sunt de o mare importanţă, poate chiar esenţială pentru 
echilibrul relaţional, pentru stabilitatea socială şi de aceea acest ciclu draconitic, 
iniţiat în ziua de joi ce împlineşte astăzi o nouă etapă, este atât de important. Careul 
Lunii cu Chiron nu ne permite astăzi să trăim paradisul pe care ni-l imaginăm, însă 
apelul la ele va pune în dificultate logica evenimentelor ori gândirea raţională, iar 
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cei care lucrează cu energia ori sunt orientaţi pe o cale spirituală s-au format deja în 
această manieră specială de a lucra cu instrumentele abstracte, se vor simţi 
inspiraţi, învăluiţi de o energie aparte care îi duce foarte sus sau într-o zonă pe care 
o consideră �sus� exprimându-se mai uşor şi simţindu-se mult mai liberi. Contextul 
astral este însă obiectiv. El nu îi îndeamnă pe unii oameni într-o anume direcţie în 
defavoarea celorlalţi, ci energiile subtile, acelea care sunt pe punctul de a se 
dezlănţuia astăzi prin sensibilitate, fac apel la experinețe spirituale şi fiecare se va 
înălţa atât de sus după cât permit experienţele pe care le-au adoptat până acum. 

Trebuie să se facă aici o precizare. Nu sunt evidenţiate acum acele întâmplări 
spirituale care sunt prevăzute în destin, ci acelea care au fost declanșate prin decizii 
proprii, prin acceptarea elementului transformare, prin îmbrăţişarea schimbării, 
adică prin probarea acelui curaj despre care am vorbit mult în săptămânile 
anterioare. Fără acele experiențe marcate de curaj, ziua devine una care ne prezintă 
evenimentele prin caracterul lor schimbător, însă ne şi sperie prin faptul că unele 
dintre ele, care ni se par astăzi importante, nu au nicio perspectivă. Pentru a ne 
îndrepta spre zona de confort vom da vina pe societate, pe funcţionari, pe criza 
financiară ori pe multe alte lucruri care ne-au fost prezentate în ultima vreme drept 
cauze ale programelor. 

Prin urmare, finalul săptămânii reprezintă contactul cu noutatea la care 
am sperat şi la care am lucrat în săptămânile anterioare. Ea acum însă se 
încadrează pe o altă plajă de reacţii pentru că-şi extrage puterea dintr-un alt ciclu 
draconitic, adică astăzi sufletul lucrează cu alte instrumente, cu alţi oameni, are alte 
obiective, însă simte şi trăieşte la fel ori îşi canalizează reacţiile vechi pe direcţii noi 
după cum i se indică în prezent.  

23 februarie este o zi de sensibilitate, însă dacă dorim să o explorăm ori să 
fim înnobilaţi simţind, atunci va fi nevoie să facem apel la curajul săptămânilor 
anterioare şi la ceea ce am învăţat abordându-l. Avem nevoie astăzi să luăm ca 
reper rezultatul la care am ajuns în săptămânile anterioare, chiar dacă atunci, când 
s-a consumat ori când l-am adjudecat, ni s-a părut prea slab, prea firav ori lipsit de 
importanță. Astăzi logica nu ne ajută şi tocmai de aceea trebuie să invocăm repede 
puteri solide fără a ne desprinde însă de experienţa personală. Acest joc al evoluţiei, 
care vine prin această împletitură stranie de predispoziţii sociale şi beneficii 
obţinute prin decizii proprii reprezintă vrejul de fasole pe care Jack se urcă şi 
ajunge în altă lume. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera ziua de 23 
februarie ca fiind o zi de relaxare. Ea este o zi de muncă în care efortul afectiv, 
mental trebuie să fie orientat către inventarierea sau reinventarierea beneficiilor 
adjudecate prin curajul dovedit în săptămânile anterioare. Nu trebuie să luam ca 
decisiv ceea ce ni s-a întâmplat în această săptămână. Prezentul bulversează şi de 
aceea reperele trebuie luate din săptămânile anterioare. 
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24 februarie – 2 martie 2014 este săptămâna gestionării greşite a trecutului 
şi a soluţionărilor impresionante, dar inutile. Evenimentele din acest interval sunt 
încărcate de o forţă aparte. Ele vin, pe de o parte, să ne îndemne către a călători cu 
imaginaţia în trecutul apropiat pentru a ne împăca cu ceea ce nu am putut realiza 
ori pentru a ne armoniza relaţiile. De partea cealaltă, confruntarea cu trecutul 
apropiat, acela care s-a consumat în ultimele săptămâni, ori, punctual, în 
săptămâna 10-16 februarie 2014, ne va pune mult în dificultate în special în primele 
5 zile ale săptămânii, cât Mercur va mai fi în mers retrograd. Indiferent de tabăra în 
care suntem, indiferent de modul cum gestionăm raportul cu trecutul, realitatea 
acestei săptămâni va fi una suficient de încărcată, de dură de intensă încât să ne 
lase impresia că o parte din probleme nu se vor rezolva niciodată sau indiferent de 
locul unde ne vom strămuta vom duce cu noi trecutul, problemele sau 
nemulţumirile care au fost construite într-un alt mediu sau pe alte conjuncturi. 
Putem invoca aici şi senzaţia de consum/combustie, aceea care va veni spre noi în 
special în ziua de marţi, dar şi sentimentul de blazare în faţa unor bucurii la care nu 
ajungem încă sau răsturnările spectaculoase de situaţie, acelea care ne vor ieși în 
întâmpinare spre finalul săptămânii. Caracterul periculos al acestui interval pe 
care-l analizăm nu vine din faptul că finalul lui februarie ne îndeamnă să ne simţim 
prizonierii trecutului, ci faptul că acest sentiment, explorat necuviincios, prea mult, 
prea intens, cu prea mult orgoliu, în primele zile ale lunii martie, se va constitui ca 
o bază negativă pentru ceea ce va veni în următoarele luni, până în iulie. Aici ne 
referim la intrarea lui Marte în mersul retrograd, care va dura până pe 20 mai, dar 
și la intrarea lui Saturn în mersul retrograd, care va dura până pe 20 iulie. 

Din nou sunt tulburate raporturile din interiorul grupului, însă de această 
dată pe baza unor dorinţe pe care mulţi au crezut că le-au lăsat în urmă, că le-au 
rezolvat sau că nu le mai au. Aceste dorinţe de răzbunare, de dominare, de a dovedi 
forţa, puterea de influență ori carisma pot produce multe neplăceri şi nu doar în 
această săptămână, ci, pornind de la stricăciunile de acum, să umblăm cu tinichele 
legate de coadă în următoarele luni, până la vară. 

Pentru că dispunerea planetelor generează fluxuri informaţionale care 
acţionează asupra fiinţelor în mod obiectiv, trebuie să subliniem faptul că scopul 
pentru care ne aflăm acum în fața ultimei etape de confruntare cu anumite 
evenimente ale trecutului este acela de a ne împăca cu ceea ce ni s-a întâmplat 
pentru a putea merge mai departe. Trecutul care vine spre noi acum şi care cere 
rezolvare are o greutate aparte, iar această greutate a apăsat și până acum pe suflet, 
doar că ne-am obişnuit cu ea. Pentru a merge mai departe, pentru a zbura foarte 
sus sau pentru a ajunge acolo ne-am propus este nevoie să renunţăm la ele, adică să 
ne împăcăm cu trecutul, să-l privim ca pe o colecţie de amintiri şi să nu ne mai 
mutilăm sufletele cu drame care nu au soluţie. 

Dacă până acum am avut impresia că ne-am jucat de-a încrederea, de-a 
dragostea, de-a funcţia sau de-a înţelegerea, începând cu această săptămână 
lucrurile devin din ce în ce mai serioase. Retrogradarea lui Marte este un element 
astral care trebuie privit cu foarte multă măsură, înţelegere şi disciplină, iar 
retrogradarea lui Saturn în Scorpion trebuie să ne pregătească pentru a ne 
confrunta cu anumite abuzuri pe care nu le-am tolerat nici în trecut şi care au 
menirea de a ne testa încrederea în sine, maturitatea, disciplina, puritatea 
sufletească şi chiar nivelul de cunoştinţe ori abilităţile practice. Toată această 
construcţie astrala a săptămânii 24 februarie – 2 marie poartă denumirea generică 
de impas. Impasul va fi cu atât mai neplăcut cu cât raportul cu trecutul propriu va 
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constitui o rană care refuză să se închidă. Pentru că soluţiile care vin spre noi acum 
apelează la un plan nou de acțiune (avem de parcurs şi o Lună nouă - începutul), 
dar pentru că această componentă se suprapune peste cele doua evenimente astrale 
negative majore ale săptămânii (maleficii Marte și Saturn intră în mers retrograd) 
soluțiile nu vor putea fi puse imediat în aplicare şi vor rămâne, cel puțin până în 
preajma zilei de 20 mai, ca nişte fructe frumoase la care nu putem ajunge. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne mobiliza atât de 
mult încât să facem trecerea de la copilărie la maturitate, de la etapa jocului la 
etapa acţiunilor serioase, mature, săvârşite în cunoştinţă de cauză prin care să ne 
asumăm rezultatele faptelor pe care le vom săvârşi acum. Cei puternici, cu un 
caracter călit, vor reuşi în această săptămână să impresioneze prin uşurinţa cu care 
simplifică lucrurile, prin faptul că, în ciuda valului, în ciuda îndemnului general ei 
aleg să meargă pe calea cea mai scurtă şi îi încurajează şi pe ceilalţi să procedeze la 
fel. Oamenii slabi vor striga, vor țipa, vor spune că nu au cele necesare, vor acuza 
tabăra cealaltă, îi vor învinui pe ceilalţi şi o vor ţine aşa până pe 20 mai. 

 
"Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi,  

dar trebuie trăită privind înainte." (Kirkegaard) 
 
 
Luni, 24 februarie 

Luni 24- 2-2014  9:32    Luna (Sag) Squ (Pis) Juno 
Luni 24- 2-2014 11:25    Luna (Sag) Sex (Lib) Mars 
Luni 24- 2-2014 15:50    Luna (Sag) --> Capricorn 
Luni 24- 2-2014 18:08    Luna (Cap) Sex [Sco] North Node 

 
Acumularea informaţiilor este periclitată. Confuzii comportamentale. 

Autosuficienţă. Contact cu soluţii ce nu pot fi aplicate. Ceea ce provoacă face 
soluţia şi mai vizibilă. 

 
Prima zi a săptămânii este marcată de tendinţa de a folosi informaţii care se 

întorc împotriva propriului statut ori care agasează planurile de viitor, aşa cum le-
am gândit ori am încercat să le punem în aplicare în săptămâna anterioară. Faptul 
că în mijlocul zilei Luna şi Marte împlinesc un sextil aduce îndemnul de a folosi 
greșit încrederea în sine. Această utilizare eronată a încrederii în sine este 
denumită acum autosuficienţă şi Luna din Săgetător, pentru că-i face pe oamenii 
prea mult preocupaţi de ţintele stabilite, va susține că, în cele mai multe din 
situații, ceilalţi sunt vinovaţi. 

În a doua parte a zilei, Luna va trece în Capricorn şi prin această 
preschimbare a fundalului astral oamenii se vor trezi la realitate, descoperind că 
cea mai mare parte din energie şi-au consumat-o pentru lucruri care nu au 
importanţă ori pentru cultivarea unor idealuri care nu pot fi atinse. Asta înseamnă 
dramă, iar întoarcerea spre trecutul apropiat, adică spre ceea ce am săvârşit de 
dimineaţă până în a doua parte a zilei, va fi dominat de careul dintre Luna şi Junon, 
împlinit chiar de dimineaţă. O formă de disconfort afectiv generată de faptul că 
mulţi nu vor şti care sunt aşteptările celor din jur de la ei sau nemulţumirile faţă de 
parteneri va pune o foarte mare greutate pe imaginea de ansamblu asupra acestei 
zile şi va face ca, spre seară, când Luna şi Capul Dragonului să fie în sextil, să ne 
amintim numai de lucrurile rele care s-au consumat de-a lungul zilei să nu ne 
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putem separa de ele. Trecerea Lunii de la Săgetător la Capricorn are un efect 
periculos prin faptul că, în momentul de conştientizare, acela consumat în seara 
acestei zile, privirea întoarsă către trecutul apropiat se va fixa pe o tensiune pe care 
individul a exercitat-o în raport cu grupul de apartenenţă. Cu alte cuvinte 
unghiurile pozitive pe care Luna le împlineşte atât din Săgetător, cât şi din 
Capricorn devin exponente ale acestei tensiuni, instrumente utilizate în a 
argumenta faptul că, în cele mai multe din situaţii ori în cele mai importante, 
celălalt este vinovat şi de aceea problemele par atât de complicate, atât de 
apăsătoare ori fără soluţie. 

Dacă se opreşte acest gând de a-i învinui pe ceilalţi, chiar şi în situaţiile care 
sunt argumentate numai prin acest lucru, am putea să folosim conjunctura astrală 
prin iniţiativă, prin curaj, prin deschidere, prin identificarea celui mai simplu canal 
de a vinde, a transfera o informaţie, a pune la dispoziţia celorlalţi lucruri bune de 
care dispunem ori de a relaţiona în termeni armonioşi cu tot ceea ce se află în jur. 
Careul Lunii cu Junon devine, aşadar, o piatră de moară a începutului de 
săptămână şi dă startul modului în care de-a lungul acestui interval vom gestiona 
greşit trecutul şi vom alege în necunoştinţă de cauză să fim în afara soluţiilor 
impresionante pentru a le impregna pe acestea cu speranțe prea intense pentru 
vremurile pe care le trăim, cu un anume caracter inutil, adică să le facem 
irealizabile. 

Prin urmare, debutul săptămânii va aduce spre noi o energie ce va semăna 
foarte mult cu ceea ce ni s-a-ntâmplat în ultima perioadă. Astăzi nu călătorim în 
trecut prea mult, ci dorim să ne desprindem de el, să identificăm acele probleme 
care ne-au ţinut pe loc şi, în mod paradoxal, să constatăm că dorinţa în sine nu ne 
ajută prea mult, ci ne ţine captivi în ceea ce nu am putut depăşi. 

Ceea ce ne încălzeşte astăzi ne aduce în egală măsură şi în fața frustrării de a 
nu avea mai mult, de a nu fi mai puternici, mai inteligenţi sau mai realizaţi. Selecţia 
evenimentelor în această zi va fi marcată de această gestionare eronată a 
potenţialului, ceea ce va fi un mare neajuns al zilei de 24 februarie. Cei care vor 
reuşi să se separe de gândul acesta care acuză, care învinuieşte, care găseşte 
vinovaţi vor putea să dea dovadă de o mare iniţiativă şi-şi vor folosi încrederea în 
sine, nu pentru a arăta autosuficienţă, ci pentru a impregna ceea ce se află în jur cu 
optimismul specific, cu visele și cu speranţele lor, chiar cu curajul pe care-l au în 
momentul acela. 

Analiza acestei zile, spre seară, pentru aceşti oameni, nu va mai fi impregnată 
de regret, ci, dimpotrivă, de o anume înţelepciune de viaţă care va spune că, în 
ciuda atâtor probleme, am putut merge mai departe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrăzni astăzi mai mult, 
însă nu prin a acuza, a învinui ori a găsi vinovaţi, ci printr-o dinamică pozitivă, 
aceea care ne ajută să zburăm mai sus, chiar dacă au existat numite situaţii care ne-
au lăsat impresia ca zborul poate fi compromis. Încrederea şi curajul trebuie 
folosite astăzi pentru a merge mai departe, nu pentru a justifica lipsurile. 
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Martie, 25 februarie 
Marti 25- 2-2014  0:19    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Marti 25- 2-2014  2:20     Sun (Pis) Sex (Cap) Moon 
Marti 25- 2-2014  6:49   Venus (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Marti 25- 2-2014  9:15    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Marti 25- 2-2014  9:23    Luna (Cap) Opp [Can] Jupiter 
Marti 25- 2-2014 13:18    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Marti 25- 2-2014 13:20    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

 
Ne părăseşte norocul. Succesul vine prin efort susţinut. Relaţiile au nevoie 

de dovezi pentru a merge mai departe. Suprasolicitare. Imaginea socială este 
prioritară. Conflict între generaţii. Combustie. Problemele apar din gestionarea 
unui fond. 

 
Deşi astăzi se împlinesc doar două aspecte negative (opoziţia Luna-Jupiter, 

careu Luna-Uranus) celelalte fiind pozitive, atât unghiurile la care participă Luna 
cât şi sextilul care se împlineşte astăzi între Venus şi Saturn, nu este o zi în care 
succesul să vină de la sine. Astăzi norocul ne părăseşte pentru că Luna, trecând prin 
exilul sau (Capricorn), se aliază cu cei care-şi consumă şansa, privilegiile, energia 
sau acumulările de o viaţă într-un conflict steril ori susţinut de orgolii periculoase. 
Luna va fi astăzi în conjuncție cu Pluton, se va integra careul în T pe semne 
cardinale cu Uranus focar şi, din această cauză, relaţiile au nevoie de dovezi pentru 
a merge mai departe. 

Acum imaginea socială este prioritară, nu pentru că unghiurile astrale susţin 
o astfel de direcţie, ci pentru că această orientare devine consecinţa unui conflict 
intern. Avem nevoie de susţinere exterioară, de un sprijin pe care să-l găsim în 
exterior pentru că astăzi avem impresia că puterile ne lasă. Prin faptul că alinierea 
Lunii la careu în T pe semne cardinale înseamnă, în realitate, părăsirea norocului, 
sprijinul pe care-l căutăm în exterior va fi încărcat de ghinion. Avem astăzi din nou 
neşansa de a privi contextul social ca pe un conflict între generaţii, tabere sau idei, 
aşa cum s-a-ntâmplat în săptămâna 10-16 februarie. 

Astfel, problemele principale ale acestei zile, care au ca fundal unghiurile 
împlinite de Lună şi ca ţintă sextilul Venus-Saturn, apar prin gestionarea unui 
fond. Este posibil ca unele dintre problemele care nu mai sperau într-o rezolvare să 
se apropie de finalitate cu o viteză ameţitoare, iar altele să se blocheze pur şi simplu 
cu un pas înainte de a ajunge pe linia de sosire, dezamăgind sau încărcând cu 
deziluzii persoane care până acum debordau de optimism sau de încredere în sine. 
Multe lucruri din cele care vin spre noi astăzi sunt încărcate de obscur, de mister 
sau chiar de tendinţa de a activa dincolo de privirile celorlalţi, adică de a lucra în 
culisă la un plan negativ împotriva unui lider sau împotriva unei forţe 
administrative. Saturn din Scorpion aduce în acest an ultima răbufnire continuă a 
forţei şi puterii militare sau administrative (şi în 2015 va mai reveni în Scorpion, 
însă prin mersul retrograd). Astfel, prin apelul la arhicunoscutul concept de 
reconfigurare a centrelor de putere conflictele dintre generaţii se transformă între 
conflicte între tabere sau între regiuni, în dispute teritoriale ce au la bază ambiţia 
de a gestiona anumite resurse. Acolo unde atenţia individului se îndreaptă spre 
zona publică, lucrurile se inflamează şi conflictul este transferat din interior, din 
sfera internă, către exterior, către zona socială. 

Prin urmare, 25 februarie este o zi în care omul se abandonează pe sine în 
speranţa că în exterior va găsi soluţii miraculoase. Sextilul pe care Venus şi Saturn 
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îl împlinesc astăzi ar trebui să aducă mai multă minte, înţelepciune, maturitate sau 
răbdare, însă acestea sunt puternic agresate de opoziţia pe care Venus o împlineşte 
cu Lilith. Aşadar, răbdarea, înţelepciunea sau cunoaşterea sunt folosite doar pentru 
a gestiona anumite conflicte de factură personală.  

Luna vine şi pigmentează această tendinţă generală, îndreptând atenţia 
individului către exterior (opoziţia Luna-Jupiter). Orice moment de slăbiciune pe 
care-l traversează individul acum şi care devine cauza pentru care caută soluţii în 
exterior se constituie ca un element de dezechilibru intern. Cu cât îşi doreşte mai 
mult o susţinere exterioară, cu atât mai agresat se simte, mai neputincios sau cu 
atât mai multe resurse personale va consuma pentru nimic. În felul acesta se 
explică acest context contradictoriu în care astăzi predomină aspectele pozitive, dar 
elementele negative sunt mai puternice pentru că se face trimitere la săptămâna 10-
16 februarie când lucrurile nu au fost chiar atât de plăcute. 

În felul acesta, cadrul social devine o pârghie pentru orientările negative şi ar 
trebui astăzi să ne ţinem cu firea, să privim circumspect îndemnul orientat către 
zona socială pentru că de acolo ne vin problemele, complicaţiile sau de acolo ne 
vine o forţă care amplifică ceea ce nu am reuşit să rezolvăm în intimitate sau în 
interiorul grupului. Însă mulţi vor observa că nici această abţinere nu este 
confortabilă pentru că ea duce spre combustie. Oricum ar fi această tendinţă de a 
stagna, de a stabiliza, de a opri timpul, de a ne menţine în sfera în care am activat o 
parte a săptămânii anterioară şi în primele zile ale acestei săptămâni pentru a nu 
duce către explozie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne menţine astăzi în zona 
liniştiţii, a calmului, a reţinerilor, a abţinerilor. Oricât de mult suntem îndemnaţi să 
cerem, să clarificăm să recomandăm sau să ajutăm, indicat ar fi să ne abţinem, 
pentru că reacţiile celor din anturaj vor fi cu totul şi cu totul diferite faţă de ceea ce 
ne închipuim acum. 

 
Miercuri, 26 februarie 

Miercuri 26- 2-2014  0:29   Pluto (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri 26- 2-2014  6:07    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Miercuri 26- 2-2014  7:17    Luna (Cap) Con (Cap) Venus 
Miercuri 26- 2-2014  9:29 Jupiter [Can] Squ (Ari) Uranus 
Miercuri 26- 2-2014 12:41    Luna (Cap) Sex (Pis) Juno 
Miercuri 26- 2-2014 12:51    Luna (Cap) Squ (Lib) Mars 
Miercuri 26- 2-2014 15:49    Luna (Cap) Opp (Can) Lilith 
Miercuri 26- 2-2014 16:55    Luna (Cap) --> Aquarius 
Miercuri 26- 2-2014 18:57    Luna (Aqu) Squ [Sco] North Node 

 
Mobilitate mentală. Schimbări prin contactul cu ineditul. Evidenţiere prin 

gol, neştiinţă, lacune. Greşelile sunt speculate şi sancţionate dur. Se învaţă din 
greşeli. Vulnerabilitate pe judecată. Blazare. Teamă de sinteză. Se caută un ţap 
ispăşitor. 

 
Pluton şi Chiron își împlinesc astăzi sextilul lor şi nu doar în această zi, ci de-

a lungul întregii săptămâni, vom beneficia de un plus la capitolul mobilitate 
mentală. Pluton din Capricorn aduce profunzime acţiunilor şi preocupări către 
gestionarea unor resurse importante pentru statutul social sau pentru echilibrul 
psihoemoţional. De partea cealaltă, Chiron din Peşti ne îndeamnă să preferăm 
acele informaţii, cunoştinţe sau persoane care au calitatea de a umple un gol, de a 
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ne împlini ca fiinţe sociale, definite de un anume statut social. Cu toate acestea, 
astăzi, din nefericire, avem de traversat împlinirea la grad perfect a careului dintre 
Jupiter şi Uranus. El este activ de multă vreme, aşa cum sunt şi alte unghiuri la 
care participă Pluton (careul cu Uranus şi opoziţia cu Jupiter) ceea ce va aduce 
continuitate caracterului activ al careului în T pe semne cardinale, ce îl are pe 
Uranus din Berbec în calitate de planeta focar. 

Astfel, pe ultimul segment al zodiei Capricorn, Luna are astăzi o misiune 
foarte grea. Ea i se va opune lui Lilith, va fi în careu cu Marte şi va participa la 
formarea unui alt careu în T pe semne cardinale împreună cu acești malefici. Prin 
această dispunere astrală, ziua se anunţă destul de grea, încărcată şi asta nu doar în 
prima sa parte, când aceste unghiuri se definitivează, ci şi spre seară, când Luna va 
aduce picătura care va umple paharul: careul cu Axa Dragonului. Nu numai că 
astăzi vom da de foarte multe obstacole, nu numai că ne vom confrunta cu aceste 
blocaje de memorie, de informație, de putere, ci şi faptul că vom avea impresia că 
toate aceste lucruri care nu ne convin, care ne dor sau care ne sărăcesc sunt 
orientate în mod intenţionat împotriva noastră. 

Astfel, cu cât vom încerca mai mult să judecăm situaţiile pe care le 
traversăm, cu atât mai vulnerabili ne vom simţi în fața greşelilor pe care suntem pe 
punctul de a le repeta. Ziua de 26 februarie este una definitorie în cadrul mesajului 
sintetic al acestei săptămâni (săptămâna gestionarii greşite a trecutului şi a 
soluţiilor impresionante, dar inutile). Pentru că primim din partea anturajului sau 
din partea evenimentelor pe care le parcurgem o opoziţie puternică, astăzi ne va fi 
teamă să sintetizăm, să concluzionăm sau să punctăm anumite probleme care 
trebuie rezolvate urgent. Caracterul urgent al unor experimente ne va speria astăzi 
cu atât mai mult cu cât vom considera că acestea reprezintă un gol care trebuie 
umplut. Ziua va fi, aşadar, marcată de lacune, de neştiinţă, de incertitudine sau de 
tendinţa de a lucra numai cu lucruri care sunt incomplete ori greşite. Dar pentru că 
acest context astral este obiectiv mesajul său nu este de a chinui fiinţele şi de a le 
arăta că această lume fizică este încărcată de privaţiuni, ci de a ne îndemna să ne 
depăşim propria plăcere de a suferite sau de a greşi. Cu alte cuvinte astăzi greşim şi 
învăţăm din greşeli. 

Prin urmare, 26 februarie este o zi marcată de schimbări care apar la 
contactul cu ineditul. Ineditul de acum nu este dat de un element extraordinar care 
apare dintr-odată în faţa noastră, ci este personificat de întâmplări banale pe care 
le-am ignorat şi care acum, prin efectul cumulat, prin faptul că se adună în cluburi, 
în grupuri, în fundaţii, în asociaţii, ne sperie. Nu este însă un lucru de trecut cu 
vederea acest îndemn la asociere. Acum pe careul lui Jupiter cu Uranus, chiar dacă 
în spate sextilul Pluton-Chiron arată bunele intenţii, finalitatea acţiunilor, prin 
retrogradarea lui Jupiter, dar şi prin caracterul antisocial, revoluţionar al lui 
Uranus din Berbec, multe din dezideratele asocierilor de astăzi se vor schimba în 
viitor, îşi vor arunca pielea de oaie şi îşi vor dezveli chipul de lup, acela care va 
căuta un ţap ispăşitor pentru păcatele sale. 

Pentru dinamica vieţii sociale, cele două mari unghiuri ale acestei zile (sextil 
Pluton-Chiron şi careu Jupiter-Uranus) ne duc spre greşeli pe care să le săvârșim în 
grup ori să le vedem făcute de cei aflaţi de ceva vreme într-un consens periculos, 
spre soluţii impuse cu forţa de un lider care nu mai sunt de actualitate sau care nu 
mai duc nicăieri. Grupurile care se evidenţiază acum prin această manieră vor 
deveni vulnerabili în fața judecăţii maselor, în faţa unui factor exterior care are 
tendinţa să învinuiască aceste grupuri vulnerabile pentru propria sa condiţie, 
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pentru propriile neajunsuri. Nu încape îndoială că dinamica acestei zile este una 
tulburătoare. Nu trebuie să ne luăm astăzi după ceea ce vedem la prima vedere, nici 
chiar după ceea ce analizăm cu primele informaţii pe care le obţinem din 
raportarea la etaloane, ci trebuie să ducem mai departe şi astăzi îndemnul la 
maturitate sau înţelepciune pe care l-am primit din conjuncturile zilei anterioare. 
Nimic din ceea ce ni se înfăţişează astăzi nu este ceea ce pare a fi la prima vedere şi 
indicat ar fi că dacă dorim să nu ducem mai departe o greşeală să nu privim 
evenimentele prin prejudecăţi, ci să ne arătăm fiinţe cu judecată care pot să 
discearnă o situaţie prin ceea ce reprezintă ea în acel moment, nu prin ceea ce ne 
închipuim că ar reprezenta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu participa la fenomenul 
social prin îndemnul tendenţios al prezentului, ci de a ne aminti îndemnul lui Iisus, 
îndemnul fiinţelor realizate spiritual, care ne spun: "Goleşte-te de tine și eu te voi 
umple". Astăzi suntem îndemnaţi să ne golim de tot ceea ce am acumulat până 
acum pentru că după cum vedem acum, în prezent, ele sunt periculoase, otrăvitoare 
pentru grupul de apartenenţă, pentru stabilitatea socială a individului, deci au un 
caracter distrugător pentru relaţiile în care ne vom implica pe viitor. A ne sustrage 
acestui caracter periculos, agresiv, distrugător şi a ne hrăni cu ceea ce primim 
direct în adâncul sufletului dintr-un for superior înseamnă a învinge rapid într-o 
confruntare la fel de rapidă, fără să existe pagube colaterale. 

 
Joi, 27 februarie 

Joi 27- 2-2014  9:54    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Joi 27- 2-2014 22:01    Luna (Aqu) Con [Aqu] Mercury 

 
Apel inutil la trecut. Logica este zdruncinată. Se cer explicaţii pentru o 

stricăciune. Situaţiile bizare agasează. Apelul la concret salvează situaţiile stranii. 
 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător şi se apropie cu paşi 

repezi de conjuncţia cu Mercur care, şi el, este acum pe ultima sută de metri de 
mers retrograd prin Vărsător. Mâine el îşi va reveni la mersul direct şi multe dintre 
problemele legate de deplasări, comerţ, înţelegere, comunicare sau cunoaştere îşi 
vor reveni la o stare de normalitate la care se aflau acum aproximativ trei 
săptămâni în urmă. 

Astazi încă se află în mers retrograd şi, prin conjuncţia cu Luna, care se 
împlineşte în seara acestei zile, va face apel la trecut. Din cauza acestui mers 
retrograd al lui Mercur logica este zdruncinată. Mercur se află în continuare în 
fereastra careului cu Saturn din Scorpion și această logică îi îndeamnă pe oameni 
să se vadă victime. Ei consideră că nu au, pentru că sistemul este mult mai 
puternic, pentru că un şef, o autoritate, o forţă militară sau o putere politică le stă 
în cale. 

Apelul la concret salvează toate aceste situaţii penibile de la orientarea 
individului pe un traseu mai rău şi mai periculos decât a mers până acum. Până să 
ajungă însă să împlinească această conjuncție cu Mercur, Luna, de dimineaţă, trece 
prin sextilul cu Uranus. Asta înseamnă ca în prima parte a zilei vom avea speranţa 
că modificăm tot ceea ce ne iese în cale sau că dorim să ni le însuşim cu orice preţ. 
Această sintagma "vreau să-mi ating ţinta cu orice preţ" este una din devizele 
acestei zile. Prin orientarea aceasta oamenii vor cere explicaţii suplimentare, însă 
explicaţiile, prin intermediul lui Uranus din Berbec, sunt de natură 
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neconvenţională. Nimic din zona concretului nu ne îndeamnă să punem bazele 
unui viitor puternic sau confortabil aşa cum urmărim astăzi. Prin mesajele pe care 
le primim acum viitorul poate fi încărcat de satisfacţie însă vom avea o mare 
problemă cu a înţelege corect ceea ce ni se întâmplă. Cei care nu au o viaţă socială 
prea dinamică sau care nici măcar nu vor ieşi din casă astăzi, nu vor interacţiona, 
îşi vor consuma aceasta predispoziţie astrală în sfera gândurilor, în forul interior. 
Aşadar, simţul realităţii este atenuat astăzi sau deformat prin faptul că avem aripile 
prea mari şi nici nu ştim să le folosim ori sunt prea mici şi corpul, pe care l-am 
îngrăşat cu prea multe nemulţumiri sau cu atât de multe reziduuri, nu se poate 
ridica de la sol. 

Prin urmare, 27 februarie este o zi care nu ne va surprinde decât prin 
faptul că ne va îndemna să cerem prea mult, să pretindem vieţii, ne va încuraja să 
stricăm ceea ce este incomplet din preajmă, pe motiv că ne-am răzgândit şi vrem să 
beneficiem de un alt viitor mult mai puternic, mult mai solid sau care să ne 
mulţumească mai mult. 

Entuziasmul acestei zile, privit prin deviza acestei săptămâni, aduce o 
bucurie care va fi plătită scump dacă nu este consumată doar în prima parte a zilei. 
Ceea ce trece ca entuziasm, elan sau perspectivă spre partea a doua a zilei devine 
situaţie bizară, devine neobişnuit sau extravagant care cere un preţ mult prea mare. 
Unii s-ar putea să aibă de unde plăti însă dacă ne afundăm şi mai mult în datorii, să 
nu acuzăm destinul sau pe cei din preajmă, ci să spunem adevărul. Noi, prin 
alegerile pe care l-am făcut în prima parte a zilei, suntem vinovați de faliment. 

Cele mai mari greşeli le vom face astăzi refuzând să ascultăm sau lăsându-ne 
în voia unei nerăbdări, a unei precipitări care mâine se va risipi arătându-ne cât de 
mult am greşit acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi de mai multe ori 
înainte de a lua o hotărâre şi în egală măsură de a nu uita care este contextul 
general în care activăm. Niciun lucru bun sau foarte bun ori niciun lucru rău sau 
foarte rău nu vine în viaţa cuiva fără o avertizare. Aşadar, ceea ce credem că 
înseamnă schimbare spectaculoasă acum ar trebui să aibă în trecutul apropiat 
câteva semne. Dacă nu le are, atunci entuziasmul acestei zile ne creează un viitor 
periculos de care trebuie să ne ferim. 

 
Vineri, 28 februarie 

Vineri 28- 2-2014  6:11    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Vineri 28- 2-2014 12:54    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mars 
Vineri 28- 2-2014 16:00 Mercury (Aqu) S/D 
Vineri 28- 2-2014 16:52    Luna (Aqu) --> Pisces 
Vineri 28- 2-2014 18:43    Luna (Pis) Tri [Sco] North Node 

 
Superficialitatea este combătură prin baze solide. Timiditatea este plătită 

scump. Se depăşeşte o limită autoimpusă. Realitatea pare un balast de la abuz la 
sărăcie. 

 
Ultima azi a lunii februarie ne aduce revenirea lui Mercur la mersul direct şi 

contactul cu o formă de redresare a situaţiilor pe care le-am parcurs în ultimele trei 
săptămâni și cu care nu suntem în armonie. Cea mai mare parte din zi Mercur va fi 
"static" în zodia Vărsător, accentuând foarte mult jocul de idei, contactul cu 
instrumentele abstracte sau cu acele soluţii care nu pot fi puse în aplicare, dacă ne 
întoarcem la evenimentele ultimelor trei săptămâni şi încercăm astăzi să venim cu 
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o soluţie vom observa că, fie ea nu este apreciată, fie implementarea să se va face cu 
prea mare timiditate, chiar dacă Vărsătorul aduce în acest context astral un plus de 
încredere în sine. Retrogradarea lui Mercur până la ora 16,00 şi apoi revenirea sa la 
mersul direct în a doua parte a zilei ne aduce pe toţi în faţa unei plăţi. Dacă luam în 
calcul şi faptul că Luna va părăsi zodia Vărsător şi va intra în Peşti atunci 
timiditatea va fi elementul definitoriu al zilei, iar ea va fi argumentată fie prin cele 
ce ţin de bună creştere, de bunul simţ, fie prin ceea ce ţine de reţinere, frică sau 
angoasă. Cu cât vom explora mai mult această timiditate, cu atât vom observa că 
evenimentele parcurse în ultimele trei săptămâni se află într-un balans interesant 
cu ceea ce sperăm să obţinem în viitorul apropiat. Apare, astfel, un balans între 
abuz şi sărăcie, în care abuzul vine din trecutul apropiat, iar perspectiva 
următoarelor săptămâni nu pare să ne încânte prea mult şi nici să ne ofere 
diversitatea informaţională sau lucrurile pe care ni le dorim. 

Mercur în Vărsător prin retrogradare vrea să răstoarne lumea şi să o facă 
după chipul şi asemănarea sa. Prin revenirea la mersul direct, cel care s-a crezut 
atotputernic pentru că a băgat capul în nisip timp de trei săptămâni realizează că 
lucrurile nu pot să se desfăşoare aşa cum a gândit şi se teme. 

Prin urmare, 28 februarie ne aduce un final de lună timid şi încărcat de 
apăsare. Cei care vor să combată supraaprecierea, care vor să condamne această 
trecere de la abuz la sărăcie, vor trebui să facă apel la baze solide, acelea care nu au 
fost puse în ultimele trei săptămâni, cât Mercur a fost retrograd. Cei mai mulţi însă 
vor privi evenimentele acestei zile cu o anume timiditate, simţindu-se loviţi în 
aspiraţiile, în entuziasmul sau în planurile cele mai îndrăzneţe pe care le-au avut în 
ultimele trei săptămâni. Aspiraţiile şi dorinţele din ultima perioadă, în special cele 
care ne-au învăluit în ultimele 10 zile, au devenit o limită autoimpusă pe care acum 
suntem constrânşi să o părăsim. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct poate aduce în forul interior şi 
schimbări de situaţie. Aceste preschimbări, aceste reveniri se vor transforma 
începând cu 1 martie, adică începând cu ziua de mâine în experimente sociale. 
Acum ele se desfăşoară doar în forul interior, doar acolo unde sesizam că există o 
mare diferenţă între ceea ce am vrut să facem şi ceea ce am realizat cu adevărat. 

Analiza acestei zile ne oferă motive în favoarea retragerii. Considerăm că 
ceea ce am făcut în ultimele trei săptămâni a fost o greşeală, ne-am desfăşurat, ne-
am deconspirat ori am arătat care este punctul vulnerabil, punctul sensibil şi cineva 
din jur a profitat pentru a transforma această situaţie într-un avantaj propriu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi evenimentele de 
astăzi prin regret. Regretul ne ţine captivi în trecutul care ne macină în acele 
experimente pe care nu am reuşit să le modificăm atunci când le-am traversat. 
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Sâmbătă, 1 martie 
Sambata  1- 3-2014  1:16    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Sambata  1- 3-2014  6:05     Sun (Pis) Tri [Can] Jupiter 
Sambata  1- 3-2014  9:43    Luna (Pis) Tri [Can] Jupiter 
Sambata  1- 3-2014  9:59     Sun (Pis) Con (Pis) Luna (New Moon) 
Sambata  1- 3-2014 13:55    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Sambata  1- 3-2014 14:09    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Sambata  1- 3-2014 18:23    Mars [Lib] S/R 

 
Confruntarea cu momente esenţiale pentru. Răsturnare de situaţie. Şansa 

de a creşte prin refuzul de a privi înapoi cu mânie. Se deschid drumuri noi. 
Realitatea bruschează prin caracterul dur. Tentaţii. Curajul se dovedeşte prin 
repetarea unor situaţii care anterior inspirau teamă. Curajul este plătit din 
buzunarul propriu. Dezertare. Evitarea efortului minim pentru soluţionare. Se 
caută varianta cea mai complicată. 

 
Luna nouă de astăzi aduce o nouă direcţie gândurilor şi faptelor producând 

în următoarele aproximativ patru săptămâni schimbări de situaţii şi răsturnări ale 
unor episoade pe care acum suntem foarte încrezători. Sigur, ca de fiecare dată, 
schimbările de situaţie pot promite şi o transformare în bine a conştiinţei de sine 
ori aducerea individului în punctul în care să beneficieze şi de avantaje, nu numai 
de pierderi sau de pagube. 

Indiferent de direcţiile spre care se îndreaptă, realitatea astăzi are un 
caracter dur. Luna nouă se împlineşte în separaţia trigonului Soare-Jupiter, cu 
Jupiter retrograd în Rac. Asta înseamnă că mesajul dreptăţii va fi răstălmăcit. 
Oamenii vor considera că este mult mai importantă dreptatea lor decât dreptatea 
grupului şi dacă luăm în calcul că astăzi Marte va intra, până pe 20 mai, în mers 
retrograd, înţelegem de ce curajul pe care-l vom dovedi acum va fi plătit din 
buzunarul propriu. Nu încape îndoială că trigonul dintre Soare şi Jupiter, practic 
trigonul dintre Lună nouă şi Jupiter, este un element pozitiv care susține inspiraţia, 
creativitatea, care extinde câmpul conştiinţei ori ajută în traversarea unor momente 
dificile/speciale. Aceste momente speciale au tot fost anunţate de la începutul 
anului şi unele dintre ele chiar şi-au făcut simţită prezența. Acum, prin trigonul 
dintre luminarii şi Jupiter toate aceste avertismente care au venit spre noi de la 
începutul anului până acum se preschimbă în evenimente. Prima dată luăm contact 
cu faptul că am greşit în zilele anterioare fiind prea împrăştiaţi sau negăsind 
puterea necesară pentru a merge mai departe într-un demers iniţiat la începutul 
acestei săptămâni. 

Mercur şi-a revenit ieri din mersul retrograd și ceea ce ieri venea spre noi cu 
titlul de informaţie, acum vine sub formă de evenimente. Depăşind cadrul acesta 
restrâns, la nivel social, de la începutul anului şi până acum, anumite direcții încep 
să capete contur, iar tentaţiile sunt mult mai uşor de luat în considerare, 
îndemnându-i pe oameni să dezerteze, să fugă din faţa unui obstacol, să fie laşi ori, 
de partea cealaltă, să caute varianta cea mai complicată pentru a se convinge pe 
sine că trăiesc vremuri memorabile. 

Prin unghiurile care se împlinesc astăzi, omul ar trebui să înţeleagă că 
schimbarea vine prima dată în gândurile sale. Acolo unde gândul este acelaşi şi 
starea va fi neschimbată, iar energiile din jur, transpuse în evenimente sociale, îşi 
vor păstra aceeaşi componentă. Practic, schimbarea este amânată şi ceea ce vine în 
preajma individului prin elementul noutate acum va reprezenta doar beneficiul pe 
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care acest individ îl are ca urmare a faptului că trăieşte în comunitate, adică se 
bucura de pe urma realizărilor celorlalţi. 

Gândind că luminariile trimit un trigon către o planetă retrograda implicată 
într-o configuraţie (careul în T pe semne cardinale, cu Uranus focar, activa mult 
timp) teama sau obstacolele trecutului cer acum soluţionare. Cu alte cuvinte, 
curajul care ne încălzeşte sângele în vene se dovedeşte astăzi în faţa unor situaţii cu 
care ne-am mai confruntat. Poate de aceea oamenii preferă şi drumul cel mai lung, 
varianta cea mai complicată pentru a ajunge la destinaţie. Într-o altă ordine de idei, 
această dispunere aduce revoltă în grupuri, slăbeşte încrederea oamenilor în 
semenii lor şi pune în dificultate conduita celor care s-au simţit nedreptăţiţi. Ei, ca 
primă reacţie, vor considera că a sosit momentul să-şi facă singuri dreptate şi, 
folosindu-se de Luna nouă (energia începutului), îşi vor aşterne pe hârtie etapele 
următoare sau îşi vor realiza mental un plan de atac. 

Confruntarea cu trecutul trebuie acceptată astăzi pentru a descoperi că 
anumite situaţii trebuiesc trăite aşa cum s-au consumat ori că a venit momentul să 
avem faţă de duşmanii vechi o altă atitudine. Dacă îi iertăm, dacă ne detaşăm de 
tensiunea, de angoasa sau de panica pe care o resimţim în faţa unui obstacol foarte 
mare devenim puternici prin conservarea binelui. Dacă ne abandonăm în faţa unor 
energii negative (panică, tensiune, stres, grijă, frică) înseamnă că gestionăm greşit 
trecutul, iar soluţiile care vin printr-o asemenea abordare devin inutile. 

Conjuncţia luminariilor împlinită astăzi înseamnă şi conjuncţiile Lunii cu 
Neptun şi respectiv Chiron şi în egală măsură sextilul ei cu Pluton. De aici deducem 
că mesajul noului vine printr-o gestionarea unor resurse la care până acum nu am 
avut acces, fie unii intră într-o perioadă de probă pentru a accede la o nouă funcţie, 
un nou statut, fie primesc privilegii noi prin postura pe care o au, fie li se promite o 
schimbare în bine. Nu se ştie cât de bună va fi schimbarea, pentru că retrogradarea 
lui Marte în Balanţă va aduce până pe 20 mai schimbări de viziune, de optică, 
instigarea omului împotriva semenului său sau fragmentarea convingerilor unui 
grup după mofturile celor cu putere de influenţă sau carisma. Primul semn că 
grupul este slăbit de aceste frământări interne va fi dezertarea. 

Prin urmare, prima zi a lunii martie ne pune în faţa unui episod de o 
maximă importanţă pentru ceea ce se va întâmpla de-a lungul întregii luni. Astăzi 
ne confruntăm cu momente esenţiale însă unii s-ar putea să le ignore calitatea 
aceasta. Vor privi în altă parte sau vor privi cu mânie, vor retrăi aceleaşi episoade 
pe care le-au retrăit de la începutul anului încoace fără a dori să accepte schimbarea 
în segmentul acesta. Nu vor să-şi schimbe atitudinea faţă de duşmani, ci, 
dimpotrivă, şi-o accentuează, îi acuză şi mai mult şi îi învinuiesc de toate 
neajunsurile pe care, în virtutea conflictului, individul nu l-a obţinut. Este o zi de 
curaj, o zi care aduce îndemnul de a demonstra forţa, puterea sau rolul pe care îl 
are în grupul de apartenenţă. Unii vor face pe grozavii, îşi vor demonstra puterea 
stricând, dar şi aceasta este o formă de a se evidenția şi trebuie luată în considerare. 

Alţii, declarându-se obosiţi în fața repetării unor episoade din trecut, vor 
căuta să meargă mai departe pe drumul cel mai lung, ocolind, în speranţa că vor da 
peste peisaje mai frumoase ori se așteaptă ca noua lungime a traseului le-ar putea 
permite să se liniştească puţin. Primul semn că ziua este foarte importantă vine 
prin confruntarea gândurilor de ieri. Apoi se va ajunge la o altă serie de confirmări 
care va merge mai departe în trecut, adică până la începutul acestui an. 

Nu trebuie să uităm însă că Luna nouă de astăzi aduce evenimentelor o 
perspectivă de aproximativ patru săptămâni. Ceea ce gândim acum va fi pus în 
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aplicare în următoarele patru săptămâni, dar componenta "gândire", prin trigonul 
Luna nouă-Jupiter retrograd, aflat într-o dispunere negativă împreună cu maleficii 
Uranus şi Pluton, s-ar putea să fi impregnată de o notă egoistă, mult prea puternică 
ori dificil de controlat. Sub motivul că a sosit momentul să ne facem dreptate, unii 
se vor apuca de diete, vor face mai multe drumuri la biserică, vor ţine post, îşi vor 
face un program strict de meditaţii şi vor dori să obţină ca rezultat concret victoria 
asupra unui adversar, chiar dacă el acum ar putea să nu reprezinte altceva decât 
personificarea unui obstacol personal. Asta înseamnă calea cea mai lungă. Calea 
cea mai scurtă vine prin schimbarea viziunii, prin înlocuirea atitudinii faţă de 
duşman, cu atitudinea faţă de un necunoscut sau, în cazul celor care au un mai 
mare rafinament spiritual, cu atitudinea față de un prieten. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi energia unghiurilor 
de acum pentru a dovedi un curaj simplu. Curajul dovedit împotriva cuiva sau 
împotriva unei situaţii pentru a justifica încrederea, puterea, forţa, dominarea, 
reprezintă calea cea mai lungă spre linişte sau spre succes. Calea cea mai scurtă 
către succes este aceea care vine prin expresia: "Dacă mă întâlnesc din nou cu tine 
în aceeași relație ca în trecut, înseamnă că trebuie să te iert". 

 
Duminică, 2 martie 

Duminica  2- 3-2014  6:37    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 
Duminica  2- 3-2014 13:03    Luna (Pis) Sex (Cap) Venus 
Duminica  2- 3-2014 16:57    Luna (Pis) Con (Pis) Juno 
Duminica  2- 3-2014 17:16    Luna (Pis) Tri (Can) Lilith 
Duminica  2- 3-2014 17:39    Luna (Pis) --> Aries 
Duminica  2- 3-2014 18:19  Saturn [Sco] S/R 
Duminica  2- 3-2014 22:03   Venus (Cap) Squ [Lib] Mars 

 
Lipsa de viziune, de perspectivă, de înţelepciune, de cunoaştere, de 

observaţie, sunt breşele de securitate. Se fac destăinuiri periculoase. Dorinţa 
compromite. Nostalgii despre păcatele tinereţii. Sancţiunile sunt aplicate pe 
termen lung. Impas. Eroare de judecată săvârşită din precipitare. Marele pericol 
este mai mult sugerat. 

 
Dacă până acum am avut impresia că, în privinţa puterii administrative, 

politice sau militare anumite situaţii sunt deja hotărâte s-ar putea, începând din 
seara acestei zile sau, mai curând, de săptămâna viitoare, să ne schimbăm părerea. 
Saturn intră în mers retrograd și va sta aşa până în iulie, răscolind concepţiile 
despre încrederea în sine sau aducând o nouă problematică a puterii, poate chiar a 
puterii negative, a imixtiunii, adică a puterii care face rău. Asta se întâmplă pentru 
că ziua în care Saturn intră în mers retrograd este dominată de lipsa de viziune. 
Luna va trece din Peşti în Berbec şi, înainte de a părăsi zodia Peşti, va împlini patru 
aspecte, toate benefice, două trigoane (cu Saturn şi Lilith), un sextil (Venus) şi o 
conjuncţie (Junon), lăsând impresia că nimic rău nu ni se poate întâmpla, ca 
lucrurile sunt hotărâte, dar nu sunt atâta de periculoase decât pentru cei care nu 
acceptă schimbarea. Retrogradarea lui Saturn înseamnă rezistența la schimbare. 
Din această cauză orice dorinţă de progres care ar putea veni prin intermediul 
tranzitului Lunii prin Berbec va compromite. 

Primele semne că lucrurile nu vor să meargă pe direcţia liniştii, a încrederii 
sau a optimismului este dat de careul Venus-Marte. Aici situaţiile sunt dramatice, 
însă în forul interior, în sfera intimă, în familie, între soţi sau între cei care au ales 
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să convieţuiască împreună, pericolul acestei zile, prin argumentele care vin spre noi 
acum, este puţin exagerat. Sancţiunile sunt aplicate, într-adevăr, pe termen lung, 
dar motivele care dau perspectivă evenimentelor de acum sunt banale, iar cei care 
le vor trata ca atare vor reuşi să-şi tempereze din pornirile acestei zile şi să-şi 
transforme sfârşitul de săptămână, dintr-unul riscant, într-unul liniştit şi 
confortabil. 

Ceea ce începe să prindă contur în această zi vă aduce la lumină problematica 
jumătăţii: jumătatea este de vină astăzi; cealaltă jumătate este acum vinovată; cei 
care se află în tabăra cealaltă sunt de vină; ceea ce vedem în față poartă întreaga 
vină. Dintr-un alt punct de vedere, careul Venus-Marte de pe semne cardinale 
aduce şi o precipitare în fața evenimentelor care nu dau semne că vor să meargă 
mai departe, că vor să treacă în etapa următoare. Asta se întâmplă pentru că vin pe 
un fond deja pregătit. Venus şi Lilith sunt de ceva vreme în opoziţie şi, de această 
dată, implicându-l şi pe Marte în careul în T pe semne cardinale, cu Marte focar, 
luând în calcul şi faptul că Lilith se află pe gradul anaretic din Rac, urmând ca pe 4 
martie să treacă în Leu, ceea ce ni se întâmplă astăzi şi nu ne convine se transformă 
brusc în confirmare negativă. Dacă ne ţinem cu firea şi nu vom cădea pradă acestor 
tentaţii atunci nimic rău nu se poate întâmpla dintr-o discuţie în contradictoriu ori 
dintr-un refuz. 

Înţelegem astfel de amploarea negativă a evenimentelor este dată de deciziile 
personale. De această dată planetele nu ne mai răscolesc atât de mult, ci ne pun în 
față problemele pe care le avem urmând ca amploarea evenimentelor să fie dictată 
de cât de înţelepţi am devenit. 

Saturn retrograd face apel la cunoştinţele, la relaţiile trecute, la puterea pe 
care o da funcția, statutul, nivelul de pregătire pentru a rezista în faţa unei 
schimbări care nu a trecut încă testul eficienţei. Sigur, Saturn, singur, nu va reuşi să 
oprească valul schimbării, acelea pe care-l tot traversăm din 2008, de când a 
început seria opoziţiilor Saturn-Uranus. 

Până în iulie, când va fi în mers retrograd, Saturn va mai avea parte de 
situaţii delicate în care nici măcar baza pe care o reprezintă (statutul, funcţia, 
studiile) nu va mai fi importantă în fața schimbării. Asta înseamnă că este 
important pentru următoarele luni să ne pregătim pentru schimbări spectaculoase, 
dar în egală măsură să fim pregătiţi şi să spunem "Nu!" cu mai multă convingere 
decât am spus în ultimele luni. Negaţia are rolul său şi ea va transforma situaţiile 
pentru care este exprimată în energie negativă doar dacă se bazează pe frustrare, 
doar dacă aduce prea multă forţă încăpăţânării, îndârjirii sau pesimismului. 

Prin urmare, finalul săptămânii, întregeşte schema aplicată acestei 
săptămâni, aceea care ne îndeamnă să ne confruntăm din nou cu trecutul şi care ne 
spune că suntem vulnerabili în faţa acestor experimente selectate de contextul 
astral, fiind pe punctul de a judeca greşit şi de a construi soluţii care nu pot fi puse 
în aplicare, astăzi Saturn intră în mers retrograd, iar contextul în care se consumă 
acest eveniment are un caracter ambivalent. Pe de o parte, se face apel la 
experiențele pozitive, la o bază pozitivă dată de funcţie, de faimă, de renume, de 
educaţie, iar de partea cealaltă, arată că aceste elemente de bază s-ar putea să fie 
zdruncinate şi să ne pierdem şi susţinerea pe care o avem acum. 

Nu putem anticipa acum care vor fi detaliile anumitor decizii sau evenimente 
sociale ce se vor consuma în perioada acestui tranzit retrograd al lui Saturn. Putem 
însă indica faptul că folosirea negativă a puterii, ar putea să ne ducă în medii 
renumite prin agresivitatea lor şi acestea să nu poarte întrutotul vina agresiunii 
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îndreptată împotriva individului, ci individul în sine să fie vinovat că şi-a dorit să 
ajungă acolo. Pe ideea "curiozitatea a omorât pisica" este indicat ca în seara acestei 
zile să ne gândim de mai multe ori înainte să decidem pe ce drum vom merge, în ce 
grupuri să intrăm, ce prieteni să ne ţinem aproape sau cu cine să ne asociem. 
Influenţa retrograda a lui Saturn are menirea de a răscoli acele lucruri pe care 
oameni în general nu le concretizează în mod direct, care ţin de inconştient, de 
instinct şi care s-ar putea, privind cerul acestei zile, să fie în mare parte marcate de 
frustrare sau de independenţă. 

Pornind de la o banală competiţie între doi membri aparţinând unui grup se 
poate ajunge până la schismă, separare, până la ameninţări dure, până la judecaţi 
eronate, care să compromită destinele celor implicaţi sau destinul comun al 
grupului din care fac parte. 

Aceste direcţii pot avea o perspectivă negativă dacă sunt alimentate de 
tendinţa de a le privi pe acestea ca pe nişte confirmări negative. Pentru că 
retrogradarea lui Saturn se consumă pe careul Venus-Marte şi, deopotrivă, în ziua 
în care Luna trece din Peşti în Berbec, fundalul este unul marcat de constrângere. 
Vor înţelege corect direcţia acestei zile numai aceia care au mai lucrat cu informaţii 
de genul acesta, care se pot sustrage unui context negativ pentru a face apel la 
etaloane corecte, benefice din subtil. Vineri, Mercur şi-a revenit din mersul direct, 
sâmbătă, Marte a intrat în mers retrograd, iar astăzi Saturn intră în mers retrograd. 
Acestea sunt ipostaze care bulversează simţul realităţii şi nu-i dă timp de gândire 
individului să se aşeze în albia proprie. Pentru că sâmbătă se împlineşte Luna nouă 
şi, că ne găsește sau nu bulversaţi, influența sa va avea o perspectivă de minim 4 
săptămâni. Dacă luăm în calcul şi retrogradarea celor doi malefici, Marte şi Saturn, 
perspectiva evenimentelor care se prefigurează pe finalul acestei săptămâni poate 
merge mult mai departe pe finalul lunii martie, până în mai sau chiar până în iulie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu transforma o simplă 
negaţie, o simplă opoziţie a acestei zile în confirmări negative. Ceea ce ni se 
întâmplă astăzi, nu reprezintă confirmarea negativă a gândurilor din ultima 
perioadă. Cei care reuşesc să-şi folosească negaţia în acest mod constructiv vor 
reuşi să depăşească micile disensiuni şi acestea să nu se transforme în conflicte 
între tabere. 
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3-9 martie 2014 este săptămâna paşilor mici şi a aspiraţiilor prea mari. 
Această săptămână va fi una remarcabilă la capitolul transformării interioare 
pentru că aduce două evenimente astrale de o mare importanță pentru vremurile 
pe care le trăim: intrarea lui Junon în Berbec (3 martie) şi mult discutata trecere a 
lui Lilith în Leu (4 martie). Ca fundal incitant, tulburător sau caustic vom avea 
trecerea lui Venus din Capricorn în Vărsător. Ea a stat mult timp în Capricorn (din 
5 noiembrie 2013), având toată luna ianuarie şi o perioadă de retrogradare, 
îndemnându-ne să judecăm greşit valorile ori să apreciem mai mult obiectele decât 
fiinţele, mai mult succesul decât relațiile, iar acum ne vom simţim eliberaţi din 
această constrângere psihoemoţională, considerând că a sosit momentul să ne 
acordăm mai multe libertăţi. Libertăţile acestei săptămâni sunt prea mari în 
comparaţie cu puterile de care dispunem acum. Astfel, celelalte evenimente astrale, 
însemnând trigonul Junon cu Lilith de pe gradele anaretice din zodiile Peşti şi 
respectiv Rac, din 3 martie, opoziţia lui Venus cu Lilith, careul lui Venus la Axa 
Dragonului, precum şi revenirea lui Jupiter la mersul direct, împlinite în 6 martie, 
se integrează în acest fundal aducând un plus decisiv demersurilor complicate 
abordate de la începutul anului până acum pentru care nu am gasit soluții, bătând 
în retragere ori abandonând un proiect. 

Ceea ce se va întâmpla în această săptămână ne va aduce aminte, pe de o 
parte, de frământările pe care le-am traversat de la 1 ianuarie până acum şi, de 
partea cealaltă, va scoate la lumină faptul că aceste frământări îşi au rădăcinile în 
anumite ipostaze neclare sau intenţionat tulburate în 2013. Dacă la începutul 
anului am spus că 2014 reprezintă anul alegerilor multiple, bazându-se foarte mult 
pe experienţele lui 2013, mulţi au preluat această informaţie astrologică, au plasat-
o în observaţiile lor sau, în cazul celor �profesionişti�, au integrat-o în analizele lor, 
însă abia acum observăm concret, prin evenimente sau prin exprimare implicită, că 
ceea ce ni se întâmplă îşi are rădăcinile în cauze create în 2013. 

Pentru cei fără ambiții prea mari, care nu au simțit niciodată contracția 
efortului de a construi ceva important și mare, 3-9 martie 2014 nu va fi o 
săptămână foarte grea pentru că evenimentele le vor spune că înoată în apele 
proprii, însă chiar şi pentru aceştia, această săptămână vine să încheie seria unor 
tulburări care au generat confuzie prin neputința actualului cadru social în a 
clarifica. În această săptămână oamenii au mai mult curaj, însă curajul de acum 
este cel al nebunului care îşi taie craca de sub picioare sau se lasă în voia 
necunoscutului sperând că de acolo îi va veni şi norocul, succesul sau avantajele pe 
care și le-a dorit, dar nu le-a putut obține. Este o săptămână a cuvântului care 
loveşte sau a abuzului de putere manifestat altfel decât s-a-ntâmplat în ultima 
vreme, adică prin situaţii concrete, prin ipostaze stranii care acum sunt invitate la 
dialog, sunt îmbrăţişate, preferate deşi, nu foarte mult în trecut, ci chiar în 
săptămâna anterioară, inspirau teamă. Cu alte cuvinte 3-9 martie 2014 este 
săptămâna lui �mai bine aşa, decât cum a fost până acum�. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a îmbrăţişa gândul 
cel bun. Ceea ce trebuie să rămână în urmă va lansa acum un semnal şi ceea ce nu 
va fi văzut foarte clar, înseamnă că nu cere în mod implicit o modificare de 
structura sau de fond, ci doar coabitarea cu ceea ce va veni începând cu săptămâna 
următoare. Ceea ce strigă spre schimbare trebuie abordat chiar dacă perspectiva 
acestor modificări ar putea să sperie puţin. 
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Luni, 3 martie 
Luni  3- 3-2014  3:41    Juno (Pis) Tri (Can) Lilith 
Luni  3- 3-2014 11:13    Luna (Ari) Squ [Can] Jupiter 
Luni  3- 3-2014 11:50    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
Luni  3- 3-2014 11:58    Juno (Pis) --> Aries 
Luni  3- 3-2014 15:46    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Luni  3- 3-2014 21:15     Sun (Pis) Sex (Cap) Pluto 

 
Se caută o valoare. Incertitudine născută din raportare la modele greşite. 

Tensiuni între prieteni. Dezamăgiri. Egoismul este pus înainte interesului de grup. 
Experienţa personală este impusă celorlalţi. Neplăceri prin vorbe, prin 
exprimare. 

 
Începem săptămâna cu noi aspiraţii, cu noi planuri de viitor, cu mai mult 

optimism şi mai multă încredere în sine pentru că astăzi Junon va ieşi din Peşti şi 
va intra în Berbec, nu înainte de a împlini un trigon cu Lilith, aflată pe gradul 
anaretic din Rac. Mâine şi Lilith îşi va schimba semnul, va trece în Leu, asistând la 
o importantă modificare a fundalului astral care ne îndeamnă acum, în această 
săptămână, să privim viitorul prin detalii și să considerăm că este mult mai 
important să facem paşi mici, chiar dacă uneori aspiraţiile sunt prea mari. 

Astăzi se caută o valoare, însă nu pentru a fi însuşită sau pentru a fi cultivată 
ori dezvoltată în raport cu un asociat, cu un prieten, cu un cunoscut, cu cineva din 
preajmă, ci pentru a fi desfiinţată. Motivul pentru care se abordează această 
desfiinţare a valorilor este unul ce ţine de egoism sau de o dorinţă de răzbunare. 
Trebuie să indicăm nu numai faptul că Junon şi Lilith se întâlnesc astăzi într-un 
trigon, ci şi faptul că Luna, în plin tranzit prin Berbec, se apropie de Uranus şi 
împlineşte un careu cu Jupiter. Asta înseamnă că se integrează din nou în careul în 
T pe semne cardinale cu Uranus focar, însă, de această dată, în alt punct. 
Săptămâna trecută a trecut prin preajma lui Pluton, mobilizându-ne în 
administrarea unor valori, în gestionarea unor resurse sau în însuşirea unui anumit 
fond, mental sau concret (obiecte, lucruri, situaţii) pentru a ne defini. Acum vrem 
să ne construim o nouă identitate prin atitudine, prin personalitate, prin impunere 
sau printr-un gest categoric menit să surprindă pe toată lumea. 

În a doua parte a zilei, Luna va împlini un careu cu Pluton definitivând în 
mijlocul zilei această configuraţie negativă care invită la instabilitate şi indecență 
aducând neplăceri prin vorbe, tulburări ale relaţiilor prin exprimare necuviincioasă 
sau alegerea unor acţiuni care să dovedească foarte clar că este preferat interesul 
personal față de interesul grupului. Astăzi, seara târziu, se împlineşte şi sextilul 
Soarelui cu Pluton şi tot ceea ce ni se întâmplă acum, inclusiv trecerea lui Junon 
din Peşti spre Berbec (independență), obţine calitatea de argument în favoarea unei 
dezamăgiri. Tensiunile se localizează în această azi doar între prietenii. Doar 
prietenii se ceartă astăzi, doar oamenii care se îndrăgesc, se tachinează şi doar unde 
aşteptările au fost prea mari, doar acolo nesincronizarea acestei zile îi duce pe 
oameni la disensiuni. Cei care sunt indiferenţi se vor aprecia, se vor lăuda pentru că 
astăzi vorbele nu au importanță, nu au rost şi nici nu prind rădăcini. Aceştia îşi vor 
promite unii altora că dacă destinul le va fi favorabil se vor ajuta unii pe alţii şi vor 
arăta omenirii că doar ei reprezintă segmentul pozitiv al populaţiei şi nu cei care îşi 
consumă existenţa în dramă, nemulţumiri sau dezamăgiri. 

Este lesne de înţeles ca această răsturnare de situaţie este patronată de 
trigonul lui Junon cu Lilith care îi va face pe oameni să se comporte diferit unii faţă 
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de alții, să-şi vândă minciuni, să se arate sinceri şi, în egală măsură, de partea 
cealaltă, să se prefacă înţelegători ori că-şi cred unii altora minciunile. 

Sextilul Soare-Pluton nu se amestecă în direcţii de factură inferioară, ci 
aduce celor liniştiţi, aşezaţi la locul lor, care nu se amestecă în bârfe, mizerii ori 
care doresc să-şi trăiască viaţa prin valori solide, prin linişte, înţelepciune sau prin 
confirmări pozitive. Dacă lumea se zdruncină, se tulbură ori cei din jur lăsa 
impresia că nimic bun nu stă să li se întâmple, cei care sunt liniştiţi care gândesc de 
mai multe ori înainte să facă o faptă, vor arăta astăzi tăria de caracter pe care o au. 
Legând zodiile Peşti şi Capricorn, Soarele şi Pluton, lumina şi întunericul, vor 
aduce o mare putere lui Mercur, cel care se situează la jumătatea distanţei dintre 
Soare şi Pluton. Asta înseamnă că punctul intermediar Soare-Pluton şi care face 
legătura între lumină şi întuneric va fi activat de Mercur din Vărsător, cel care se 
află in continuare în fereasta careului cu Saturn retrograd şi care va intra, în a doua 
parte a zilei, în fereastra sextilului cu Luna. Din această construcţie astrală 
înţelegem că sextilul Soare-Pluton nu se amestecă în tulburările de conştiinţă, de 
comportament sau de limbaj, predispuse de relaţia lui Junon cu Lilith şi de 
impactul negativ al Lunii prin intermediul careului în T pe semne cardinale cu 
Uranus focar. Sextilul Soare-Pluton vine să aducă inspiraţie, curaj, iniţiativă, să 
facă trimitere la un fond pozitiv, poate chiar unul legat de patrimoniul personal sau 
la acumulări din ultima perioadă. Ceea ce am câştigat cu greu în ultima săptămână 
şi am crezut că nu va mai fi apreciat niciodată sau că nu a fost remarcat acum, 
dintr-odată, este invocată, este scos la rampă. este prezentat celorlalţi ca un 
exemplu pozitiv. Lumea care este prea ocupată să bârfească nu va vedea exemplul 
pozitiv, însă el astăzi va fi ridicat la fileu. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-o ambivalență foarte 
interesantă. Pe de o parte, vom avea tendinţa de a îmbrăţişa relaţiile dizarmonice, 
de a vorbi prea mult, poate chiar urât, de a ne impune cu forţa o anumită idee ori 
pur şi simplu de a ne lăsa în voia lipsei de control, aceea care ne păcăleşte că, dacă 
nu ne abţinem, înseamnă că suntem liberi, iar, de partea cealaltă, în această 
schemă ambivalentă, dovedim maturitate, putere de a aprecia experiențele 
săptămânilor anterioare şi de a găsi soluţii miraculoase pentru probleme cu care se 
confruntă grupul. De această dată, cele două tendinţe nu se întâlnesc, nu se vor 
întâlni nici oamenii care sunt exponenţi ai acestor direcţii, ci vor activa fiecare în 
sectorul său. Per ansamblu, indiferent de categoria în care se afl, oamenii, astăzi, 
vor căuta o valoare. Fie vor considera a priori că o personifică şi atunci ar dori să o 
impună celorlalţi cu forţa, fie o vor demonstra prin fapte, vorbe, gânduri sau o vor 
expune aşa cum o floare îşi expune cromatica sau parfumul. 

Dacă până acum ne-am temut de relaţii, considerând că indiferent ce facem 
ele nu se pot desfăşura decât într-un anumit registru, trecerea lui Junon în Berbec, 
în mijlocul acestei zile, ne aduce, până la final, tendinţa de a considera că a sosit 
momentul să fim serviți, să ni se facă toate mofturile, să fim ascultaţi, să se ţină 
cont de pretenţiile pe care le avem pentru că avem drepturi ce, până acum, ne-au 
fost încălcate. Cel puţin acum, în această săptămână, atitudinea revendicativă, ce 
vine din trecerea lui Junon în Berbec este o alegere cât se poate de proastă. 

Pentru că astăzi s-ar putea să fie mult mai important trigonul Junon-Lilith de 
pe gradele anaretice din Peşti respectiv Rac decât faptul că Junon îşi schimbă 
vibraţia, va fi mult mai important ambaljul decât produsul în sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura astăzi de valorile 
pe care le-am acumulat până acum. Nu este indicat să facem o călătorie în trecut. 
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Dacă vom adopta atitudinea mentală sau afectivă adecvată, dacă vom fi de 
necombătut, bine fixaţi sau siguri în dorinţa de a lucra cu adevăratele valori atunci 
realizările anterioare ne vor fi amintite de ceilalţi. Astăzi toată lumea caută o 
valoare şi cei care se lasă în voia unei comenzi negative venite din interior vor 
umbla după baloane de săpun povestind celorlalţi ce iluzii ameţitoare au văzut în 
interiorul lor. 

 
Marţi, 4 martie 

Marti  4- 3-2014  1:27    Luna (Ari) Sex (Aqu) Mercury 
Marti  4- 3-2014  3:25     Sun (Pis) Con (Pis) Chiron 
Marti  4- 3-2014 16:43    Luna (Ari) Opp [Lib] Mars 
Marti  4- 3-2014 19:01  Lilith (Can) --> Leo 
Marti  4- 3-2014 19:30    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 
Marti  4- 3-2014 21:12    Luna (Ari) --> Taurus 
Marti  4- 3-2014 21:13    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 
Marti  4- 3-2014 22:52    Luna (Tau) Opp [Sco] North Node 

 
Tentaţia puterii. Sentimente tulburate. Neîmplinire cauzată de aspiraţii 

nerealiste. Este abordată o dinamică a sentimentelor. Confuzie. Duplicitate. 
Incertitudine. Fapte neinspirate. Este invocată o metodă de vindecare 
neacceptată de prezent. Risipă. Pretenţii. Judecata greşită a problemelor 
celorlalţi. 

 
Lilith, spre seară, va trece în Leu şi noua sa sferă de influenţă, ce își are 

începutul azi, va fi mult mai uşor de perceput începând cu ziua următoare, pe 5 
martie, când își va intra în drepturi și când va primi o susținere puternică şi din 
partea lui Venus care se va afla, cea mai mare parte din zi, pe gradul anaretic din 
Capricorn. Astăzi luăm contact cu tentaţia puterii, iar mâine vor fi tentaţi să ne 
folosim această putere în a decide iresponsabil. Dacă astăzi lucrurile rele vor fi mai 
mult sugerate, de mâine încolo ele îşi vor intra în drepturi şi vor bulversa cu o 
formă de duplicitate pe care astăzi doar am intuit-o sau observat-o. 

Astăzi Soarele se va afla în conjuncţie cu Mercur, iar Luna îşi încheie 
tranzitul său prin Berbec, urmând ca, spre seară, să intre în Taur, semnul exaltării 
sale. Pe ultimul segment din zodia Berbec ea va fi în sextil cu Mercur, în opoziţie cu 
Marte şi în careu cu Venus. Asta înseamnă cruce cosmică, doar că până în seara 
acestei zile, când Lilith va trece în Leu, această cruce cosmică va fi pe semne 
cardinale. După ora 19,00, când Lilith va trece în Leu, crucea cosmică va fi atipică, 
adică vom activa prin unghiuri, nu neapărat prin modul vibrator al zodiilor 
tranzitate. Astfel, pornind de la conjuncţia Soarelui cu Chiron, care nu poate 
construi o soluţie pe măsură aşteptărilor, dar vine cu rezolvări practice, este 
invocată o modalitate de vindecare. Metoda de vindecare abordată astăzi s-ar putea 
să nu fie acceptată în prezent. Oamenii au prea mari aşteptări, prea mari orgolii, 
plutesc în sfere înalte şi nu vor să privească adevărul în faţă. Jupiter se află în plin 
mers retrograd în zodia Rac şi chiar dacă încă mai este activ trigonul său cu 
Soarele, unde este alăturat şi Chiron, ziua de astăzi se va remarca prin confuzie, 
prin lipsa de inspirație sau acolo unde lucrurile au fost hotărâte în zilele anterioare, 
urmând ca acum să se parcurgă doar etapa finală, avem de-a face cu o risipă. Astăzi 
este abordată o judecată greşită a problemelor celorlalţi pentru că sunt privite în 
mod subiectiv. 
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Aşadar, oamenii fac proiecţii cu atât de multă uşurinţă şi cu atât de puţin 
respect faţă de problemele celorlalţi încât nu mai ţin cont de conţinutul 
sentimentelor, ci doar de dinamică acestora. Asta-i face să fie neinspiraţi, să 
privească prea departe şi să nu vadă pietroiul pe care îl au la un pas în faţă şi de 
care riscă să se împiedice dacă vor uita care este îndemnul acestei săptămâni, acela 
de a face paşi mici. 

Lilith în Leu aduce obsesia puterii, dorinţe care sunt controlate,    arătându-
se, prin această risipă, faptul că puterea se desfăşoară în absenţa fricii. Trebuie însă 
să ne amintim faptul că acolo unde frica pune un picior, agresivitatea îl va pune pe 
celălalt şi vom avea o structură care în aparenţă este ambivalentă, dar care 
întruchipează două fețe ale aceleiaşi monede. Frica şi agresivitatea vor face 
întotdeauna casă bună, aşa cum vor face în următoarele 9 luni, începând cu ziua de 
astăzi. 

Lilith în Leu îi face pe oameni pătimaşi şi îi îndeamnă să nu ţină cont de 
sentimentele celorlalţi. Poate astăzi şi, poate, o parte din ziua de mâine, s-ar putea 
ca aceste predispoziţii să nu se încadreze în definiţiile standard pe care le găsim în 
manualele de astrologie, însă trebuie să specificăm faptul că în curând Venus va 
intra în Vărsător şi, împreună cu Lilith de pe Leu (activând axa Leu-Vărsător), vom 
fi îndemnați să explorăm sentimentele cele mai periculoase, mai caustice sau mai 
dure. Sub pretextul că vor să spună adevărul sau că întruchipează adevărul, 
oamenii se vor jigni unii pe alţii şi nu vor avea pic de consideraţie faţă de durere, 
faţă de neajuns sau faţă de umilinţele celorlalţi. 

Prin urmare, 4 martie devine începutul unei perioade de 9 luni în care 
abuzul puterii ne va sufla în ceafă, nu ca împăraţilor din antichitate ("Aminteşte-ţi 
că eşti muritor"), ci dimpotrivă, prin îndemnuri false menite să încurajeze abuzul 
de putere, amestecul în treburile celorlalţi, însuşirea de foloase necuvenite sau ceea 
ce denumim generic: “beţia puterii”. 

Astăzi, pe ultimul segment al zodiei Berbec, Luna încearcă să vină cu soluţii 
la problemele care au apărut în relaţiile personale. Aceste soluţii au venit în timpul 
nopţii, prin împlinirea sextilului dintre Luna şi Mercur, dar şi sub impactul 
sextilului dintre Soare şi Pluton. Mercur nu va avea însă atât de multă luciditate 
pentru a convinge auditoriul că a sosit momentul să facă un inventar al 
problemelor şi doar pe acestea să le rezolve. Primă adiere a zefirului le distrage 
oamenilor atenţia şi îi îndeamna către alte meleaguri, către alte ţinte. Astfel, spre 
seară, când Luna va trece în exaltare (Taur) şi le va spune oamenilor că au resursele 
necesare pentru a construi un edificiu important deja, multe rele s-au consumat, 
multe greşeli au fost săvârşite, iar vindecarea, acolo unde este invocată, nu va veni 
decât prin înlocuire, prin preschimbare sau prin îndepărtarea locului bolnav, într-
un mod dur, brutal, violent. Cei care în ziua anterioară au dat dovadă de 
maturitate, de înţelepciune, care au demonstrat că au rădăcini bune şi puternice, 
astăzi vor fi beneficiarii unor rezultate impresionante. Spre seară, Luna va trece 
prin Coada Dragonului şi îi va ajuta pe aceştia să înveţe din greşelile celorlalţi, să 
facă un inventar asupra păcatelor pe care le-au săvârşit ceilalţi și să se gândească cu 
bucurie sau cu mulţumire că pe ei destinul i-a protejat. Ceilalţi vor fi atât de 
tulburaţi, indecişi şi prăpăstioşi, încât se vor gândi că nu au decât o singură soluţie, 
să pornească în forţă şi să atace liderul grupului pentru a-i fură acestuia puterea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ţine astăzi departe de 
risipă. Orice formă de risipă de gânduri, de energie, de timp, ne duce în zona în 
care să atragem din trecut pedeapsa. Conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului, 
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considerată și întâlnirea emoţiilor cu pedeapsa îi va proteja doar pe cei care au 
dovedit în ziua anterioară că nu se sperie de trecut pentru că sunt sinceri, verticali, 
echilibraţi, pentru că fundaţia edificiului pe care l-au ridicat este solidă şi nu se tem 
de nicio confruntare. Cei care cad în faţa acestui test al risipei, vor da startul unei 
perioade care le va hrăni dorinţa de putere cu prea mută indecență şi care îi va 
domina sfera gândurilor până spre finalul anului când Lilith va trece în Fecioară. 

 
Miercuri, 5 martie 

Miercuri  5- 3-2014  6:53    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  5- 3-2014 16:02    Luna (Tau) Sex [Can] Jupiter 
Miercuri  5- 3-2014 21:02    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri  5- 3-2014 21:38    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  5- 3-2014 23:03   Venus (Cap) --> Aquarius 

 
Tentaţia iresponsabilităţii deciziilor. Dezinteresul este privit ca un mijloc de 

destresare. Simpatie pentru lucruri mici. Căutarea confortului. Regret. Refuzul 
binelui social de dragul unui confort personal. 

 
Chiar dacă este săptămâna paşilor mici, astăzi vom avea impresia că suntem 

învăluiți de invitaţii la evenimente foarte mari. Spre deosebire de ziua de mâine, 
când vom şi lua parte la evenimente ample, astăzi această senzaţie doar ne 
păcăleşte şi ne încurajează să privim lumea din jur cu un anume dezinteres. Luna 
se află acum în plin tranzit prin zodia Taur, iar Venus îşi încheie tranzitul său prin 
zodia Capricorn aducându-i pe oameni în faţa unor experimente importante. Ei 
doar le privesc, nu iau parte la ele sau sunt tentaţi să le privească pe acestea cu o 
anume răceală. Tentaţia iresponsabilităţii influenţează mult deciziile acestei zile şi, 
pentru că avem de parcurs trei sextile şi un trigon, pentru a ne păstra în zona 
confortului, ne vom apropia de lucrurile mici pe care vom încerca să le abordăm cu 
o anume simpatie faţă de conţinutul lor, faţă de viaţă, faţă de rezultatele spre care 
ne îndreptăm. În realitate, astăzi, refuzul binelui social va fi abordat de dragul unui 
confort personal. Şi din această cauză s-ar putea ca gradul de satisfacţie să fie plătit 
prea scump. Gradul anaretic al lui Venus în Capricorn nu aduce spre noi 
evenimente prea bune, ci, dimpotrivă, ne alimentează frica de sărăcie, de 
singurătate, de o presiune socială ori teama că selecţiile pe care le-am abordat până 
acum s-ar putea să ne ducă la pierzanie. Dacă am sta strâmb şi am judeca drept, am 
vedea că taman aceste decizii ori selecţii ne protejează astăzi de experimente 
negative scăpate de sub control. Venus şi Lilith, prin opoziţia lor, care se va împlini 
la grad perfect în spaţiul zilei de mâine, dar care influenţează atmosfera astrală a 
ultimei perioade, îi îndeamnă pe oameni să nu aibă încredere unii în ceilalţi, să se 
mintă ori să gândească rău faţă de rezultatele benefice, pozitive ale celorlalţi, 
considerând că de vreme ce nu le rostesc, aceste gânduri nu vor fi aflate niciodată. 
Este adevărat, acum, în această perioadă, gândurile lor nu vor fi aflate, dar vor 
putea fi deduse din faptele pe care le vor produce. Gradul anaretic al lui Venus din 
Capricorn este periculos pentru tineri, pentru că aduc dezamăgiri, decepţii sau 
inversiuni. Lucrurile sunt inversate în aşa fel încât să ducă spre decepţie ori dacă 
ele vin spre un individ călit, atunci îi va reteza acestuia bucuriile, îi va reduce 
dreptul la satisfacţie şi îi va aşeza în față 2-3 mărgele, păcălindu-l ca aceasta este 
cea mai mare avere la care poate avea acces în această viaţă. 

Uneori este indicat să ne lăsăm controlaţi, dominaţi sau conduşi de acest 
context astral. Nu este cazul să ne luăm de piept cu toată lumea şi să dovedim 
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eroism. Astăzi cei care vor căuta să o facă pe durii se vor integra în această 
sintagmă ridicolă care minimizează sacrificiul unui om. Doar acum şi doar pe acest 
tranzit al lui Venus pe gradul anaretic din Capricorn se poate aplica această 
sintagmă, pe alte conjuncturi, aşa după cum am văzut de la începutul anului până 
acum, nobleţea şi sentimentul de protecţie, atunci când îl duc pe individ către 
gesturi extreme, îl înnobilează şi mai mult, schimbând considerabil calitatea vieţii. 
Astăzi însă evenimentele sunt taman pe dos şi ar fi indicat să ne preocupăm de 
lucrurile mici şi să ne bucurăm atât cât ni se permite. 

Prin urmare, 5 martie este o zi periculoasă pentru cei care se aventurează, 
care vor să se extindă către limite ale plăcerilor, ale cunoaşterii, care vor să se 
deplaseze dintr-un punct într-altul, să plece de acasă, să-şi caute un nou loc de 
muncă ori să pornească într-o aventură. 

Astăzi doar retragerea şi diminuarea expansiunii ne pot ajuta să ne regăsim 
confortul. Retragerea, diminuarea expansiunii sau a dinamismului, pentru că ne 
arată lucrurile mici, ne pot încărca de satisfacţie, ajutându-ne să vedem cu mai 
multă luciditate și ceea ce se află în zona pericolului, a risipei ori a abuzului de 
putere, bucurându-ne că, oricât de mici sunt pașii, adoptarea lor a fost realizată 
printr-o decizie înțeleaptă. 

Astăzi oamenii vor fi prea mult preocupaţi de putere şi vor căuta să o 
dovedească chiar şi în situaţiile când nu este cazul. Vor refuza un bine social doar 
pentru că se vor bucura că au prilejul să se exprime într-un anumit fel. Aşa ajung să 
considere că viaţa le oferă astăzi posibilitatea să-şi spună punctul de vedere, să facă 
dreptate, să se ridice la rampă, să înlocuiască un factor negativ pentru că se văd pe 
sine întunchiparea elementului pozitiv. Procedând aşa, nu va fi altfel decât ceea ce 
schimbă şi cei înţelepţi, cei care privesc viaţa cu maturitate, vor reuşi, chiar de 
dimineaţă, imediat ce sextilul Luna-Neptun se va împlini, să vadă realitatea 
lucrurilor de dincolo de iluzie. Neptun vine în acest context astral cu mesajul 
protecţiei faţă de această iluzie. Cine nu reuşeşte să-şi ţină în frâu imaginaţia, stima 
de sine exagerată sau sentimentul superiorităţii, până în jurul orelor 16,00, va avea 
de înfruntat un val negativ ce ar putea să vină prin invitaţii care se finalizează prost 
ori prin tendinţa de a-şi reconfigura un plan, de a hotărî că a sosit momentul să 
procedeze altfel de mâine încolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de fapte 
bune. Ele nu trebuiesc demonstrate, afişate ori strigate în centrul oraşului, ci 
abordate prin caracterul lor intrinsec, prin conţinutul lor, fără a permite 
informaţiei să iasă în afară şi să se amestece cu dizarmonia care pluteşte peste tot 
acum. Cei care sunt cei mai câştigaţi astăzi vor fi cei care sunt reţinuţi şi care, în 
ciuda îndemnului general, aleg să gândească frumos, să facă fapte bune, să-i 
privească pe ceilalţi, așa cum i-au privit şi până acum, adică să nu se lase influenţaţi 
de nimic rău ce ar putea să vină spre ei în prezent. Procedând aşa nu se opun 
contextului astral, ci realizează o selecţie pozitivă a acestor predispoziţii. 
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Joi, 6 martie 
Joi  6- 3-2014  0:56     Sun (Pis) Sex (Tau) Moon 
Joi  6- 3-2014  3:24   Venus (Aqu) Opp (Leo) Lilith 
Joi  6- 3-2014  9:17    Luna (Tau) Squ (Aqu) Mercury 
Joi  6- 3-2014 12:42 Jupiter (Can) S/D 
Joi  6- 3-2014 15:54    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 
Joi  6- 3-2014 22:52   Venus (Aqu) Squ [Sco] North Node 

 
Apel la evenimente incomode. Curajul de a înfrunta bariere. Calitatea 

obstacolului îi împarte  pe oameni în mai multe categorii. După plată şi răsplată. 
Norocul este risipit. Greşelile sunt un profesor bun. Speranţa moare ultima. 

 
6 martie este cea mai dură şi dificilă zi a acestei săptămâni. Astăzi Soarele şi 

Luna vor fi în sextil, însă nu luminariile declanșează evenimentele importante ale 
acestei zile, ci Venus, prin cele două unghiuri negative la care participă: opoziţia cu 
Lilith şi careul la Axa Dragonului. Astăzi este şi ziua când Jupiter îşi revine din 
mersul retrograd, aducând în minţile oamenilor dorinţe stranii, acelea de a li se 
plăti faptele pe care le-au săvârşit în ultima perioadă, fără a se lua în calcul că 
această plată implică şi adoptarea unor sancţiuni acolo unde au fost săvârşite 
anumite greşeli. 

Libertatea de alegere este astăzi puternic zdruncinată pentru că ea vine să se 
asocieze prea mult cu ideea de obstacol. A fi liber înseamnă acum a doborî un 
obstacol, a desconsidera calitatea sa, a privi, în mod obligatoriu, foarte departe şi a 
neglija ceea ce se află în preajmă. Venus, ce a intrat de curând în Vărsător, este în 
continuare zdruncinată de amintirea lucrurilor pe care nu şi le-a putut însuşi cât 
timp a trecut prin zodia Capricorn, dar, mai ales, nu poate uita umilinţele pe care a 
trebuit să le suport în ianuarie. Ideea de neputinţa este acum asociată cu umilinţa şi 
6 martie devine o zi în care vedem pe cine trebuie să lovim, unde trebuie să 
intervenim cu informaţia, cu critica, cu sancţiune sau ce trebuie să facem pentru a 
menţine un rău necesar. Dacă în sfera deciziilor lucrurile sunt coordonate de 
ambiţii sau de frustrări, în sfera acţiunilor descoperim că există o componentă care 
are o mare legătură cu evenimentele zilei anterioare. Ceea ce ieri s-a intuit, a fost 
observat sau dedus, astăzi devine experiment. Ceea ce ieri am fi putut opri, astăzi 
trebuie să săvârşim, trebuie să marcăm sub formă de acţiune, chiar dacă asta 
înseamnă a continua o greşeală. Astăzi greşelile sunt un profesor bun şi acolo unde 
oamenii se întâlnesc cu prea multe obstacole, intervine speranţa, dar nu ca 
modalitate de a preschimba un rău într-o situaţie bună, ci ca o hrană iluzorie pe 
care un suflet chinuit o preferă întotdeauna. 

Viaţa socială va fi marcată de preschimbări în zona valorilor, de decizii 
proaste privind administrarea unui fond sau asocieri care sunt spectaculoase, însă 
care duc inevitabil la repetarea unui conflict ce s-a consumat în anii 2012 şi 2013 în 
asocieri de aceeaşi factură. Cu toate acestea, sunt abordate asocierile de această 
factură pentru că retrogradarea lui Jupiter zdruncină mentalul, voinţa, pune prea 
multă frică în planurile de viitor şi dă prea multă importanţă lipsurilor sau 
umilinţelor îndurate în luna ianuarie. 

Prin urmare, 6 martie este o zi impulsivă care aduce, pe de o parte, o 
administrare greşită a unor soluţii centrate pe experimente consumate în luna 
ianuarie, iar, de partea cealaltă, construirea unui viitor iluzoriu ce va declanșa în 
cascadă o suită întreagă de conflicte pe baza asocierilor proaste făcute acum. 
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6 martie este o zi marcată de bariere, dar şi de tendinţa de a depăşi o barieră 
ori de a o privi disproporţionat pentru a lăsa impresia unei acţiuni puternice, 
impresionante. 

Raportul de forţe acum se zdruncină sau se poate schimba acolo unde el a 
fost pregătit încă din ziua anterioară. Indiferent de situaţiile pe care le parcurgem, 
faptele zilei de 6 martie conţin seminţele intenţiilor din ziua anterioară. De aceea, 
calitatea obstacolului îi împarte pe oameni în mai multe categorii. De aceea 
disconfortul şi lipsurile sunt pe punctul de a zdruncina tendinţa de a simți liber şi 
de a ne alege drumul în viaţă. 

Pentru a fi câştigători în această zi oamenii ar trebui să înţeleagă faptul că 
Venus din Vărsător ar trebui, în primul rând, să-i ducă spre o libertate pozitivă în 
ceea ce privesc emoțiile, nu către libertatea dezordonată de a simţi. Principala 
realizare a lui Venus din Vărsător în acest context nu este aceea de a doborî o 
barieră a emoţiilor şi de a simţi totul fără noimă, fără regulă, ci de a pune un strop 
de înţelepciune în această exprimare liberă a sentimentelor, în această expansiune 
a emoţiilor. Cei care nu respect această regulă astrală vor proceda aşa cum se indică 
cel mai mult în manualele de astrologie referitor la poziţia lui Venus pe axa Leu-
Vărsător: vor dezamăgi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenţi la ceea ce spunem, 
ce facem, la argumentele pe care le folosim astăzi. Pe de o parte faptele de acum au 
integrate în ele seminţele gândurilor din ziua anterioară, iar de partea cealaltă 
asocierile pe care le intenţionăm astăzi vor genera acţiuni permanente care, dacă 
sunt hrănite cu dorinţa de răzbunare sau ambiția de a plăti greşelile cuiva cu o 
pedeapsă, vor genera acţiuni asupra cărora nu se mai poate reveni şi care se vor 
consuma cel mai târziu în a doua partea a lunii mai. 

 
Vineri, 7 martie 

Vineri  7- 3-2014  4:37    Luna (Tau) --> Gemini 
Vineri  7- 3-2014  5:08    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 
Vineri  7- 3-2014  6:45    Luna (Gem) Tri (Aqu) Venus 
Vineri  7- 3-2014  8:34    Luna (Gem) Sex (Ari) Juno 
Vineri  7- 3-2014 15:11    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

 
Greşeli săvârșite din multă vanitate. Vorba este folosită abuziv. Tandreţe. 

Nesiguranţa este combătută printr-o nouă identificare. Oameni se împart în 
inferiori şi superiori. Confruntarea cu consecinţe care cer rostirea adevărului. 

 
Chiar dacă lăsăm în urmă ziua anterioară cu unghiurile împlinite la grad 

perfect, o parte din tendinţele care s-au manifestat pe 6 martie vor fi vizibile şi în 
această zi însă printr-o tendinţă interesantă aceea de a acoperi ceea ce a fost greşit, 
de a neglija, de a ignora suferinţa şi de a îmbrăţişa viaţa frumoasă, tandreţea, 
rafinamentul sau întâlnirile mondene, lăsându-le oamenilor impresia că 
nemulţumirile, neplăcerile, tristeţile sau suferințele s-au dus cu noaptea. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt angrenaţi într-un proces de 
cercetare spirituală, care privesc viaţa prin maturitate şi vor să descopere sensul 
acesteia, vor sta astăzi deoparte de tendinţa de a folosi în mod abuziv cuvântul. Vor 
rezista şi îndemnului astral de a combate o nesiguranţă cu o nouă identitate și, de 
asemenea, se vor abţine şi din a-i împărţi pe oameni în inferior şi superiori, după 
ceea ce văd, după ceea ce observă sau după cea ce constată acum. Tot ceea ce ne 
amintim că s-a consumat în zilele anterioare creează o puternică nesiguranţă care 
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este combătută acum prin intenţia de a ne construi o nouă identitate. Dacă 
urmărim cu atenţie contextul astral al acestei zile, tranzitul Lunii prin Gemeni, care 
schimbă în mare parte registrul comportamental, acela care a dat ieri prea multă 
importanţă lucrurilor ce trebuie lăsate în trecut, îi îndeamnă pe oameni să spună 
lucruri care ar trebui întâi gândite foarte bine sau care ar trebui lăsate să se 
sedimenteze mult mai bine. 

În afară careului dintre Luna şi Neptun, astăzi Luna împlineşte trei aspecte 
pozitive: doua sextile cu Lilith şi respectiv Junon şi un trigon cu Venus. Cuvântul 
astăzi pare să medieze o mare parte din greşelile zilelor anterioare şi el are astăzi 
statut de clarificare, acordându-i-se o valoare mult prea mare. În realitate, el vrea 
să detensioneze teama de consecinţe negative ale faptelor săvârşite în ultimele două 
zile. Astăzi multe lucruri vor fi clarificate, însă această clarificare nu va schimba 
calitatea evenimentelor. Nu-i va proteja pe oamenii care vor să explice sau să se 
explice de consecinţele faptelor pe care le-au săvârşit anterior. Din această cauză, 7 
martie vine cu o nouă identificare, aducând o mare putere oamenilor care vorbesc 
uşor, care se exprimă în public şi, în egală măsură, oferindu-le posibilitatea de a se 
susţine prin discurs. 

Prin urmare, 7 martie este o zi în care oamenii vor avea tendinţa de a 
repara greşeli. Din nefericire, această tendinţă de a repara, ascunde multă vanitate 
ori teama de consecinţele faptelor săvârşite în ultimele două zilei. Astăzi se pierde 
din vedere ca deviză săptămânii este aceea a paşilor mici care nu pot susţine 
aspiraţiile. 

Explicaţiile oferite astăzi au şi scopul de a-i împărţi pe oameni în inferiori şi 
superiori, dar şi de a răscoli acele informaţii care nu s-au sedimentat încă. Cei care 
lucrează cu cuvântul, care sunt preocupaţi de aceste informaţii ori care-şi câştigă 
existenţa din domenii care folosesc informaţia, mobilitatea, transferul, 
cunoştinţele, învăţătura, educaţia se vor simți încurajaţi de tot ceea ce se întâmplă, 
de tot ceea ce se află în jurul lor să spună un adevăr, să transfere o informaţie, să 
clarifice, punând în cuvânt prea multă putere. 

În felul acesta, vor considera că prin puterea de convingere, prin carisma, 
prin mesajul pe care-l transmit îi influenţează pe ceilalţi. În realitate, îşi construiesc  

o capcană în care vor cădea cel mai târziu în a doua parte a lunii mai, şi care va 
conţine reacţii false pe măsura caracterului fals al informaţiilor oferite acum, în 
această zi şi implicit în această săptămână. Cu cât vor fi mai sinceri și mai obiectivi, 
cu atât capcana va fi mai mică, mai delicată sau mai inofensivă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a asculta mai mult şi de a 
vorbi mai puţin. 
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Sâmbătă, 8 martie 
Sambata  8- 3-2014  2:00    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Sambata  8- 3-2014  7:05    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Sambata  8- 3-2014 15:26     Sun (Pis) Squ (Gem) Luna (Half Moon) 
Sambata  8- 3-2014 22:19    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mercury 

 
Semnul progresului este judecat după curajul dovedit în confruntări. 

Decenţa este pe buzele tuturor. Faptele vorbesc o limbă străină. Nevoia nu mai 
este înţeleasă. Avem aripile prea mici. Intensitatea coloritului din jur oboseşte. 
Liniştea vine prin identificarea unor vinovaţi. 

 
Deşi multe din evenimentele întregii săptămâni vor intra acum într-un uşor 

regres, temperându-se în special în caracterul lor negativ, ziua va fi astăzi marcată 
de o formă de dizarmonie care va limita aspiraţiile sau ambiţiile unora şi îi va 
îndemna pe alţii să-şi consume energia fără rost, vorbind aiurea sau spunând 
lucruri care nu interesează pe nimeni. Luna se află în plin tranzit prin zodia 
Gemeni urmând ca acum să participe la împlinirea a patru aspecte. Un sextil cu 
Uranus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un careu cu Chiron, în dimineaţa zilei 
de sâmbătă, apoi, în a doua parte a zilei, să împlinească Primul Pătrar şi trigonul cu 
Mercur. 

Confruntările pe care le-am parcurs de la începutul acestei săptămâni şi care 
au fost marcate de prea multă ambiţie devin acum un etalon la care sunt raportate 
ipostazele prezentului. Semnul progresului este, aşadar, judecat astăzi după curajul 
care a fost dovedit anterior şi fiecare va considera că această dovadă de curaj nu 
reprezintă altceva decât semnul unei decențe pe care vrea cu orice preţ să o impună 
celorlalţi. 

Aşadar, îndemnul acestei zile va lua înfăţişarea unor aripi prea mici care nu 
mai pot susţine corpul prea mare, prea greu sau care au legate de el prea multe 
probleme, prea multe tinichele, iar evenimentele care cer continuarea, acelea care 
ne-au incitat de la începutul săptămânii până acum, ne obosesc prin densitatea lor 
ori prin insistenţa cu care cer să fie duse mai departe. Vom fi însă liniştiţi dacă, 
pentru ceea ce nu putem face, îii găsim vinovaţi pe ceilalți. 

Cauzele principale ale faptului că demersurile primesc astăzi mai puţină 
atenţie din partea celor care le-au declanșat vin din diminuarea puteri personale, a 
vitalităţii sau a interesului pentru a duce mai departe ambiţiile de până acum. 
Ambiţiile nu sunt înlocuite, iar diminuarea lor nu reprezintă acum un semn al 
progresului, ci, dimpotrivă, faptul că am intrat pe o linie moartă, iar aceste sunt 
primele semne de devitalizare afectivă, mentală sau socială. 

Prin urmare, 8 martie ne duce în faţa unor semne de care ar fi indicat să 
ţinem cont. Astăzi semnul progresului este analizat, judecat, evaluat după agitaţia 
de la începutul săptămânii până acum. Se va vorbi astăzi despre decență, despre 
respect, despre demnitate, însă doar pentru a vinde un produs, doar pentru a 
prezenta o imagine, doar pentru a menţine statutul personal, într-un context care 
se zdruncină din temelii. 

Observând ziua prin dinamica săptămânii, vom înţelege de ce astăzi oamenii 
vor fi judecaţi după lucruri care nu au importanță. Mulţi îşi vor da seama că nu pot 
merge mai departe pe drumul pe care le-au inițiat şi este important să-şi 
redescopere armonia, să nu mai dea cu agitaţie din aripile foarte mici, pentru că au 
un corp foarte mare, plin cu prea multe greutăţi şi nu se pot ridică de la sol, deci nu 
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mai pot să zboare, aşa cum s-a-ntâmplat de la începutul săptămânii până acum. 
Abia astăzi vor realiza, prin evenimente sau prin îndemnuri sociale spre anumite 
decizii, că a sosit momentul să facă paşi mici şi să nu se mai aventureze în proiecte 
pe termen lung, pentru că acestea nu pot fi ajutate acum de vitalitatea pe care o 
dețin, de nivelul pe care-l manifestă ori de cunoştinţele de care dispun. 

Soluţia acestei zile nu vine însă prin identificarea vinovaţilor, chiar dacă 
astăzi se va căuta confortul prin acest gen de atitudine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta astăzi observaţiile pe 
care le realizăm asupra a ceea ce avem în jur şi dacă multe dintre ele ne spun să 
renunţăm, atunci să le dăm curs, iar dacă altele ne spun că a sosit momentul să ne 
relaxăm, să ne desprindem de seria acestor experimente să fim mai detaşaţi sau 
mai puţin ambiţioşi în anumite proiecte, să ascultăm şi aceste îndemnuri pentru că 
nu mai dispunem de atât de multă putere pentru acestea, aşa cum am crezut la 
începutul săptămânii. 

 
Duminică, 9 martie 

Duminica  9- 3-2014  9:52    Luna (Gem) Tri [Lib] Mars 
Duminica  9- 3-2014 15:32    Luna (Gem) --> Cancer 
Duminica  9- 3-2014 16:55    Luna (Can) Tri [Sco] North Node 
Duminica  9- 3-2014 22:27    Luna (Can) Squ (Ari) Juno 

 
Progresul spiritual este cercetat prin repere noi. Îndoială faţă de anumite 

rezultate. Solitudinea este privită cu mai multă răspundere. Este acceptată o vină. 
Teama justifica o stima de sine scăzută. Evenimentele negative sunt judecate prin 
reţinere. Rezonanţă pe confuzie. Puterea vine prin germinare. 

 
Cei care au dat curs îndemnului din ziua anterioară, vor avea un final de 

săptămână special. Astăzi Luna va trimite un trigon către Marte retrograd din 
Balanţă, apoi va intra în Perioada fără Direcţie până în a doua parte a zilei când, în 
preajma orei 15,30, va intra în domiciliu (Rac). De acolo va împlini un trigon cu 
Coada Dragonului şi un careu cu Junon. Progresul care ne-a speriat ieri pentru că 
ne invită la desprindere, la renunţare astăzi ne invită la a săvârşi fapte esenţiale. 
Aceste fapte esenţiale seamănă cumva cu ceea ce am văzut şi simţit în ziua 
anterioară, adică trigonul Lunii cu Marte, nu ne ajută să ne desprindem de trecut. 
Multe din evenimentele acestei zile au o componentă retrogradă, adică vin să se 
construiască în raport cu un eveniment tragic, traumatizant sau neplăcut din 
trecut. Se va dori prin această tendinţă să se repare o greşeală şi deşi caracterul 
acestor situaţii este unul marcat de îndoială rezultatele acestor acţiuni (săvârşite în 
mare parte cu teamă) îi ajută pe oameni să pună în pământ seminţe puternice, 
viabile, să-şi descopere o altă putere care vine din analiză, din judecată, din a se 
sfătui cu prieteni apropiaţi, cu familia, cu cei la care ţin, cu Eul său sau cu 
divinitatea. 

Nu pentru că este ultima zi a săptămânii, ci pentru că astăzi Luna va trece în 
domiciliu (Rac), zodie care, de curând, a scăpat de povara prezenţei Lunii negre 
(Lilith), 9 martie înseamnă şi finalul unei săptămâni epuizante. Sentimentul de 
delăsare sau teama că orice efort este sortit eşecului va atinge astăzi finalitatea. 
Astăzi evenimentele negative sunt judecate prin reţinere, adică ne vom gândi că 
acolo unde am trecut printr-un eşec, acolo am ezitat, nu am recunoscut adevărul, 
nu am recunoscut lumina sau nu am avut curajul să mai facem încă un pas. Totuşi, 
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9 martie nu este ziua unui nou început, ci ultima zi din această etapă. Asta 
înseamnă că încă mai avem de hrănit o rezonanţă pe confuzie sau încă vom mai fi 
motivaţi să alimentăm o stimă de sine aflată la cote minime şi mulţi vor considera 
ca a sosit momentul să se oprească, nu îndemnaţi de ceea ce se întâmplă în jur, ci 
pentru că, acum, pentru prima dată în această săptămână, sunt convinşi că trebuie 
să se retragă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unor evenimente care au 
cu adevărat statut de finalitate. Se încheie un drum, un traseu, sunt finalizate 
anumite decizii, iar ceea ce a fost greşit este lăsat în urmă. Astăzi este acceptată o 
vină, chiar dacă asta înseamnă a recunoaşte că teama pe care o inspiră vine din 
faptul că anumite ambiţii, hrănite în această săptămână, nu pot merge mai departe. 
Astăzi progresul spiritual este cercetat prin repere noi pentru că intrăm în contact 
cu o nouă formă de putere şi că, de fiecare dată, evenimentele sociale ne duc spre 
această separare. Unii plâng, alţii râd, însă cadrul social, cel în care se desfăşoară 
această piesă de teatru, va fi cel care va câştiga cel mai mult, nu prin ruptura în 
sine, prin deciziile pe care le luăm acum, ci prin limpezirea pe care o vom prefera. 
Ceea ce se clarifică acum este atât de hrănitor, de terapeutic sau de confortabil, 
încât ceea ce va veni spre noi în săptămâna viitoare, ar putea să fie abordat cu mult 
mai multă eficiență și, deci, înțeles mult mai bine. 

Cu alte cuvinte, evenimentele de azi seamănă cu o zi de post care, după ce s-a 
încheiat, ne ajută să asimilăm mult mai bine hrana primită în cantităţi mult mai 
mici, aşa cum se va întâmpla în săptămânile următoare. Nu trebuie să uităm că ne 
aflăm în plin tranzit al lui Marte retrograd prin Balanţă, iar Lilith abia a intrat pe 
un semn al puterii, pe Leu, degajând zodia Rac, adică simplificând aspiraţiile 
spirituale pe care ni le lansează Jupiter ce trece pe acolo. Asta înseamnă că suntem 
îndemnaţi să simţim curat sau, acolo unde sentimentul a fost impurificat, să 
căutăm adevărul, să ne recunoaştem o vină, să clarificăm, fie şi numai parţial, 
anumite situaţii, în aşa fel încât efectul să fie unul remarcabil. 

El nu va avea durabilitate. Până pe 20 mai, când Marte va reveni din mersul 
retrograd, vom mai avea parte de momente de genul acesta, de clarificare, pentru 
că tensiunea acumulată de la începutul anului până acum, ce s-a sprijinit pe 
dezordinea, lupta şi agresiunile anului 2013, a produs efecte negative care trebuiesc 
purificate în etape. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi ziua de 9 martie 
prin tristeţe, indiferent cât de reale sunt motivele care ne duc în zona aceasta. 
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10-16 martie 2014 este săptămâna judecăţilor pripite şi a substituirii 
adevărului în faţa unui tribunal fals. În comparaţie cu ceea ce ni s-a-ntâmplat în 
ultima perioadă, această săptămână nu se remarcă în mod special la capitolul 
evenimente astrale, dar va fi importantă prin anumite secvențe: Lilith, abia intrată 
în zodia Leu, va împlini un careu la Axa Dragonului (10 martie), Venus va fi în 
sextil cu Junon (10 martie), Mercur va fi în careu cu Saturn (11 martie) şi în trigon 
cu Marte (14 martie), Soarele şi Saturn vor fi în trigon (13 martie) şi luminariile vor 
împlini faza de Lună plină (16 martie). 

Evenimentele astrale sunt diverse, mesajele sunt multiple şi, din această 
cauză, pentru că venim după o perioadă încărcată în care am participat cu toţii, în 
bloc, la adoptarea unor decizii sau la experimente sociale soldate cu repercusiuni ce 
vor fi presărate deasupra întregului an 2014, vom avea tendinţa să judecăm  totul în 
acelaşi ritm. Acum ritmul se va schimba însă din inerţie și unii se vor lăsa antrenaţi 
în decizii proaste şi nu vor observa că se vor situa în afara susţinerii grupului ori că 
nu vor mai avea susţinerea anturajului, aşa cum s-a-ntâmplat anterior. 

Este o săptămână în care lucrăm cu sine în care sunt sedimentate elementele 
personale, atât în ceea ce priveşte viaţa personală, cât şi în ceea ce privesc deciziile 
în grupul de apartenenţă. 

Un alt element important al acestei săptămâni vine din faptul că întregul 
construit în săptămâna anterioară dă semne că se divizează. Aceste fragmente vor 
face în continuare parte din întregul propriu-zis însă vor activa pe linii diferite. 
Chiar dacă totul se fragmentează, avem viziune de ansamblu,  putem lucra în 
paralel pe mai multe fronturi şi, evident, după puterea fiecăruia, putem obţine și 
rezultatele pe care le urmărim. 

Tentaţia principală a acestei săptămâni este aceea a risipei. Pornind de la 
încăpăţânarea de a ne menţine în această formă de asociere, de a agasa concretul cu 
planurile de viitor iluzorii, ce aveau în săptămânile anterioare susţinerea 
anturajului, mulţi îşi vor compromite statutul, arătând cât sunt de nerealiști în fața 
adevăratelor probleme ale vieţii. 

Va fi importantă în această săptămână şi ipostaza care se va consuma în 
special în zilele de joi şi vineri, ce va fi marcată de un anume conflict între generaţii 
sau între persoane situate pe trepte diferite ale societăţii. Cei care respectă acum 
omul şi valorile sale, care judecă situaţiile după ceea ce au în jur, care sunt calculaţi, 
care nu refuză disciplina şi nu se tem de un program strict de lucru vor fi marii 
învingători ai acestei săptămâni şi pe ei Luna plină, care se va împlini pe 16 martie, 
nu-i va găsi nepregătiţi ori îngrijoraţi de ceea ce au în profunzimile fiinţei lor. Pe 
aceştia, finalul săptămânii îi va îndemna să participe la un proces de creaţie care se 
va remarca prin inedit, prin neobişnuit, prin magic, printr-o formă de strălucire 
care va impregna o mare parte a anului 2014 cu memoria acestui moment. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne separa, încă de 
la începutul acestui interval, de curentul general al grupului. Ceea ce gândim acum, 
să gândim pentru propria modelare, nu în mod egoist, ci ca o consecinţă firească a 
evoluției individuale. Pentru viitorul care se prefigurează a se configura după 
această săptămână va fi importantă realizarea individuală pe care o obţinem acum. 
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Luni, 10 martie 
Luni 10- 3-2014  0:59   Venus (Aqu) Sex (Ari) Juno 
Luni 10- 3-2014  2:46    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Luni 10- 3-2014 12:37    Luna (Can) Con (Can) Jupiter 
Luni 10- 3-2014 12:49 North N [Sco] Squ (Leo) Lilith 
Luni 10- 3-2014 14:04    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Luni 10- 3-2014 18:16    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Luni 10- 3-2014 19:22    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

 
Pericolele vin prin deplasare. Emoţiile pozitive sunt protejate. Nostalgii. 

Gândul de supravieţuire este mai puternic decât cel de confort. Soluţiile cer un 
simţ al concretului atenuat ori agasat în săptămânile anterioare. 

 
Începem săptămâna cu un experiment destul de apăsător care-şi va pune 

amprenta, nu doar asupra acestei zile, ci și asupra întregii perioade. Este vorba 
despre careul lui Lilith la Axa Dragonului care se va împlini în mijlocul acestei zile. 

Prin raportul tensionat pe care îl realizează Luna neagră la Axa Dragonului 
este încercat planul cel mai puternic, aspiraţia cea mai îndrăzneaţă sau soluţiile cele 
mai bune. Lilith din Leu vine şi tulbură cu ambiţii care nu au echivalent în practică, 
acelea care îi spun celui care se crede puternic faptul că este cu adevărat aşa cum 
gândeşte despre sine şi îl depărtează de pe traseul adevărului. În această infatuare 
sau risipă a gândurilor, găsim şi puţină nostalgie. Gândul de supravieţuire este 
astăzi mai puternic decât cel de confort şi aceasta va fi una din direcţiile impusă de 
tensiunea care apare între Lilith şi Axa Dragonului. Dacă judecăm şi faptul că Lilith 
se află în continuare în fereastra opoziţiei cu Venus, careul pe care acestea două îl 
trimit către Axa Dragonului ar putea construi pe cer o cruce cosmică. De această 
dată însă raporturile astrale nu merg în direcţia acestei configuraţii astrale, ci ele 
sunt privite separat, fiecare intervenind în planurile pe care individul le are cu o 
picătură de nesiguranţă sau cu o ambiţie atât de mare încât îl face pe acesta să 
neglijeze măsura pe care şi-a impus-o sau care îl orbeşte în fața limitelor. 

Pentru a reuşi să punem în aplicare soluţiile, acelea care vin prin împlinirea 
sextilului dintre Venus şi Junon, este nevoie astăzi de simţul concretului. Acesta 
este, din nefericire, atenuat de diferite direcţii care agresează conştiinţa individului 
să nu mai creadă nimic din ceea ce a crezut până acum sau să se simtă puternic 
zdruncinat în crezul său chiar dacă în acest moment nu se va pune problema unei 
decizii categorice referitor la întoarcerea din drum sau devierea de pe traseul 
iniţial. 

Înţelegem astfel că ceea ce este rău va merge mai departe şi, din fericire, ceea 
ce este bun nu va fi oprit şi nu va fi distrus sub bocancul dur al monştrilor pe care i-
am creat în săptămâna anterioară. Faptul că Venus este implicată de ceva vreme în 
diferite dispute de natură existenţială (careul la Axa Dragonului) împlineşte astăzi 
un sextil cu Junon ne arată că putem merge pe mai multe fronturi, că, deşi în 
anumite situaţii nu ne vom găsi puterea necesară să ne rezolvăm anumite probleme 
crezând că acestea se amplifică de la sine, vom putea găsi momente speciale, 
bucurii sau fericiri care să ne umple sufletul de încântare şi care să dea nostalgiilor 
o tentă pozitivă. 

Luna, ce se află acum în plin tranzit prin domiciliu (Rac), va fi astăzi în 
conjuncție cu Jupiter şi implicit în opoziţie cu Pluton, îndemnându-ne să-i judecăm 
pe cei din jur după ceea ce avem. Conjuncţia cu Jupiter şi opoziţia cu Pluton 
înseamnă din nou intrarea în fereastra careului în T pe semne cardinale cu Uranus 
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focar. Din nou ne revin în minte aceleaşi probleme, aceleaşi reacţii, din nou suntem 
agasaţi pe același substrat cu acelaşi rezultat, însă de alte persoane, în alte situaţii. 
Cei care reuşesc astăzi să se menţină pe linia concretului, vor reuşi să lase în urmă o 
săptămână agasantă (3-9 martie 2014) şi să privească în faţă cu speranţă. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un ton dur. Careul lui 
Lilith la Axa Dragonului care se împlineşte astăzi trasează un fir negativ în destinul 
fiecăruia ori amplifică anumite probleme pe care le-am crezut stinse. Că este vorba 
despre abuzul de putere, despre amestecarea în treburile altuia sau pur şi simplu de 
a ridica tonul într-un context nepotrivit rezultatul este acelaşi. Sunt reînviate 
probleme pe care am crezut că le-am lăsat în urmă şi care ne tulbură la fel de tare 
pe cât de ambiţioşi suntem în a nu ne transforma. Transformarea, privită astăzi ca 
o soră geamănă a concretului, ne dă atât de multă putere încât, dacă îndrăznim să 
ne folosim energia pentru a privi foarte departe, reuşim să doborâm bariere care 
săptămâna anterioară ne-au speriat. Cu alte cuvinte, astăzi acolo ne stă slăbiciunea 
cea mai mare, tot acolo ne stă şi puterea cea mai mare având abilitatea de a putea 
merge pe două fronturi. Chiar dacă linia negativă se mai păstrează încă pentru că 
problemele sociale nu trec cu noaptea, ele se menţin până când oamenii se hotărăsc 
să pună în aplicare soluţiile pe care le-au gândiţi în ultima perioadă. Însă reuşim 
astăzi să mergem şi pe o linie pozitivă, reuşim să ne ţinem departe de ceea ce ne 
îndeamnă să ne delăsăm prea repede, să gândim prea repede, să luăm o decizie 
pripită, să dăm un răspuns pe loc, fără să ne gândim sau să riscăm într-o situaţie în 
care pe alte conjuncturi nu am face aşa ceva. 

Cei care reuşesc astăzi să se menţină pe această linie a concretului vor reuşi 
să atenueze o mare parte din gândurile negative, din spaimele pe care și le-au 
alimentat singuri. În absenţa acestor energii negative, puterea va creşte prin 
asociere, iar ceea ce este rău vedem lăsat în urma aşa cum Lizuca lasă în urma sa 
firmiturile de pâine în ideea că acestea, mai târziu, o vor ajuta să se întoarcă acasă. 
Prin sticla fumurie a săptămânii anterioare ideea de �acasă� este deformată, iar 
aceste firmituri de pâine lăsate în urmă nu constituie o hrană pentru noi, nici 
măcar un indiciu bun, ci un artificiu de care ne folosim acum pentru a ne desprinde 
de anumite reziduuri foarte lipicioase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa în urma ceea ce se trage 
spre trecut. Dacă nostalgia acestei zile nu ne îndeamnă să privim înainte cu mai 
multă încredere înseamnă că deţine o informaţie negativă pe care trebuie să o 
lăsăm în urmă, acolo unde se trage. 

 
Marţi, 11 martie 

Marti 11- 3-2014  8:14 Mercury (Aqu) Squ [Sco] Saturn 
Marti 11- 3-2014  9:10     Sun (Pis) Tri (Can) Moon 
Marti 11- 3-2014 14:29    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 
Marti 11- 3-2014 21:50    Luna (Can) Squ [Lib] Mars 

 
Se modifică ritmul de lucru. Cunoaşterea devine nefolositoare. Sinceritatea 

este abordată cu multă prudenţă. Timpul câştigat cu greu este risipit în acţiuni 
fără rost. Oamenii se consolează cu gândul că le va fi mai bine. Se impune o 
viziune nouă asupra relaţiilor. 

 
O mare parte din evenimentele acestei zile vor lăsa impresia că sunt o 

continuare firească a ceea ce a venit spre noi în ziua anterioară. Astăzi se împlineşte 
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un alt careu interesant (careul Mercur-Saturn) şi pentru că este vorba tot despre un 
unghi de 90 de grade, tot intre zodii fixe cei mai mulţi vor avea impresia 
continuităţii unei probleme. Astăzi însă se modifică ritmul de lucru, iar gândul cel 
mai puternic este alimentat, pe de o parte, de teama de eşec (în cazul celor care se 
sperie foarte uşor în fața obstacolelor, iar de partea cealaltă prin ambiţie, în cazul 
celor care acceptă uşor provocările vieţii. 

Astăzi nu se împlineşte doar careul dintre Mercur şi Saturn, ci şi careul Luna-
Marte şi vom avea impresia că atât în sfera intimă, în viaţa personală cât şi în 
societate ne confruntăm cam cu aceleaşi probleme, diferenţele constând doar din 
limbaj. Cu cât ne depărtăm de momentul perfect al împlinirii careului dintre 
Mercur și Saturn cu atât observăm că problemele acestei zile nu sunt o continuare a 
ceea ce li s-a-ntâmplat ieri, ci sunt noi sau au nevoie de o viziune nouă, de o parere 
nouă, de informaţii noi sau de mai multă îndrăzneală. Astăzi ni se cere să punem în 
aplicare toată puterea de care suntem în stare pentru a da acţiunilor în care ne 
implicăm un scop nobil. 

Fie că facem o banală plimbare la magazin pentru a ne achiziţiona un bun, fie 
ca facem o conversaţie de complezenţă cu un cunoscut este important ca în decizia 
de a face sau a nu face ceva să punem încrederea că o mână nevăzută a universului 
ne îndeamnă să alimentăm ce este constructiv pentru propria conştiinţă. 

Careul Mercur-Saturn, în situaţia în care Saturn este retrograd în Scorpion, 
iar Mercur se află în exaltare (în plin tranzit prin Vărsător) aduce astăzi, prin 
constrângere, accesul la informaţii noi. Acesta este declicul sau condiţia principală 
pentru a fi înnobilaţi de înţelegere, de deschidere sau de rezultatul unor fapte 
remarcabile. Dacă nu acceptăm provocările acestei zile, indiferent ce credem despre 
ele (că sunt sau nu o continuare a zilei anterioare) nu face altceva decât să ne 
menţinem în sfera constrângerilor, adică vom gândi că ni s-a luat ceea ce ne făcea 
plăcere să avem, că ni s-a dat ceea ce înseamnă efort, că nu avem acces, că nu 
reuşim să ne ridicăm. Lăsând în urmă toate acestea prin adoptarea unei atitudini 
verticale şi oprirea acestei mori mentale care ne toacă energia prin negativitate 
susţinută, câştigăm timp şi devenim puternici. Nu putem controla valorile cu care 
lucrăm astăzi, dar putea să le invocăm, să le utilizăm pentru că scopul cu care 
acestea vin în preajma noastră nu este acela de a ne transforma în liderii unui nou 
imperiu, ci de a ne ajuta să sărim mult mai sus sau mult mai departe în aşa fel încât 
să depăşim un obstacol. 

Ziua este grea pentru cei care vor să înveţe, care au activitate mentală, care 
lucrează cu informaţia sau care au în subordinea lor alţi oameni. 

Prin urmare, 11 martie este o zi în care avem şansa de a ne întâlni cu 
cunoaşterea. Dacă astăzi alegem să privim lucrurile prea mici din preajma și să 
spunem că acestea ne definesc vom transforma această cunoaştere într-un arhivar 
total nefolositor. Dacă însă privim foarte departe şi ne vom depăşi teama de lucruri 
mari, această agorafobie mistică, vom combate o iluzie pe care ne-am construit-o 
de la începutul anului până acum prin diferite conjuncturi astrale (aşadar, cu un 
anume suport astral) și ne vom hrăni viziunea clară asupra unui obstacol sau 
asupra problemelor cu care am putea să ne confruntăm de-a lungul acestui an. 

Privind foarte departe şi lăsându-se în voia aerului foarte proaspăt al 
informaţiilor, aşa cum ne sugerează conjuncturile astrale ale acestei zile, vom reuşi, 
prin verticalitate, prin măsură, prin curaj, să câştigăm timp şi să ne înnobilăm 
bagajul de cunoştinţe cu informaţii cu adevărat utile despre ce se va întâmpla în 
viitor. Poate pe unii nu-i interesează viitorul la modul general, dar ar putea să le fie 
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utilă o anume desfăşurare a evenimentelor în care este implicat acum. Astăzi 
vedem cât este de utilă anticipaţia atunci când ea se manifestă în absenţa 
curiozităţii. Curiozitatea distruge anticipaţia sau caută să o subjuge propriei ambiţii 
sau propriilor vibraţii, adică dă naştere unui paradox care vrea ca viitorul să fie 
după chipul şi asemănarea prezentului, anulându-se astfel orice umbră de progres. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele care vin 
spre noi astăzi cu un zâmbet interior. Atunci când putem zâmbi în interior în faţa 
unor situaţii ce ar putea să ne bruscheze, dovedim tărie de caracter, încredere, curaj 
adică arătăm că avem toate ingredientele pentru a primi cu demnitate ce are 
viitorul rezervat pentru noi. 

 
Miercuri, 12 martie 

Miercuri 12- 3-2014  4:08    Luna (Can) --> Leo 
Miercuri 12- 3-2014  5:15    Luna (Leo) Squ [Sco] North Node 
Miercuri 12- 3-2014  5:49    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 
Miercuri 12- 3-2014 13:58    Luna (Leo) Tri (Ari) Juno 
Miercuri 12- 3-2014 15:56    Luna (Leo) Opp (Aqu) Venus 

 
Evenimentele scapă de sub control. Teama este primul semn al greşelilor 

săvârşite din lăcomie. Paguba vine acolo unde schimburile se complică. Este 
evidenţiat un element negativ. Se vinde o imagine rea. Se cere renunţarea la 
obsesia depăşirii situaţiilor imposibile. 

 
12 martie este ziua în care buturuga mică răstoarnă carul mare. Dacă ne-am 

ţinut cu firea şi am fost puternic centraţi pe un ţel nobil în primele două zile ale 
săptămânii astăzi am putea ca printr-un singur moment de neatenţie să risipim 
totul. Prin trecerea Lunii în Leu evenimentele scapă de sub control pentru că Luna 
se află în conjuncție cu Lilith pentru prima dată de când aceasta a intrat în Leu şi, 
în egală măsură, în opoziţie cu Venus, deci se activează axa Leu-Vărsător aducând o 
stimă de sine fără bază, fără suport care va lăsa impresia că susţine un element 
negativ. Nu se susţine un element negativ decât dacă se menţine prea mult această 
patimă a greşelii care este astăzi invazivă. Se va vorbi despre ambiţii deşarte, 
despre lăcomie sau despre cât de puţin ne trebuie pentru a fi fericiţi. În realitate, 
astăzi trecem printr-o mare păcăleală pentru că dacă cu puţinul pe care-l avem nu 
suntem fericiţi, degeaba invocăm că ne-ar trebui puţin pentru a fi fericiţi pentru că 
acel puţin nu ne va ajunge. 

Astăzi se va aduce în discuţie şi ideea de jumătate pentru că această ideea de 
jumătate ar trebuie acum să împlinească plăceri personale. Persoana din preajma 
îşi ocupă acest loc pentru a ne distra, pentru a ne trezi anumite dorinţe, pentru a ne 
preschimba tristeţea în bucurie sau pentru a ne distrage atenţia blocată pe situaţii 
imposibile. Dacă vom cădea pradă acestor tendinţe vom scăpa evenimentele de sub 
control şi dacă acestea sunt importante vor produce efecte care ne vor urmări în 
două etape, prima până în a doua parte a lunii mai, iar a doua până în a doua parte 
a lunii iulie. 

Dacă evenimentele scăpate de sub control sunt lipsite de importanță sau erau 
ţinute în sfera observaţiilor printr-un obicei prost, unul obsesiv, atunci pierdere 
controlului înseamnă o mare realizare a acestei zile şi imaginea rea, obsesivă a 
situaţiilor imposibile se preschimbă brusc lăsând lumina să ne arate adevăratele 
evenimente ale viitorului. Avem şansa astăzi să vedem prin desprinderea de această 
latură obsesiv negativă asupra evenimentelor vieţii că viitorul poate fi construit şi 
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altfel. Pentru a le vedea, condiţia principală este aceea de a fi în continuare 
verticali, pozitivi, curajoşi aşa cum am fost îndemnaţi în primele zile ale 
săptămânii. 

Prin urmare, 12 martie ne aduce în fața unei cunoaşteri practice. Dacă ieri 
informaţia a fost deosebit de importantă, astăzi fapta este importantă şi în funcţie 
de calitatea ei beneficiem de rezultate pozitive sau negative de pe urma acestui 
context astral. Indiferent de felul de a fi, de tipul de rezonanță pe care-l dezvoltăm, 
careul Lunii la Axa Dragonului aduce un moment de cumpănă în viaţa fiecăruia. Fie 
că el se rezumă doar la a invoca anumite greşeli, fie sunt parcurse decizii proaste 
care duc la rănirea partenerului de viaţa, la săvârşirea unei greşeli din imprudenţa 
sau menţinerea într-o zonă a greşelii, aşa cum a fost ea săvârşită până acum. Există 
însă şi un îndemn pozitiv acela care vine din trigonul Lunii cu Junon şi care îi ajută 
pe oameni ca prin interacţiuni să-şi vadă unii altora soluţiile. 

De unul singur astăzi va fi greu de văzut lumina de la capătul tunelului, însă 
prin interacţiuni, cu riscul de a ne răni unii pe alţii, cu riscul de a duce mai departe 
o tensiune, fără a o menţine pe această printr-o intenţie clară, ne ajutăm să 
depăşim situaţii imposibile. 

Unii le depăşesc prin simpla conștientizare, adică văd că suita evenimentelor 
viitoare este alta decât şi-au închipuit, alţii vor trece la acţiuni şi faptele concrete 
ale zilei de astăzi ce vin dintr-o cunoaştere hrănită în zilele sau săptămânile 
anterioare înseamnă combaterea unor fapte rele. Se pedepseşte un rău şi duritate 
acestei pedepse îi va face pe unii celebri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că 
evenimentele viitoare vor fi sortite pieirii, marcate de pagubă doar pe ceea ce ni se 
întâmplă astăzi. Multe din evenimentele acestei zile sunt marcate de o iluzie 
întunecată, aceea care are un singur scop: să ne modifice percepţia corectă a 
realităţii. Cine rezistă acestei tentaţii arată că are un spirit puternic şi că poate 
interveni printr-un gând bun asupra destinului său, construindu-şi propria şansă. 

 
Joi, 13 martie 

Joi 13- 3-2014  2:59    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Joi 13- 3-2014 23:15     Sun (Pis) Tri [Sco] Saturn 

 
Adevărul devine puternic prin partea sa nevăzută. Se cultivă introspecţia. 

Se cere tărie de caracter. Se primesc reproşuri care cizelează caracterul. Este 
împlinit un ţel. Semnele bune sunt atrase prin observare activă. Disciplina 
îndeamnă spre planificări pe o perioadă mare de timp. 

 
Cele două aspecte pozitive care se împlinesc astăzi (trigon Luna-Uranus şi 

trigon Soare-Saturn) ne aduc în fața unor experimente care ne vor face să ne 
simţim puternici. Acestea vor purta amprenta unui adevăr. El nu vine de la sine, ci 
a fost cultivat în ultima perioadă şi acum îi vedem acestuia primele frunzuliţe, 
vedem cum iese din întuneric şi considerăm că, datorită conţinutului său, suntem 
salvaţi. 

Astăzi, prin acest adevăr, prin ceea ce înţelegem din ceea ce este evident, 
urmărim să îndeplinim un ţel. Se cultivă introspecţia, se cere tărie de caracter şi 
oamenii vor cultiva foarte mult acele laturi ale personalităţii care le spun că a sosit 
momentul să participe la construirea unor situaţii speciale. Va exista un interes 
foarte mare faţă de evenimentele globale, faţă de geopolitică, față de ceea ce se 
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întâmplă în lume, un interes mult mai mare decât am manifestat în ultima 
perioadă. Asta pentru că atât în ceea ce priveşte exercitarea dorinţei personale într-
o anumită direcţie (trigon Luna-Uranus), cât şi derularea anumitor experimente ce 
ţin de stabilitatea actualelor structuri mondiale (trigon Soare-Saturn) se atrage 
atenţia individului către planuri de viitor. Pe de o parte, aceste planuri de viitor 
conţin repararea unor greşeli de natură administrativă, politică sau militară, 
adoptate în ultima perioadă (Saturn retrograd din Scorpion), iar de partea cealaltă 
se caută soluţii pentru a profita de pe urma unei dezordinii sociale. Dacă la nivel 
global aceste două trigoane sunt purtătoare ale unui semn de progres, la nivelul 
vieţii individuale acest progres este condiţionat de puterea de înţelegere, de tăria de 
caracter sau de cât de dispuşi suntem să înţelegem observaţiile care ne sunt făcute 
din jur sau reproşurile. 

Chiar dacă Saturn este retrograd din Scorpion, trigonul cu Soarele din Peşti 
ne îndeamnă către disciplină, iar disciplina ne ajută să ne planificam mai bine 
timpul, sarcinile de lucru sau întâlnirile. 

Prin urmare, 13 martie este o zi a faptelor importante. Devenim astăzi 
puternici prin ceea ce facem, prin cât de dispuşi suntem să înţelegem feedback-ul 
pe care-l primim din jur şi cât de atenţi suntem la acele elemente de dezordine 
socială care nu trebuie duse mai departe. 

În a doua parte a zilei, când se împlineşte trigonul dintre Saturn şi Soare, 
Luna se va afla în fereastra opoziţie cu Mercur, iar asta înseamnă că se va vorbi 
despre o imagine proastă, despre o informaţie falsă ori va fi speculată greşeala unui 
individ sau a unui grup pentru a i se slăbi acestuia puterea de influenţă ori pentru a 
fi fragmentat. 

Axa Leu-Vărsător, o axă a puterii prin sentiment, este acum agresată de două 
opoziţii Luna-Mercur şi Venus-Lilith ce ne vor lăsa impresia că lucrurile noi sunt 
construite pentru a ne pune la încercare, pentru a ne zdruncina sau pentru a ne 
deposeda de un bun de preţ. Acest bun, de care conjuncturile sociale vor să ne 
deposedeze, a ajuns absolut întâmplător în sfera intimă ori a fost primit pentru o 
perioadă scurtă de timp. Faptul că am ajuns să credem că ne aparţine constituie 
una din marile erori pe care le-am îmbrăţişat în ultimele săptămâni. Opoziţia Luna-
Mercur, care se va împlini la grad perfect în dimineaţa zilei de mâine, anunța încă 
de astăzi că vor exista anumite directive, sarcini sau măsuri care urmăresc 
diminuarea puterii de influenţă ori deposedarea de un bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că disciplina 
este unul din elementele care amplifică puterea personală şi discernământul și că 
ea nu este în contradicţie cu nimic din ceea ce ne este rezervat în această 
săptămână. Cei care vor da astăzi dovadă de disciplină vor reuşi să vadă şi 
semnalele pozitive care vin din demersurile în care sunt implicaţi. Ei nu se vor 
simți agasaţi sau dezintegraţi de reproşurile care vin din jur, ci, dimpotrivă, 
reconfiguraţi, reconstruiţi, revigoraţi. 
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Vineri, 14 martie 
Vineri 14- 3-2014  2:47    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 
Vineri 14- 3-2014  8:27    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mercury 
Vineri 14- 3-2014  9:23    Luna (Leo) Sex [Lib] Mars 
Vineri 14- 3-2014 16:17    Luna (Leo) --> Virgo 
Vineri 14- 3-2014 17:07    Luna (Vir) Sex [Sco] North Node 
Vineri 14- 3-2014 18:16 Mercury (Aqu) Tri [Lib] Mars 

 
Prea multe întrebări. Ceea ce este înnobilat inspiră teamă. Conflict între 

generaţii. Cunoştinţele se îmbunătăţesc substanţial prin apelul la rezultate 
spectaculoase. Este nevoie de curaj. Griji nejustificate care aduc erori în 
aprecierea celor din jur. Pierderile de acum sunt definitive. 

 
Astăzi ne vom confrunta cu prea multe întrebări fără răspuns. Luna îşi va 

încheia astăzi tranzitul său prin Leu, eliberând dorinţele individului de tensiunea 
sau de posibilitatea de a ajunge în mod inevitabil la un conflict sau la dispute 
inutile. Trecând în Fecioară, în a doua parte a zilei, va avea de împlinit un sextil cu 
Capul Dragonului, mediind tendinţa Nodurilor şi aducând soluţii constructive, însă 
acestea nu vin prin întrebări, ci prin îmbunătăţirea cunoştinţelor ori prin aplicarea 
acestora într-un context nou. Se va vorbi astăzi de înţelegere, de supunere, despre 
atenţie sau despre fertilitate. Gândurile fertile vor fi acelea care nu sunt orientate 
împotriva individului, împotriva ideilor acestuia, nici măcar atunci când anumite 
elemente de comportament sunt judecate, criticate sau corectate. Trecerea de la 
Leu la Fecioară înseamnă astăzi deschiderea către noi surse, către noi informaţii ori 
eliberarea de această forma de neîncredere care ne consuma prea multă energie 
pentru a fi ţinută în interior. Astăzi nu ne mai temem să spunem că suntem 
îngrijoraţi, că am fost nedreptăţiţi, că am fost deposedaţi de un bun, nu mai suntem 
îngrijoraţi de ceea ce i se va întâmpla şi putem să privim cu mai mult curaj către 
ceea ce vine spre noi. Astăzi se va împlini trigonul Mercur-Marte şi asta înseamnă 
curaj în a repara o greşeală personală de a lăsa în urma ceea ce ne vampiriza, ceea 
ce ne împovăra şi de a avea mai mult curaj în a porni pe un drum nou. 

Foarte mulţi însă doar vor avea impresia că pornesc pe un drum nou pentru 
că retrogradarea lui Marte îi întoarce pe aceştia către experimente pe care le-au 
uitat şi pe care acum le privesc ca şi cum li se întâmplă pentru prima dată. Uitarea 
are astăzi un efect terapeutic şi ea va fi îmbrăţişată cu toată fiinţa, ducând la 
obţinerea de rezultate spectaculoase sau confortabile. 

Nu trebuie însă să neglijăm că, dimineaţă, se împlineşte opoziţia Luna-
Mercur şi acest unghi dă tonul rupturii, a deposedării sau deciziilor categorice care 
sunt menţinute cu dinţii strânşi, cu musculatura încurdată ori cu întreaga atenţie 
aflată într-un moment de contracţie. 

Pornind de la deciziile adoptate încă de dimineaţă este important de 
subliniat că pierderile de acum sunt definitive. Atât Luna cât şi cele două planete 
implicate în trigon (Marte şi Mercur nu pot susţine proiecte pe termen lung, ci doar 
pe cele pe termen scurt, iar proiectele pe termen scurt, acum, prin careul în T pe 
semne fixe, împlinit între Luna-Saturn şi Mercur, agasează zona intimă şi pun prea 
multă greutate pe un fond sărăcit ori se aşteaptă prea mult dintr-o zonă care nu 
poate oferi nimic. De aici şi caracterul definitiv al pierderilor. 

Prin urmare, 14 martie este o zi marcată de griji nejustificate. Anumite 
situaţii trebuiesc lăsate în trecut, abandonate, uitate pentru a putea merge mai 
departe. Renunţarea astăzi ia însă înfăţişarea conflictelor între generaţii. Este 
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posibil ca această desprindere, privită ca un îndemn astral să însemne şi 
desprindere de oameni, de un grup sau schisma definitivă într-un grup. Mulţi vor 
avea impresia ca astăzi se consumă cele mai importante evenimente ale acestei 
săptămâni pentru că ele lovesc în grijile cele mai mari sau în curajul cel mai 
puternic. De fapt, evenimentele care vin spre noi astăzi nu lovesc, ci se apropie 
timid de punctele cele mai vulnerabile ale fiinţei atât în ceea ce privesc raporturile 
sale intime, cât și în raporturile sociale. 

Pentru că astăzi nici trigonul Mercur-Marte, dar nici tranzitul Lunii din Leu 
în Fecioară nu susţin planurile pe termen lung, deciziile categorice ori finalitatea 
anumitor experimente ce se vor consuma acum lasă impresia că pierderile de acum 
sunt definitive, iar grijile celor care se ocupa de planificări, de programări sunt 
oarecum justificate. Astăzi se lucrează mult asupra structurii individuale şi tocmai 
de aceea mulţi vor avea impresia ca sunt loviţi în elementele cele mai bune, mai 
constructive sau care-i definesc cel mai mult. 

Nu este indicat să privim evenimentele acestei zile cu teamă. Conflictul 
dintre generaţii nu este predispus acum de astre, ci el devine o consecinţă a 
purificărilor personale. O anume atitudine, alimentată în ultima perioadă, este 
acum amplificată pentru a fi înţeleasă şi eliminată. Această atitudine conţine o 
întreagă suită de idei sau concluzii în care celălalt, pentru că se află pe alt tronson 
de vârsta, nu este avantajat, de aici şi conflictul. Curajul cel mai eficient va fi 
manifestat astrăzi în raport cu propria persoană. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi evenimentele acestei 
zile prin constrângere. Acolo unde este privită contracţia prin libertate (libertatea 
de a comprima, de a rupe, de a separa, de a fragmenta) acolo există şi şansa ca 
fiecare dintre elementele noi care se formează acum prin separare să-şi ducă mai 
departe existența ca individualitate de sine stătătoare. 

 
Sâmbăta, 15 martie 

Sambata 15- 3-2014  3:41    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Sambata 15- 3-2014 13:07    Luna (Vir) Sex (Can) Jupiter 
Sambata 15- 3-2014 18:32    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Sambata 15- 3-2014 20:03    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

 
Mesajele sunt categorice. Exploziile interne slăbesc rezistența grupului. 

Susţinătorii devin nefolositori. Se întind aripile pentru un zbor amplu. 
Supraapreciere. Surprizele pigmentează evenimentele banale. Apel la întâmplări 
consumate la finalul lui februarie. Atenţie la puterea neobişnuită pentru că ea este 
un cuţit cu două tăişuri. 

 
Dacă ieri am fost invitaţi să dăm dovadă de curaj, astăzi acesta ne va curta ca 

o consecinţă a ideilor puternice, înălţătoare sau categorice pe care suntem tentaţi să 
le adoptăm. Astăzi mesajele sunt categorice, însă exploziile interne, acelea care au 
făcut întreaga săptămână celebră, slăbesc rezistența grupului şi elementele care s-
au format în urma unei separări tind să meargă fiecare pe o linie separată. Această 
direcție se aplică şi cazul individului care a trăit întreaga săptămână cu frământări 
pentru că acum își vede fiecare idee care s-a desprins din întreaga structură 
psihoemoţională ca fiind implicată într-un demers unilateral. 

Prin ceea ce este predispus astăzi de contextul astral oamenii își dau seama 
că pot merge pe mai multe fronturi şi asta înseamnă că îşi deschid aripile şi pornesc 
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un zbor îndrăzneţ. De această dată, nu se întâmplă aşa cum s-a-ntâmplat în 
săptămâna anterioară când zborul a fost frânat de o serie de probleme. Acum 
această problemă este fragmentată. Soluţia a venit şi nu trebuie decât să ne 
deschidem aripile şi să punem în aplicare totul, adică să ne înălţăm spre finalitate. 

Ceea ce se întâmplă astăzi va face apel însă la evenimentele ce s-au consumat 
pe finalul lui februarie. 15 martie, ca început al acestui nou traseu, poate aduce 
surprize, iar supraaprecierea este un imens pericol prin faptul că ar putea să facă 
apel la o susţinere nerealistă. 

Aflată în plin tranzit prin Fecioară, Luna va avea astăzi de împlinit două 
opoziţii (cu Neptun şi respectiv Chiron), un sextil (Jupiter) şi un trigon (Pluton) 
participând la desenarea unui dreptunghi mistic. Condiţionările sociale acelea care 
pun în dificultate integritatea individului, moralitatea sau chiar sănătatea sa fizică 
suprasolicită. Mulţi vor avea astăzi impresia unui calm suspect şi vor căuta sa 
înţeleagă de ce intensitatea evenimentelor din ziua anterioară, care anunţau o 
derulare aprigă şi în ziua de astăzi, dar şi în următoarele zile, s-a oprit ori s-a 
diminuat din intensitate. Concluziile acestor observaţii vor fi însă categorice şi ele 
vor fi integrate în planurile de viitor. 

Indicat ar fi să ne pierdem acum vremea şi energia privind fiecare fir ce a 
apărut din fragmentarea întregului, ci trebuie să privim în continuare întregul aşa 
cum îl știm de la începutul săptămânii până acum pentru a vedea care sunt 
direcţiile fragmentelor. Acum, în acest stadiu de început, este cât se poate de utilă 
această atitudine pentru a nu ne risipi în detalii fără rost. Luna în Fecioară are acest 
talent de a-i îndemna pe oameni să se piardă în detalii, să nu vadă pădurea din 
cauza copacilor, iar implicarea Lunii în dreptunghiul mistic împreună cu Pluton, cu 
Chiron şi cu Jupiter le lasă oamenilor impresia că se ocupa de lucruri esenţiale, 
îndemnându-i să vadă disproporţionat fiecare element cu care intră în contact, 
indiferent cât de important este. 

Prin urmare, 15 martie este o zi a mesajelor categorice şi a exploziilor 
interne care slăbesc rezistența grupului. În realitate, nu acestea sunt elementele 
definitorii ale evenimentelor de aici, nu în mesaje categorice sau în explozii interne 
stă stabilitatea viitorului, ci în viziune. Viziunea este astăzi cea care îi face pe 
oameni să fie diferiţi între ei și care, în egală măsură îi va ajuta să pornească fiecare 
pe un drum personal. Succesul care este programat în viitor depinde foarte mult de 
calitatea acestor decizii categorice, de puterea individului de a privi ansamblul 
conjuncturilor în care este implicat, chiar dacă acest întreg a fost în ultimele zile 
fragmentat. 

15 martie este o zi a surprizelor, iar apelul la evenimente care s-au consumat 
pe finalul lui februarie au menirea de a pigmenta deciziile de acum şi de a ne 
convinge că participăm la evenimente importante care se întind pe o mare perioadă 
de timp, nu că suntem la dispoziţia unor capricii de moment. 

Este important ca astăzi să ne deschidem aripile şi să îndrăznim mai mult, să 
arătăm că, în zilele anterioare, nu doar am simulat curajul, ci suntem încrezători în 
ceea ce avem de făcut şi în traseul pe care am pornit pentru că, în două parte a zilei, 
Luna va fi în fereastra opoziției cu Soarele (Luna plină) care se va împlini în ziua 
următoare. Așadar, să fim atenţi astăzi la intensitatea puterii! Acest fapt neobişnuit 
dat de intensitatea puterii poate fi un cuţit cu două tăişuri, adică din prea mult 
entuziasm, dintr-o încredere în sine prea mult centrată pe Ego, individul ar putea 
să aleagă acele evenimente care-l rănesc, devenind nu un exemplu pozitiv pentru 
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ceilalţi la capitolul realizare socială, ci un exemplu negativ la capitol “uite ce se 
poate întâmpla dacă nu faci ce trebuie�. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a începe ziua prin a observa cu 
atenţie care sunt evenimentele care strălucesc cel mai mult, care sunt ideile care ne 
îndeamnă să acţionăm pe zonă publică şi care ne spun că trebuie să ne menţinem în 
intimitate. După ce am făcut un asemenea inventar, după ce am constatat, 
punctual, aceste elemente, să mutăm centrul de atenţie pe viziunea de ansamblu şi 
să integrăm observaţiile în îndemnurile care ne-au tot frământat de-a lungul acestei 
săptămâni. În felul acesta, vom reuşi să vedem care sunt firele vii şi care sunt cele 
moarte din ceea ce avem acum în preajmă. 

 
Duminică, 16 martie 

Duminica 16- 3-2014 13:36    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 
Duminica 16- 3-2014 19:08     Sun (Pis) Opp (Vir) Luna (Full Moon) 

 
Slăbiciunea concentrată devine un resort pentru administrarea unor 

situaţii complicate. Forţa grupului îi spune individului cu cine să se asocieze. Sunt 
accentuate legăturile pătimaşe. Agresarea domeniilor în care sunt adoptate 
deciziile pentru întregul grup sau stat. 

 
Luna plină de astăzi ne va zdruncina încredere în sine. Pe de o parte, această 

încredere a fost susţinută de o deschidere prea mare a evenimentelor care se întind 
pe mai multe luni, iar de partea cealaltă pe teama că aceste decizii ar putea să nu fie 
ceea ce avem cu adevărat nevoie. În faţa acestui gol, forţa grupului are întâietate 
faţă de forţă individului. Astăzi puterea grupului îi spune individului cu cine să se 
asocieze, cum să se îmbrace, cum să se comporte, care sunt cele mai bune planuri 
de viitor pe care trebuie să şi le facă ori pe ce drum să pornească. 

Chiar dacă traseul este ales și s-a lucrat la el în ultimele zile, este posibil ca 
astăzi, pe Luna plină, să apară noi modificări de viziune, noi preschimbări sau noi 
frământări care să aşeze şi mai bine în albie ceea ce s-a construit de la începutul 
săptămânii până acum. Abia acum ne dăm seama că de-a lungul săptămânii am fost 
tentaţi să judecăm prea repede, ne-am grăbit să acuzăm ori să împărţim de la sine 
putere un întreg după pofta inimii. Abia acum înţelegem că a fost important de-a 
lungul acestei săptămâni să lăsăm ca lucrurile să vină de la sine. Dacă nu am 
proceda aşa, atunci agresarea domeniilor în care sunt adoptate deciziile pentru 
întregul grup de apartenenţă devin elementul definitoriu tranformând ziua dintr-
una de putere, într-una de conflict.  

Acum, în mijlocul zilei, Luna şi Saturn îşi împlinesc sextilul lor şi ne vin în 
minte situaţii care s-au consumat de-a lungul acestei săptămâni ori persoane sau 
ipostaze care au avut un rol important în ceea ce am săvârșit de luni încoace. Nu 
doar astăzi ne vom gândim insistent la anumite evenimente ale acestei săptămâni, 
ci şi în următoarea perioadă, până în a doua parte a lunii mai, când Marte îşi va 
reveni din mersul retrograd. 

Acum însă Saturn din Scorpion va reuşi să medieze Luna plină pentru că se 
află în mers retrograd şi punctul reflex se va situa de această dată în cealaltă parte a 
zodiacului (Rac), după cum îi este mersul acum. Aşa se explică de ce Luna plină de 
azi explorează slăbiciunile, nu amplifică în mod implicit (de la sine) puterea 
individului. Din acest punct de vedere am putea spune că Luna plină din Pești din 
16 martie are şansa să devină una dintre cele mai dificile faze ale Lunii de peste an. 
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Nu forţa şi nu amplitudinea evenimentelor vor impresiona acum, ci faptul că ele 
răscolesc acele laturi ale fiinţei asupra cărora nu avem un control direct. Mulţi vor 
avea impresia că slăbiciunile astăzi sunt concentrate şi că sunt explorate numai 
patimile, că ne aducem aminte numai de ceea ce nu putem controla ori de ceea ce 
nemulţumeşte. 

În realitate, ceea ce este amplificat astăzi vine doar din răscolirea fiinţei, iar 
nemulţumirile sau elementele negative cu care ne confruntăm nu sunt altceva decât 
consecinţa unei explorări. Cei care refuză să exploreze astăzi se vor confrunta cu un 
puternic neastâmpăr, cu o agitaţie psihoemoţională, dar şi cu una de natură fizică, 
pentru că-şi vor folosi întreaga forţă a Lunii pline pentru a nu face nimic, în situaţia 
în care destinaţia acesteia era de a explora foarte mult adâncimile ființei. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unor probleme personale 
asupra cărora nu putem avea niciun control. Din acest punct de vedere, ea ar putea 
deveni cea mai periculoasă zi a săptămânii pentru că ne pune să vorbim o limbă pe 
care nu am învăţat-o, să mergem pe sârmă chiar dacă niciodată nu am făcut asta ori 
să participăm la un ritual social despre care nu am ştiut nimic niciodată. Partea 
bună a acestor îndemnuri vine din faptul că este stimulată creativitatea, este 
încurajat individul să se arate inventiv, să găsească soluţii, adică să-şi folosească 
inteligența pentru a construi ceva, nu doar să devină un executant al unor ordine 
venite din jur. Unii vor spune că așa se întâmplă în situațiile limită. Dacă ei își arată 
aceste calități numai în situații limită, atunci, ca o consecință a atitudinii lor, 
universul le va pune la dispoziție astăzi tot ce au nevoie pentru a se bucura de 
aceste rezultate minunate, pentru că acum rezultatul este mai important decât 
etapele intermediare. 

Acolo unde evenimentele sociale sau îndemnul personal nu strică nimic, 
acolo avem de-a face cu o creativitate, cu inventivitate, cu soluţii care vin din 
folosirea inteligenţei ori din contactul cu o formă de energie asupra căreia 
conjuncturile astrale, nu au niciun control, care ţin de planurile subtile, cele care 
depăşesc spectrul previziunilor astrale. 

Luna plină care se împlineşte astăzi, prin faptul că explorează profunzimile, 
îi îndeamnă pe oameni să ajungă foarte departe în adâncurile fiinţei lor şi mulţi ar 
putea, prin acest gen de explorare, să-şi găsească adevărata putere, adevărata forţă, 
adică să se trezească. Este important însă să nu facem confuzie între trezire, ca 
proces, ca eveniment, ca scânteie şi a trăi în trezire, care înseamnă trăirea în mod 
continuu a secvenței de iluminare. Pentru că nu ne putem da seama din 
conjuncturile de acum dacă cei care se trezesc acum vor continua și în săptămânile 
următoare să trăiască în trezire, este însă important să apreciem cum se cuvine 
contactul cu această profunzime a fiinţei, cu adâncimile sufleteşti, nu să ne 
proiectăm în viitor speranțele, deoarece prin realitatea de acum fiinţa se implică în 
acţiuni cu adevărat esenţiale pentru stabilitatea sa psihoemoţională, pentru 
consolidarea poziţiei sociale sau pentru a se menţine într-o zonă a integrităţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia acestui 
îndemn. A binecuvânta această călătorie înseamnă, în primul rând, a participa 
conştienţi la un proces de evoluţie şi apoi a respecta darurile subtile pe care 
universul ni le oferă. 
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17-23 martie 2014 este săptămâna dinamicii spirituale şi a depăşirii unor 
bariere prin sens, zbor, vis. Mult mai importantă decât săptămâna anterioară la 
capitolul evenimente astrale, această săptămână ne aduce ingresul lui Mercur în 
Peşti, pe 18 martie, trecerea Soarelui în Berbec (echinocţiul de primăvară), pe 20 
martie, precum şi mult discutata trecere a Capului Dragonului în Balanţă, pe 22 
martie. Pe lângă aceste ingresuri, la capitolul unghiuri astrale avem de traversat 
trigonul lui Mercur la Capul Dragonului şi sextilul lui Venus cu Uranus pe 18 
martie, trigonul Soarelui cu Lilith pe 22 martie, o conjuncţie a lui Mercur cu 
Neptun, în aceeaşi zi, şi la finalul săptămânii împlinirea careului dintre Jupiter şi 
Junon. 

17-23 martie 2014 devine o săptămână a experienţelor spirituale, iar aici, în 
această zonă, pot fi integrate şi modul cum oamenii pun în aplicare lecţiile ezoterice 
sau cum doresc să aplice educaţia primită de la părinţi sau de la şcoală. 

Se spune că, de cele mai multe ori, curajul unui luptător este testat în luptă. 
La fel va fi şi în această săptămână, pentru că profunzimea, curajul, tăria de 
caracter sau înţelepciunea vor fi testate în confruntări de mare amploare, acelea 
care mobilizează elementele cele mai delicate ale fiinţei şi care, la finalul ei, ar 
trebui să ne găsească mai puternici şi mai pregătiţi pentru ceea ce avem de parcurs 
de acum încolo, în special în a doua parte a anului. 

Acum se va vorbi despre bani, despre ceea ce se poate cumpăra cu ei, despre 
cum poate fi atacată judecata unui om sau cum poate fi pusă la îndoială o 
experienţă pe care doreşte, cu generozitate, să o împărtăşească celorlalţi. Asta 
înseamnă că suntem pe cuspida dintre NN în Scorpion şi NN în Balanţă, adică pe 
cuspida dintre abuzul de putere şi indiferență. Cei care sunt superficiali nu vor 
vedea nicio diferenţă între cele două poziţii, însă dacă vor face fie şi cel mai mic 
efort vor observa că mersul lucrurilor este acela orientat împotriva distrugerii unei 
tradiţii. Este posibil ca în anumite zone sau sectoare sociale distrugerea unei tradiţii 
să însemne progres, adică să lăsăm în urmă un element negativ, un obicei prost sau 
o asociere păguboasă. Dar tradiţia include şi multe elemente pozitive, iar acestea nu 
vor fi protejate doar pentru că sunt valoroase, ci și ele vor fi supuse aceluiaşi proces 
de transformare. 

Cine îşi va pierde capul în această săptămână îşi va reveni destul de greu în 
săptămânile următoare, de aceea se cere acum să acordăm mai multă credibilitate 
educaţiei pe care o avem, deşi în ultimele săptămâni nu am dat prea multă 
importanţă acestui segment al vieţii. Educaţia este în această săptămână elementul 
de maximă stabilitate care nu permite valului să ne ducă aiurea pe traseele vieţii şi 
în egală măsură ne arată şi valorile la care vom face trimitere în a doua parte a 
anului atunci când lucrurile s-ar putea, în anumite zone, să se complice puţin. 

Aşadar, să privim cu maxim optimism această săptămână pentru că avem 
ocazia să ne testăm tăria de caracter şi curajul, adică să ne consolidăm pe linia unor 
valori cu adevărat perene. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne simţi umiliţi 
dacă suntem puşi în situaţia să iertăm o nedreptate ori să depunem foarte mult 
efort în a ne menţine calmul în anumite situaţii. Să nu ne simţim pedepsiţi de viaţă 
pentru că ni s-a luat un bun. Ceea ce câştigăm acum prin moralitate, prin nobleţe 
va deveni nepreţuit. 
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Luni, 17 martie 
Luni 17- 3-2014  2:45    Luna (Vir) --> Libra 
Luni 17- 3-2014  5:25    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 
Luni 17- 3-2014 17:21    Luna (Lib) Opp (Ari) Juno 
Luni 17- 3-2014 23:02    Luna (Lib) Squ (Can) Jupiter 
Luni 17- 3-2014 23:16    Luna (Lib) Tri (Aqu) Venus 

 
Presiunea grupului se măreşte. Scopul este schimbat. Echilibrul depinde de 

viteza mesajului, nu de conţinutul lui. Detaliile sunt ignorate. Preocupări pentru 
fond. Lăcomie. 

 
Începem săptămâna cu intrarea Lunii în zodia Balanță şi desprinderea de 

vibraţiile Lunii pline împlinite în ziua anterioară. În această zi Luna se va implica în 
opoziţia cu Junon care se află în plin tranzit prin zodia Berbec, dar şi în careu cu 
Jupiter punând la îndoială bunele intenţii ale celor care s-au arătat în săptămâna 
anterioare generoşi. Sextilul pe care Luna îl trimite spre Lilith, cu care în 
săptămâna anterioară a împlinit prima conjuncţie de când aceasta a intrat pe Leu, 
dar şi trigonul care-l trimite spre Venus, face din 17 martie o zi în care oamenii se 
vor preocupa de conţinut. Interesul lor faţă de profunzimile spiritului, faţă de 
marile valori cu care oamenii trebuie să se familiarizeze încă de mici nu constituie 
însă şi ipostaza în care să fie apreciate expresivitatea, înţelepciunea cunoaşterea sau 
armonia, ci, dimpotrivă, se declanșează un război împotriva acestora, salvându-se 
aparenţele şi preocupându-ne doar de fond. 

Pentru că sunt urmărite profunzimile spiritului sau informaţiile valoroase ce 
ar trebui integrate în activităţile cotidiene, se va dezvolta astăzi o anume lăcomie 
alimentată de faptul că tot ceea ce vedem, atingem sau înţelegem ne amplifică 
frustrarea. Cine înţelege, încă de dimineaţă, că este important să facă o selecţie 
drastică a evenimentelor din această zi va reuşi să se desprindă de această formă de 
lăcomie care-i spune că îşi poate însuşi tot ceea ce vede, atinge sau înţelege. În 
egală măsură, războiul pe care-l declarăm astăzi conţinutului ne va duce în faţa 
unei schimbări de atitudine sau în faţa unor reacţii definite de viteză, nu de 
informaţie. 

De fiecare dată când Luna trece prin zodia Balanță oamenii ar trebui să se 
preocupe de relaţii, de armonie, de ceea ce-i înnobilează atât în aspectul vieţii 
sociale, cât şi în cel al vieţii personale. Astăzi, pentru că ne aflăm în separaţia 
(scăderea) Lunii pline, grupul pune o presiune foarte mare asupra individului şi, 
pentru că se trece repede de la o valoare la alta, de la o informaţie la alta, pentru că 
este hrănită această instabilitate, scopul va fi schimbat foarte repede şi oamenii îşi 
vor consuma energia preocupându-se de foarte multe lucruri în acelaşi timp, fără a 
obţine vreun beneficiu. Nu doar Luna este vinovată de această înclinaţie spre risipă, 
ci şi pentru că astăzi, cea mai mare parte din zi, Mercur va fi anaretic în Vărsător. 
Cei care vor observa, încă de dimineaţă, că se întâmplă ceva cu planurile de viitor 
sau vor avea impresia că se află într-un context nepotrivit şi nu li se pot sustrage, 
vor dori să evadeze din această dezordine socială, mentală, intimă fără să observe 
că această tendinţă spre evadare constituie cea mai mare greşeală pe care o pot face 
astăzi. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne lansează o invitaţie la a ne extinde 
percepţiile spre zona spirituală. Mulţi nu sunt interesaţi de aspectul practic al vieţii 
spirituale sau nu au găsit motivaţia necesară ori nu au fost ajutați în sensul acesta 
să aplice o mare parte din cunoştinţele ezoterice pe care le deţin. Agitaţia mentală, 
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afectivă, repartizate acestei zile constituie şi prima mare încercare a acestei 
săptămâni pe linia evoluţiei spirituale. Ceea ce începem astăzi şi care ţine de 
domeniul autocunoaşterii va ajunge spre finalul săptămânii să fie monedă de 
schimb în evaluarea propriului noroc. Cu ceea ce înţelegem sau obţinem astăzi, 
spre finalul săptămânii vom reuşi să apreciem dacă avem noroc ori în ce zonă. 

Instabilitatea acestei zile este alimentată de tendinţa de a ignora detaliile, de 
a privi prea mult fondul fără a putea să extragem de acolo un înţeles și să-l punem 
în practică. Astăzi grupul pune o mare presiune pe individ şi orice realizare 
individuală va constitui în egală măsură şi argumentul pentru desprinderea de 
această presiune pe care o pune grupul asupra individului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a prefera astăzi liniştea. 
Lucrurile simple se fac prin judecăţi simple, iar valorile importante sunt construite 
cu sacrificii personale săvârşite în cunoştinţă de cauză. A ne preocupa astăzi de 
asumarea răspunderii faptelor proprii constituie elementul care ne aduce pe calea 
de mijloc şi care ne protejează de autodistrugere. 

 
Marți, 18 martie 

Marti 18- 3-2014  0:23 Mercury (Aqu) --> Pisces 
Marti 18- 3-2014  0:49    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Marti 18- 3-2014  4:11    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Marti 18- 3-2014  5:18 Mercury (Pis) Tri [Sco] North Node 
Marti 18- 3-2014 21:00   Venus (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

 
Decizii adoptate din inerţie. Sunt puse la îndoială bunele intenţii. Suportul 

legal are de suferit. Se pregăteşte o schimbare. Epuizarea convinge că pe viitor 
este nevoie de o selecţie mult mai dură. Mângâierea înseamnă protecţie. 
Originalitate. Exprimarea liberă este descoperită prin provocări. 

 
18 martie este o zi de deschidere, de înţelegere, de cunoaştere, de contact cu 

informaţii pe care până acum le-am integrat în categoria acelora la care nu avem 
acces. Astăzi Mercur trece în Peşti şi ne îndeamnă să ne extindem câmpul 
conştiinţei şi spre zona emoţiilor. Astăzi avem mai mult curaj, mai multă 
îndrăzneală, dorim să schimbăm o impresie pe care am lansat-o mediului de 
apartenenţă, declarăm război unor obiceiuri sau vrem să ne asociem cu cei pe care 
până acum i-am criticat sau i-am desconsiderat pentru a experimenta şi această 
formă de armonie. 

Din fericire aceste lucruri sunt mult mai profunde decât par la prima vedere 
deoarece nu sunt susţinute de un simplu impuls. Nu doar Luna, prin opoziţia cu 
Uranus şi careul cu Pluton, determină aceste reacţii. Nu nervul, nu o simplă 
atitudine, nu o simplă decizie comandă întregului for interior să se orienteze către o 
altă destinație, ci, folosindu-se de acest impuls generat de cele două unghiuri 
împlinite de Lună, se explorează două zone care până acum au fost evaluate greşit. 
Mercur va face astăzi un trigon cu Capul Dragonului mediind tendinţa Nodurilor 
prin intermediul Nodului de Sud, iar Venus va fi în sextil cu Uranus. Tot ceea ce 
până acum ne-a speriat, ne-a îngrozit, ne incită. Tot ceea ce până acum am 
considerat prea mare pentru puterile pe care le avem este integrat în structura 
proprie şi, dacă mai este pusă în această preocupare şi puțină originalitate, puțină 
exprimare liberă, se vor crea valori remarcabile. Ceea ce se hotărăşte astăzi este 
binefăcător pentru destin, pentru echilibrul psihoemoţional sau pentru acele relaţii 
care au fost rănite sau şubrezite în săptămânile anterioare. 
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Pentru unii, în special cei care activează mai mult prin latura afectivă, 
momentul 18 martie constituie cea mai fericită ipostază de care au avut parte de la 
începutul anului până acum. Mulți vor considera că speranţele false sunt epuizate, 
sunt aruncate la coş şi prin îndrăzneala acestei zile reuşesc să vadă lumina de la 
capătul tunelului. Tunelul însă nu se termină nici cu luna martie, nici cu anul 2014, 
ci, valorile care sunt mobilizate acum, prin trigonul lui Mercur cu Capul 
Dragonului, care reprezintă ultimul aspect între acești protagonişti pe axa Taur-
Scorpion, aduc o contracţie pozitivă, aceea care-l mobilizează pe un alergător să-şi 
depăşească toți concurenţii şi să ajungă primul la linia de sosire. Sunt mobilizate 
resurse de care nu am ştiut sau pe care nu am crezut că le putem folosi în zona 
aceasta. Se lucrează cu informaţia, cu inspiraţia, sunetele au altă rezonanță, vorbele 
celorlalţi sunt ascultate şi integrate altfel în marile proiecte ale vieţii, iar activitatea 
pare să fie la cotele cele mai înalte. Tot ceea ce înseamnă asociere astăzi devine în 
egală măsură şi o mângâiere, iar mângâierea acestei zile ne va duce cu gândul doar 
la protecţie. 

Prin urmare, 18 martie este o zi în care gustăm din libertate. Nu faptul că 
intrarea lui Mercur în Peşti ne ajută să intrăm în contact cu această deschidere, ci 
pentru că abia intrată în această zodie va trimite un trigon către Capul Dragonului, 
construind ultimul aspect de genul acesta cu Axa Dragonului de pe Taur-Scorpion. 

Ceea ce se întâmplă astăzi pare să fie ultima zvâcnire, ultima contracţie, 
ultima concentrare de forţe pozitive care poate avea repercusiune eminamente 
pozitive asupra destinului. Cei care cred că sunt singurii făuritori ai propriului 
destinului, care neagă predispoziţiile de orice natură vor avea în 18 martie parte de 
întâmplări care îi vor face să-şi pună alte întrebări sau să-şi schimbe aceste păreri. 

Există forţe în univers care activează prin mesajul libertăţii şi care, integrate 
în fondul unei societăţi construită prin constrângere sau prin inhibarea libertăţii de 
expresie, ar putea să lase impresia unui final, a unei distrugeri sau ar putea să 
prefigureze finalul unui drum. Din această cauză, mulţi au impresia că 
evenimentele zilei de 18 martie pregătesc o schimbare. Pentru că medierea 
tendinţei Nodurilor se face prin Coada Dragonului, schimbarea vine prin întoarcere 
la trecut, prin reluarea unei colaborări sau prin reînnodarea unor contacte, însă 
dintr-o nouă perspectivă, cu alte condiţii, cu alte aşteptări şi cu o altă 
disponibilitate. 

La exterior, fondul va părea acelaşi, însă în interior lucrurile sunt discutate 
altfel şi prin intermediul acestui conţinut desconsiderat sau agasat în ziua 
anterioară, viitorul va părea altfel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta îndemnurile care 
vin din zona socială. Am putea ca astăzi să ne schimbăm ideea de duşman, de 
oponent, descoperind în intenţiile celorlalţi, elemente de rezonanţă, având în egală 
măsură şi puterea de a le accepta pentru ca relaţiile să intre într-o nouă etapă. 
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Miercuri, 19 martie 
Miercuri 19- 3-2014  3:06    Luna (Lib) Con [Lib] Mars 
Miercuri 19- 3-2014 11:13    Luna (Lib) --> Scorpio 
Miercuri 19- 3-2014 11:32    Luna (Sco) Con [Sco] North Node 
Miercuri 19- 3-2014 14:16    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 
Miercuri 19- 3-2014 14:41    Luna (Sco) Tri (Pis) Mercury 
Miercuri 19- 3-2014 22:09    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

 
Noutatea promite un bine. Corectitudinea este pusă la îndoială. Planurile 

care vizează îngrădirea libertăţii de exprimare sunt disimulate. Schimbările 
grupului sunt puse pe seama mofturilor reprezentanţilor. Apar primele semnale 
ale unei deviaţii. 

 
Trecerea Lunii în Scorpion aduce şi ultima conjuncţie a acesteia cu Capul 

Dragonului de pe axa Taur-Scorpion. La următoarea conjuncţie Luna-Capul 
Dragonului aceasta deja se va afla pe altă axă. 

Prin unghiurile care se împlinesc astăzi se promite o realizare bazată pe 
corectitudine, în situaţia în care corectitudinea, ca un paradox, este pusă la 
îndoială, iar schimbările în grupul de apartenenţă devin expresia mofturilor 
liderilor. Asta înseamnă că liderul sau cel care se crede formator de opinie se 
evidenţiază faţă de ceilalţi membrii ai grupului de apartenenţă prin uşurinţa cu care 
îmbrăţişează o deviaţie. Luna din Scorpion se opune foarte uşor curentului general. 
Tocmai de aceea, astăzi sunt iniţiate anumite proiecte ale căror perspective se vor 
întinde pe aproximativ 4 săptămâni în care un lider de opinie doreşte să acapareze 
atenţia opiniei publice sau să se evidenţieze prin ceea ce gândeşte, spune sau face. 

Dacă cele mai multe dintre evenimentele de perspectivă se desfăşoară pe 
ascuns, ceea ce este la lumină, ceea ce este vizibil pentru toată lumea ia înfăţişarea 
unui bine care promite o schimbare pozitivă a conjuncturilor sociale sau a relaţiilor 
dintre oameni. 

Dacă acest cadru general este unul care, până în prezent, a evidențiat 
nonvaloarea, viaţa personală va trece acum prin schimbări importante. Ea se va 
situa pe frecvenţa conjuncţiei Lună-Marte, pentru că aceasta este vibraţia cu care 
vom începe ziua, îndemnându-i pe oameni să aibă mai multă încredere în ceea ce se 
află în exterior. 

Pentru că cele mai multe proiecte iniţiate încă de dimineaţă se află în sfera de 
influenţă a Lunii Vide, mofturile personale vor fi acelea care ne vor arăta care sunt 
capricioşii, care sunt persoanele lipsite de conţinutul ce vor să iasă în evidenţă ori 
să se laude cu meritele celorlalţi. Cei care observă de dimineaţă aceste lucruri vor 
avea, în a doua parte a zilei, şansa de a urmări şi care sunt paşii pe care aceste 
personaje triste le-au lansat prin demersurile ultimelor săptămâni. Careul Lună-
Lilith îi deconspiră pe aceştia, iar adevărul pe care-l aflăm despre faptele sau 
intenţiile lor va reuşi să-i separe pe cei cu bune intenţii de făpturile penibile care 
trăiesc toată viaţa pe seama altora (care vampirizează). 

Prin urmare, 19 martie este o zi tulburătoare pentru cei mai mulţi dintre 
oameni, în special pentru cei care desconsideră scânteia de înţelegere, de iluminare 
sau de expansiune care se iveşte încă de dimineaţă. 

Dacă este desconsiderată această fărâmă de înţelepciune, atunci a doua parte 
a zilei va fi marcată de contradicţii sau de compromisuri. Aceste compromisuri au 
menirea de a-i convinge pe oameni că indiferent ce fac nu pot obţine rezultatele pe 
care le urmăresc. 



Săptămâna 17 – 23 martie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 13 martie 2014, ora 6:10 

Cu toate că ansamblul zilei este unul marcat de îndoială sau de oscilaţie, cei 
care reuşesc să privească dincolo de aceste lucruri mărunte care agasează, înţeapă 
sau plictisesc vor descoperi în a doua parte a zilei că au deschideri speciale, că 
înţelegerile lor nu sunt deloc de neglijat şi că prin informaţiile pe care le deţin, prin 
statutul pe care-l au reuşesc să se facă foarte utili pentru cei din jur. Ziua va fi 
dominată în cea mai mare parte de două aspecte pozitive (trigoanele Luna-Mercur, 
Luna-Neptun) care sunt surse de inspiraţie, de creativitate, de compasiune, de 
dragoste, de sacrificiu. Condiţia principală pentru a accede la această modulație 
pozitivă este aceea de a opri instabilitatea mentală, cea care ne acaparează întregul 
spectrul al percepţiilor încă din prima parte a zilei. 

Din nefericire însă iniţierea unui nou ciclu draconitic se va face când această 
energie agasantă este în plină desfăşurare. Asta înseamnă că în următoarele 
aproximativ 4 săptămâni, de fiecare dată când vom dori să observăm cât de utili 
suntem pentru cei din jur, va trebui să facem un efort să ne ridicăm deasupra 
statutului pe care-l avem în momentul în care lansăm această întrebare. Vor fi şi 
persoane care primesc pe loc răspuns la acest tip de întrebare, însă trebuie să ştie 
că acesta nu este real, el trebuie să vina neapărat prin desprinderea de statutul care 
naşte întrebarea, deoarece în următoarele patru săptămâni întrebarea şi răspunsul 
nu pot ocupa acelaşi spaţiu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că 
profunzimile sufletului sunt mult mai adânci decât ne închipuim în momentul în 
care ne amintim de ele. Este o mare diferenţă între a te gândi la progres, la evoluţie 
spirituală la profunzimile sufleteşti şi a trăi prin ele.  

 
Joi, 20 martie 

Joi 20- 3-2014  6:57    Luna (Sco) Tri (Can) Jupiter 
Joi 20- 3-2014 11:24    Luna (Sco) Squ (Aqu) Venus 
Joi 20- 3-2014 11:48    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Joi 20- 3-2014 13:37    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Joi 20- 3-2014 18:57     Sun (Pis) --> Aries (Vernal Equinox) 

 
Judecata este sancţionată. Exprimarea este agresată. Planul superior este 

atins prin restricţie, prin sacrificiu. Schimbarea lasă impresia unei căderi. 
Capătul drumului nu activează după regulile prezentului. 

 
Gradul anaretic din Peşti pe care-l tranzitează Soarele astăzi îi îndeamnă pe 

oameni să prefere viziunea de ansamblu, împotriva propriilor viziuni, împotriva 
propriilor experiențe. Dacă, în general, a avea o viziune de ansamblu se soldează cu 
beneficii importante pentru expansiunea câmpului conştiinţei sau pentru 
îmbogăţirea bagajului de informaţii, astăzi tot ceea ce observăm prin aceasta 
descindere se întorcea împotriva elementelor individuale ori hrăneşte dezamăgirea 
şi lasă impresia omului că nu va avea niciodată ceea ce vede foarte departe. Ca o 
consecinţă a acestei dezamăgiri oamenii vor considera că planul superior nu poate 
fi atins decât prin adoptarea unui program strict, prin sacrificiu, prin privaţiuni, 
prin restricţii. 

Această dezamăgire este alimentată de careul pe care Luna şi Venus îl 
împlinesc şi, din cauza gradului anaretic din Peşti, va avea tendinţa să capteze toată 
atenţia. Dacă se acordă şi astăzi importanța cuvenită progresului, dinamicii 
spirituale, autoperfecţionării atunci se va trece pe nivelul următor, adică de pe 
aspectele stresante, pe cele pozitive care au dat o culoare şi un conţinut aparte 
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evenimentelor sociale din această săptămână, dar şi din săptămâna anterioară. Este 
vorba de implicarea Lunii într-o configuraţie numită Zmeu trimiţând către Pluton, 
Chiron şi Jupiter doar unghiuri pozitive. Cu alte cuvinte, spiritul critic, 
interiorizarea, sacrificiul sau orice formă de reţinere, dacă nu este privită ca o 
penitenţă aplicată individului de comunitatea în care trăieşte, devine elementul 
care duce către un mare progres. Pentru unii s-ar putea ca acest progres să se 
limiteze la nivelul trăirilor personale, adică să se simtă împliniţi la locul de muncă, 
fericiți, mulţumiţi, încrezători în ziua de mâine sau sănătoşi fizic. Alţii, însă, vor 
privi acest element de progres ca pe o dovadă de recunoaştere socială ori de anulare 
a anumitor tensiuni de natură relaţională care au fost foarte evidente în săptămâna 
anterioară, dar şi în primele trei zile ale acestei săptămâni. Adică viziunea de 
ansamblu, cea care ar trebui să-i lase individului impresia că este pedepsit, nu-l 
face pe acesta să ia tot ceea ce vede în sens personal și îi va îmbogăţi experienţa 
personală la capitolul: “Aşa ceva nu trebuie să faci!”. 

Asta se întâmplă pentru că această expansiune a observaţiei astăzi îi lasă 
impresia individului că se află foarte departe de obiectivele pe care și le-a stabilit la 
începutul drumului şi că acum capătul drumului, aşa cum îl vede, percepe, simte 
sau trăieşte nu va activa după regulile stabilite iniţial, nici măcar după cele pe care 
le gândeşte în prezent. 

Prin urmare, 20 martie este o zi de încercare. Astăzi, atât judecata 
personală cât şi exprimarea ei sunt agresate de viziunea de ansamblu, de dorinţa 
individului de a se prezenta la un alt nivel cu mai multe cunoştinţe în faţa unui 
auditoriu mult mai larg sau pe un alt nivel. Orice ieşire din albia proprie cu aceste 
gânduri de nesiguranţă sau de adaptare la condiţiile care sunt găsite în noua locaţie 
va lăsa impresia unei căderi în gol. Schimbarea astăzi trebuie privită de individ cu 
convingerea că informaţiile pe care le deţine cunoştinţele sale le sunt foarte utile 
celorlalţi, iar beneficiul acestui gen de transfer, pentru el, ca individ integrat într-o 
nouă structură, va veni mai târziu. 

Cel care aşteaptă rezultate imediate îşi va deschide simţurile către 
informaţiile prezentului care vor fi pentru el acum extrem de confuze. Din această 
cauză 20 martie este o zi de acţiune, de faptă, de descindere şi mai puţin de recoltă 
a rezultatelor muncii. Cel care înţelege încă de dimineaţă acest lucru va considera 
că tot ceea ce îi este dat să facă în această zi, toate invitaţiile pe care le primeşte din 
jur, toate oportunităţile sunt ipostaze care îl îndeamnă să se sacrifice, să-şi 
diminueze egoismul. Astăzi se va vorbi în termeni foarte buni despre bani, despre 
relaţii şi mai puţin despre creativitate, impact personal sau sinceritate. Dacă a 
obţine un avantaj personal nu implică şi sinceritatea ca o condiţiei esenţială ori 
dacă a fi recunoscut pe planul social sau a primi un feedback pozitiv din partea 
cuiva nu înseamnă neapărat şi a ţi-l face prieten atunci ziua va fi în mare parte 
pozitivă. Dacă nu putem să ne separăm de această componentă afectivă. Cel care 
reuşeşte să se separe ar putea să cadă în altă capcană, şi anume să reproducă 
schema zilei de astăzi şi pe alte conjuncturi, ceea ce se va solda la acele momente cu 
eşecuri lamentabile. Doar astăzi funcţionează această schemă. În viitor, nu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a experimenta astăzi serviciul 
detaşat în sensul că să acceptăm astăzi să ne implicăm în foarte multe acţiuni fără a 
ne aştepta la un beneficiu personal. 
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Vineri, 21 martie 
Vineri 21- 3-2014  5:11    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
Vineri 21- 3-2014 17:38    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Vineri 21- 3-2014 19:27     Sun (Ari) Tri (Sag) Moon 
Vineri 21- 3-2014 21:03    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

 
Puterea personală este încercată. Frământări interne. Ambiţiile pot depăşi 

cadrul grupului de apartenenţă şi duc la dezechilibre. Restabilire prin compromis. 
Judecată indulgentă față de trecutul apropiat. Mobilizarea sperie. 

 
Astăzi descoperim puterea personală, nu atât prin conţinutul ei, cât mai ales 

prin intensitate. Asta se va întâmpla pentru că după conjuncţia Lunii cu Saturn 
retrograd, împlinită în dimineaţa acestei zile, oamenii se vor lăsa cuprinşi de 
anumite frământări legate de modul cum îşi impun punctul de vedere, cum se fac 
înţeleşi, cunoscuţi, cum sunt promovaţi ori cum îşi menţin echilibrul la locul de 
muncă sau în relaţiile personale. Este important însă de subliniat că aceste 
frământări sunt alimentate de ambiţii care vor să producă modificări în grupul de 
apartenenţă. 

Aşa după cum constatăm ambiţiile săptămânilor anterioare, dar şi cele pe 
care le-am folosit de la începutul săptămânii până acum pun o amprentă negativă 
asupra demersurilor în care ne implicăm.  

O mare parte din zi Luna va fi în perioada fără direcţie asta înseamnă că o 
parte din intenţiile pe care le avem vor fi duse mai departe în virtutea inerţiei, deci 
sunt importante motivaţiile pe care le-am alimentat până acum, pentru că acestea 
se vor aşeza la baza faptelor. 

Trecând în Săgetător, în a doua parte a zilei, Luna va destinde atmosfera. Îi 
va face pe oameni să fie mai degajaţi, mai liniştiţi, mai veseli, să râdă mai uşor, să 
fie mai deschişi, să privească perspectiva evenimentelor cu mai multă îndrăzneală 
ori cu mai mult curaj, să nu se mai sperie de tentaţiile care vin din jur ori de 
mobilizarea ce va veni spre ei în special spre seară, când Luna şi Lilith vor împlini 
un trigon. 

Dacă trigonul dintre Luna şi Soare înseamnă abundenţă, acum pe dispunerea 
astrală a acestei zile abundența va face referire la comportament. Nu va fi 
important astăzi numărul obiectelor, câţi bani avem, dacă am fost remuneraţi 
corespunzător ori dacă pe viitor vom avea şansa să fim mai bine plătiţi pentru 
munca pe care o prestăm, ci va conta gradul de satisfacţie pe care-l obţinem din 
preocupările în care ne implicăm. 

Pentru a se menţine în această linie a gradului de satisfacţie, mulţi vor face 
compromisuri, iar acestea vor fi justificate într-un mod cât se poate de subiectiv. 
Asta se întâmplă pentru că prin caracterul pozitiv al unghiurilor care se împlinesc 
astăzi energia astrală este folosită pentru a ne arăta indulgenţi faţă de anumite 
greşeli pe care le-am săvârşit în trecutul apropiat. Putem invoca aici şi tendinţa de a 
ne preocupa mai mult decât este cazul de anumite erori de decizie ori de anumite 
greşeli săvârşite cu fapta în ultimele 10 zile. Mustrările de conştiinţă sunt acelea 
care ne îndeamnă să ne arătăm indulgenţi faţă de trecutul apropiat pentru că 
nimeni din jur nu ne va acuza de nimic. Cine se simte acuzat ar trebui să vadă ce 
anume îl îndeamnă să-şi construiască această iluzie. 

Prin urmare, 21 martie este o zi în care ne simţim relaxaţi atât prin 
agitaţie, cât şi prin linişte, atât prin tristeţe cât şi prin bucurie. Gradul de satisfacţie 
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este elementul definitoriu al acestei zile şi pentru a-l menţine, pentru a-l păstra 
mulţi îşi vor mobiliza o mare parte din energia de care dispun. Atunci când se arată 
indulgenţi faţă de anumite episoade pe care le-au săvârşit în trecutul apropiat 
oamenii de fapt arată că îşi fac singuri procese de conştiinţă faţă de calitatea acelor 
fapte sau gânduri. Aşadar, contextul astral al zilei de 21 martie nu este nici bun, nici 
rău, iar calitatea predispoziţiilor se va menţine în acest registru ambivalent. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că progresul 
vine atunci când depăşim ambivalența bine-rău manifestată în prezent. 

 
Sâmbătă, 22 martie 

Sambata 22- 3-2014  2:28    Luna (Sag) Squ (Pis) Mercury 
Sambata 22- 3-2014  4:19    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Sambata 22- 3-2014 11:48    Luna (Sag) Tri (Ari) Juno 
Sambata 22- 3-2014 14:35    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 22- 3-2014 16:19 North N [Sco] --> Libra 
Sambata 22- 3-2014 19:19    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Sambata 22- 3-2014 19:47     Sun (Ari) Tri (Leo) Lilith 
Sambata 22- 3-2014 21:03    Luna (Sag) Sex (Aqu) Venus 
Sambata 22- 3-2014 22:15 Mercury (Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Speranţa urmăreşte să schimbe faţa lumii. Tulburarea capătă contur în 

planul concret. Este văzut învelişul subţire al liniştii. Planurile integrării în 
structuri mai mari sunt abuzive. Ceea ce este bun acum va construi un viitor 
coroziv. Reacţii puternice pe obiceiuri vechi, pe tradiţii. Apar semne că 
schimbarea nu mai tolerează moştenirea. Orice control are nevoie de o emoţie. 
Orice emoţie caută să se asocieze. Duplicitatea este acum expresia neputinţei. 

 
Omul nu va şti niciodată care este intensitatea maximă a puteri sale. Şi-o 

poate afla însă de-a lungul vieţii şi de fiecare dată are impresia că în urma unor 
încercări importante poate mai mult, înţelege mai mult, ştie mai multe şi 
rezultatele faptelor sale devin mult mai importante ori mai utile celorlalţi. Asta se 
va întâmpla în ziua de 22 martie, acestea ne vor fi gândurile care ne vor defini 
calitatea psihoemoţională, dar şi relaţională a zilei de astăzi. 

În a doua parte a zilei Capul Dragonului median va trece în Balanţă şi va avea 
ca fundal împlinirea trigonului dintre Soare şi Lilith şi a conjuncţiei dintre Mercur 
şi Neptun. Luna se află în plin tranzit prin zodia Săgetător aducând o deschidere 
faţă de valorile spirituale, faţă de nobleţe, dar şi în egală măsură faţă de ceea ce 
înţelegem prin termenul de performanţă. 

Ştim din astrologia natală că valențele Săgetătorului duc spre performanţă, 
fără a fi neapărat morale, înălţătoare, sublime ori pure. Ele nu sunt însă expresia 
inspiraţiei aşa cum vedem spre exemplu la Gemeni sau la Vărsător, ci rodul unui 
efort pe care zodia în sine, Săgetătorul, nu-l va arăta pentru că nu acesta este scopul 
său. A ţinti foarte sus înseamnă pentru el a nu te uita pe ce stai, pe unde mergi, care 
este calitatea prezentului, ci să priveşti tot timpul foarte departe pentru a te 
menţine la un nivel superior. Acesta va fi fundalul afectiv al trecerii Capului 
Dragonului în Balanţă. 

Balanţa, atunci când se află într-o relaţie de coabitare cu Săgetătorul, are 
foarte mare aşteptări de la această zodie, adică urmăreşte să-şi îndeplinească 
propriile obiective folosindu-se de calităţile, talentele, deschiderea sau abilităţile 
care vin din zodia Săgetător. Cu alte cuvinte, se va pune prea multă bază pe un 
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fundal delicat, sensibil, dar insuficient, pentru cât de importante sunt direcţiile 
impuse de Axa Dragonului. Cu alte cuvinte, începând de astăzi şi până pe 10 
octombrie 2015, vom urmări să schimbăm faţa lumii folosindu-ne de elementele 
care dau acestui moment de ingres calitatea de fundal. Este vorba despre dorinţa de 
performanţă (Luna în Săgetător), tentaţia de a preschimba defectul în calitate şi de 
a-l vinde ca atare (trigon Soare-Lilith), inspiraţie, compasiune, înţelegere, 
universalitate (conjuncţie Mercur-Neptun). 

Pentru unii acest ingres va însemna o ipostază socială în care să-şi măsoară 
puterile, în care să dorească să doboare valorile care sunt în exerciţiu acum, 
arătându-se revoltaţi, nemulţumiţi, triști, abătuţi sau cerşind atenţia pe care apoi 
va încerca să o modeleze după cum va considera mai bine. Unii vor avea reacţii 
puternice faţă de obiceiuri, faţă de tradiţii, căutând să se folosească de orice prilej 
pentru a preschimba o valoare ancestrală într-un bun vândut pe tarabă acum. 

Preocupările faţă de echilibru sau faţă de administrarea unui fond relaţional 
înseamnă şi a îndrepta întreaga energie negativă sau puterea de a abuza de această 
zonă. Cu alte cuvinte, reacţiile puternice împotriva unei tradiţii nu vor înseamna 
altceva decât a aduce la lumina ceea ce până acum s-a manifestat izolat, discret sau 
în alt sector. 

Prin intermediul Balanţei orice emoţie acum va căuta să se asocieze, iar 
oamenii vor descoperi că au puncte comune şi se pot uni împotriva unui adversar 
comun. Este adevărat că intrarea Capului Dragonului în Balanţă nu ne aduce 
semne bune pentru că planurile integrării în structuri mai mari sunt acum 
implementate prin abuzuri, prin indiferență, ori se abordează desconsiderarea 
factorul uman de dragul scopului, misiunii. Ceea ce este important vine din 
explorarea elementului individual. Experienţa personală va trebui folosită pentru a 
da viaţă reacţiilor puternice prin exemplul pozitiv, adică nu în grup suntem pozitivi, 
puternici şi învingători, ci de unii singuri. 

Trecerea de la un semn fix, cum este Scorpionul, care centrează totul prin 
impresiile personale, prin nevoia personală, pe Balanţă, în care totul este judecat 
prin raportare, prin balans, înseamnă şi confruntarea cu un moment de gol. Pentru 
că Axa Dragonului înseamnă axa evoluţiei, planurile de viitor vor fi acum 
zdruncinate, iar talentul individului, acela pe care s-a pus mult accent și în care s-a 
investit multe, acele preocupări care definesc statutul unui individ vor fi 
suspendate pentru o zi, adică până când ne vom familiariza cu vibraţia acestei 
schimbări. 

Dacă elementele personale, cu care trebuie să intervenim pe acest fundal, nu 
sunt utile celorlalţi, dacă aceste calităţi nu ne îndeamnă atunci când este cazul să 
sacrificăm spectrul percepţiilor sau să ne sacrificăm în totalitate pentru interesul 
grupului atunci Capul Dragonului în Balanţă va produce mari dezechilibre în sfera 
raporturilor sociale îndemnându-i pe oameni, dacă vor să supravieţuiască, să 
simuleze dragostea, înţelegerea, iertarea, armonia. 

Prin urmare, 22 martie constituie începutul unei perioade de aproximativ 
un an şi jumătate de modificare a idealurilor sociale. Speranţa care se înfiripă 
începând cu această zi va urmări să schimbe lumea, dar înainte de a o schimba o va 
tulbura sau îi va coroda învelişul subţire care îi va lăsa impresia de sănătate, 
armonie, de rafinament sau profunzime. 

Capul Dragonului în Balanţă agasează tradiţiile şi va scoate în evidenţă 
elementul personal pentru promovarea individului şi nu a grupului său de 
apartenenţă. Cei care vor refuza acest îndemn astral vor fi păcăliţi şi vor considera 
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că sunt evidenţiaţi acum pentru a transforma grupul de apartenenţă pentru a salva 
naţiunea, pentru a salva ceea ce, până mai ieri, a fost folosi ca forţă de grup 
împotriva sa. 

Preschimbarea valorilor, schimbarea liderilor, evidenţierea unui element 
care până acum a fost în umbră sau acuzat vă însemna indiciul că o tradiţie va muri 
şi va trebui să construim alta pe baza noilor achiziţii. 

Trecerea Capului Dragonului în Balanţă înseamnă pentru astrologia 
mondială şi una din etapele finale ale reconfigurării centrelor de putere. Se creează 
premizele unor noi asocieri care vor viza reaşezarea sferelor de influență pe harta 
lumii şi dobândirea unui mai mare control asupra deciziilor care se iau la nivel de 
stat. Aceste asocieri au însă un caracter duplicitar şi de-a lungul acestei perioade 
care se va încheia pe 10 octombrie 2015, cu intrarea Capului Dragonului în 
Fecioară, vom observa că această confuzie de a schimba un lider cu altul, această 
tendinţă de a anula tradiţiile, constituie substanţa corozivă pe care ne-o punem 
dimineaţa în ceai. Dezechilibrele acestui interval vor fi vizibile într-un mod 
ireversibil în tranzitul Capului Dragonului prin Fecioară, adică în perioada 10 
octombrie 2015 – 28 aprilie 2017. 

Caracterul duplicitar al elementelor cu care lucrăm în perioada tranzitului 
Capului Dragonului prin Balanţa vizează alegerile multiple, acelea care sunt 
atribuite anului 2014, dar şi explorarea secretelor, a misterelor ori dezvăluirea 
acestora în moduri pe care unii le vor considera de-a dreptul revoltătoare, aşa cum 
se va vedea în 2015. 

În tot acest context debutul tranzitului Capului Dragonului prin Balanță va 
purta amprenta tentaţiei şi a inspiraţiei. Aşadar, oamenii care doresc cu adevărat să 
devină ctitori, care vor să trăiască prin profunzimile spiritului, să nu le fie ruşine de 
ceea ce lasă în urma lor, vor avea nevoie să se desprindă de direcţiile negative pe 
care le-au hrănit în ultima perioadă şi să devină exemple individuale, nu să 
participe la exemplele de grup. În tot acest joc cultivarea emoţiilor pozitive are un 
rol covârşitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi evenimentele 
viitoare prin golul de acum. Golul ne permite să ne oprim fluctuaţiile pe care      le-
am alimentat până acum şi să inspirăm cu putere o gură de aer proaspăt. 

 
Duminică, 23 martie 

Duminica 23- 3-2014 12:40    Luna (Sag) Sex [Lib] Mars 
Duminica 23- 3-2014 16:16 Jupiter (Can) Squ (Ari) Juno 
Duminica 23- 3-2014 21:56    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 
Duminica 23- 3-2014 22:02    Luna (Sag) --> Capricorn 

 
Norocul este jucat la cărţi. Pierderi prin refuzul simplităţii. Se caută 

câştigul uşor. Avantaj prin deposedarea celui din preajmă. Magnetism nefiresc 
(vampirism). Regresul schimbă echilibrul centrelor de putere. Pedeapsa este 
semnul că speranţa în dreptate merită abordată. 

 
Finalul săptămânii constituie momentul în care unii oameni vor simți că i-a 

părăsit norocul. Schimbarea importantă pe care Capul Dragonului o produce prin 
trecerea sa în Balanţă va pune o mare greutate pe relaţiile aflate de ceva vreme în 
criză. Careul pe care Jupiter şi Junon îl împlinesc astăzi va fi uşor atenuat de 
tranzitul Lunii pe finalul zodiei Săgetător. Prin sextilele pe care Luna le va împlini 
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cu Marte şi Capul Dragonului se va încerca identificarea unor soluţii pe termen 
lung ori pur şi simplu inventarea unor justificări care să atenueze puţin din 
dezamăgire sau insatisfacţie. Ceea ce este important vine astăzi printr-un 
magnetism, iar uşurinţa cu care avem acces la anumite informaţii ar putea constitui 
şi un test al acestei perioade. Prin ceea ce obţinem astăzi am putea regresa uşor, ne-
am putea desprindem de un centru de putere, am putea pierde încrederea cuiva sau 
am putea dezamăgi. Toate aceste situaţii pe care astăzi le privim cu ochi buni, care 
ne protejează gradul de satisfacţie, iau înfăţişarea unei pedepse care va fi mult mai 
vizibilă în săptămâna următoare, începând cu ziua de mâine, luni, 24 martie, când 
Luna se va afla în Capricorn (exil), dezlănţuind decizii la nivel global, adică să 
aducă mai multă putere, mai multă credibilitate mesajului tensionat care vine din 
opoziţia Pluton din Capricorn cu Jupiter din Rac. 

Astăzi explorăm liniştea de dinaintea furtunii şi vom observa că bucuria vine 
prin câştigul uşor. Dacă oamenii ar accepta încă de dimineaţă că pierderile apar 
prin refuzul simplităţii ar limita sfera preocupărilor doar la ceea ce se încadrează în 
categoria firescului. Tendinţa de a anula valorile tradiţionale, de a preschimba 
lumea în ideea, de a o face mai puternică, prin asocieri (trecerea Capului 
Dragonului în Balanţă) va aduce acestei zile avantaj prin deposedarea celuilalt. 
Această tendinţă de deposedare a celuilalt, omului neevoluat îi provoacă bucurii, 
senzaţia că este puternic, informat sau că deţine controlul. Cei care lucrează cu 
energia și care doresc să-şi trăiască viaţa prin profunzimile spiritului vor resimţi cu 
mare durere rolul acestei zile şi vor căuta să înţeleagă de unde vine atâta 
dizarmonie, de ce li se dă oamenilor nepregătiţi atât de multă putere. 

Nu vor afla răspunsul în această zi pentru că aspectul tensionat dintre 
Jupiter din Rac şi Junon din Berbec aduce o notă negativă ideilor noi, 
răspunsurilor imediate, menţinând mai curând starea de refuz, decât pe aceea de 
acceptare. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce o ipostază astrală care agasează 
norocul valoros al individului. Este avantajat beneficiul simplu, deci norocul 
superficial şi în egală măsură oamenii vor avea impresia că acolo unde câştigă uşor 
viitorul va fi, de asemenea, menținut fără prea mare efort. În realitate, câştigul uşor 
constituie astăzi şi mijlocul prin care oamenii vor lupta împotriva simplităţii. Ceea 
ce este uşor agasează psihicul sau îl îndeamnă să se preocupe de multe lucruri, 
alimentând o anume formă de lăcomie, pe care în săptămânile următoare să nu o 
mai putem înlătura sau, în cazul celor instruiţi, pentru înlăturarea căreia să se 
consume o mare cantitate de energie.  

23 martie este ziua când de dragul confortului oamenii îşi abandonează 
anumite principii sau judecăţi, iar acest regres are darul de a lovi în echilibrul 
centrelor de putere. Astfel, la nivel global, social, 23 martie poate însemna şi 
momentul când devin vizibile anumite tensiuni de natură internă ori apare o fisură 
între două forţe care până acum se tolerau. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi ca adevărata 
putere vine prin simplitate. 

 
 

 



Săptămâna 24 – 30 martie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 20 martie 2014, ora 14:16 

24-30 martie 2014 este săptămâna luptei cu sine şi a alungării tristeţii care 
îmbolnăveşte sau distruge. În această săptămâna avem de parcurs evenimente 
astrale importante pentru ceea ce se prefigurează a fi marea transformare a anului 
2014. Este vorba despre conjuncţia lui Uranus cu Junon care se va împlini marţi, pe 
25 martie, de careul lui Junon cu Pluton care se va împlini vineri, 28 martie, dar şi 
de împlinirea, la finalul săptămânii, a unui stelium pe Berbec format din luminarii, 
Uranus şi Junon. 

Săptămâna va fi plasată, aşadar, sub semnul schimbărilor ample care vizează 
continuarea unor demersuri cu care am luat contact în ultimele 10-15 zile, dar şi 
trasarea unor direcţii importante, noi, care privesc transformarea fiinţei, adoptarea 
unor decizii categorice ori, pentru cei categorici, distrugerea unui demers care până 
acum s-a dovedit a fi orientat împotriva persoanei, a grupului sau ineficient. 

În sfertul de zodiac pe care-l parcurge de la Capricorn la Berbec, Luna se va 
întâlni cu Pluton, cu Venus, cu planetele din Peşti şi, spre final, cu Soarele, 
accentuând, împreună cu Uranus şi Junon, vârful unui careu în T destul de 
puternic, ce are ca baza opoziţia lui Jupiter cu Pluton. Aşadar, ceea ce se întâmplă 
pe acest final de lună martie reprezintă de fapt şi încheierea unor evenimente 
sociale de mare răsunet.  

În viaţa personală tensiunile vor fi cumva modulate şi încadrate în aşa fel 
încât insuccesul să se amestece cu soluţiile aplicate imediat, iar tensiunea de acum 
să nu pară diferită de cea din săptămânile anterioare.  

Viaţa socială va trece printr-o transformare destul de puternică sugerând 
opiniei publice iminenţa unui pericol ce stă să explodeze. Nu va exploda nimic, nici 
în această săptămână şi nici în viitorul apropiat, pentru că ceea ce se întâmplă 
acum, fie că este final de demers, fie că acum sunt creionate alte trasee, face parte 
din marele proces al transformării, din care şi anul 2014 face parte. Este vorba 
despre reconfigurarea centrelor de putere care va mai avea de parcurs încă vreo 
câteva etape până când se va finaliza.  

În această săptămână toţi au putere, toţi şi-o manifestă şi în funcţie de 
calitatea faptelor, de ce decizi iau, de ce hotărâri iau arată ce destin şi-au ales. Unii 
se vor preocupa de lucruri mărunte, uitându-se tot timpul cu lupa la seminţele care 
le sunt presărate la picioare şi povestindu-le tuturor celor din preajmă cât de mari 
sunt, ca bostanii sau ce plante minunate cresc din ele, asemenea vrejului de fasole a 
lui Jack. Alţii vor prefera marile decizii, îşi vor face ordine în viaţă, vor pune punct 
unor relaţii, se vor apropia de alţii, chiar dacă la început cu o uşoară reţinere, iar 
spre finalul săptămânii (pe Luna nouă) vor fi mult mai încrezători că ceea ce le-a 
fost predispus în această săptămână s-a dovedit de bun augur şi folositor. 

În egală măsură, 24-30 martie este şi o săptămână de maturitate pentru că se 
încheie un ciclul Lunar şi se iniţiază altul, dar şi pentru că sunt parcurse zodii care 
vin acum în contextul marilor direcţii astrologice să lanseze un mesaj straniu. Dacă 
ceea ce vine din Berbec ne îndeamnă spre transformare, ceea ce vine din Capricorn 
şi din Peşti ne îndeamnă la măsură, înţelepciune, iertare. Va fi nevoie în această 
săptămână să găsim linia mediană dintre ambiţiile de a fi cei mai buni în domeniul 
pe care-l preferam şi de a avea grijă ca în căutarea succesului să nu stricăm corola 
de minuni a lumii, ca în poezia lui Blaga. 

Lupta cu sine înseamnă acum dezvelirea de o anumită parte a caracterului, 
conştientizarea anumitor defecte şi îmbrăţişarea unor noi deschideri de dragul 
succesului, victoriei sau bunăstării. 
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Sunt avertizaţi în mod special cei care-şi iubesc prea mult secretele că, 
dezvelirea de o latură a fiinţei pentru a îmbrăţişa un succes, ar putea însemna şi 
vulnerabilizarea în faţa unei curiozităţi generale. Cu alte cuvinte 24-30 martie 2014 
este şi săptămâna riscului. Cei care nu reuşesc să-şi atingă ţintele s-ar putea să nu 
mai aibă la ce să se întoarcă. De aceea este important să evaluăm cu maximă 
înţelepciune riscul, să dăm curs îndemnului venit din Peşti şi să impregnăm 
lucrurile cu mult tact cu multă diplomaţie sau cum se spune în popor să lăsăm 
întotdeauna loc de bună ziua. Cei care nu lasă loc de bună ziua vor trebui să-şi 
evalueze foarte bine forţele în aşa fel încât să obţină garantat succesul în ţintele pe 
care și le stabilesc pentru că s-ar putea ca, în cazul unui eşec, să nu mai aibă la ce să 
se întoarcă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi demn în curaj. 
Curajul fără demnitate poate trece drept tupeu, iar tupeul are o energie 
respingătoare, periculoasă pentru sănătatea minţii sau pentru armonia 
psihoemoţională. 

 
 
Luni, 24 martie 

Luni 24- 3-2014  3:46     Sun (Ari) Squ (Cap) Luna (Half Moon) 

Luni 24- 3-2014  8:27    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Luni 24- 3-2014 11:55    Luna (Cap) Sex (Pis) Mercury 

Luni 24- 3-2014 16:44    Luna (Cap) Opp (Can) Jupiter 

Luni 24- 3-2014 17:37    Luna (Cap) Squ (Ari) Juno 

Luni 24- 3-2014 18:26    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Luni 24- 3-2014 20:57    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Luni 24- 3-2014 23:00    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 
 

Schimbări ample. Dinamica face trimitere la destin. Speranţa de a trăi mai 
bine vine la pachet cu schimbarea. Spontaneitatea este pedepsită. Cu cât 
modificările persistă mai mult cu atât oamenii se simt îngânaţi negativ de destin. 
Se face apel la o resursă. Binele este găsit în structurile esenţiale. Problemele mici 
sunt văzute disproporţionat. Soluţiile vin prin redimensionare a realităţii. 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton dinamic pentru că astăzi Luna 

împlineşte nu mai puţin de 8 aspecte: o conjuncţie (cu Pluton), trei sextile (cu 
Neptun, Mercur şi Chiron), trei careuri (cu Soarele, Junon, Uranus) şi o opoziţie 
(cu Jupiter). De fiecare dată când se împlinesc într-un interval atât de scurt atât de 
multe unghiuri oamenii sunt îndemnaţi sau determinaţi de suma factorilor să ia 
decizii importante sau să dea curs unor schimbări ample. Indiferent de tabăra în 
care se află vor fi îndemnaţi astăzi să se exprime cu forţă prin puterea cea mai mare 
ori prin talentul cel mai puternic pe care-l deţin. Luna se află în Capricorn şi 
emoţiile trec acum printr-o uşoară restricţie, în sensul că vom fi tentaţi astăzi, 
indiferent că este bine sau este rău, să dăm mai mult credit celorlalţi. 

Pentru că trecem acum prin opoziţia Lunii cu Jupiter momentul de început al 
acestei forme disimulate de acceptare vine printr-o constrângere. Vom avea 
impresia că numai acceptând părerea celuilalt sau dându-i dreptate ne vom păstra 
într-un con al accesibilităţii ori a toleranţei. Numai plecând fruntea vom fi ascultaţi 
la un moment dat sau doar aşa vom fi menţinuţi în structurile în care am activat 
până acum. Aşa cum lesne este de observat, fruntea aplecată astăzi înseamnă şi 
contorsionarea coloanei, chiar şi pentru cei care au mari probleme în a face acest 
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lucru (psihologic vorbind). Deci nu acceptăm părerea celorlalţi de la sine, ci o 
facem cu nerv, cu invidie, cu irascibilitate sau cu dorinţa de a pune la punct pe 
altcineva. 

Conjuncţia Lunii cu Pluton care se împlineşte în a doua parte a zilei (asta 
înseamnă că Luna va fi cea mai mare parte din zi în fereastra conjuncţiei cu această 
planetă) înseamnă şi integrarea sa în careul în T pe semne cardinale cu Uranus 
focar. Când Luna se află în conjuncţie cu Pluton, Uranus se află în conjuncţie cu 
Junon, asta înseamnă că elementul feminin, indiferent de zona în care se află – în 
interior (Pluton) sau în exterior (Uranus) – va primi din partea lui Jupiter (care 
face o opoziţie cu Pluton şi un careu cu Uranus) lovituri dure. Indiferent ce decizie 
luăm, vom avea impresia că nu ni se va face dreptate sau ca binele primit este 
incomplet şi mai rău lucrurile vor părea astăzi decisive, chiar dacă pe alocuri vor fi 
nefinalizate sau incomplete. 

Astfel, dăm curs luptei cu sine, aşa cum ne îndeamnă şi deviza generală a 
săptămânii şi, pentru a supravieţui în registrul comportamental în care am activat 
în săptămânile anterioare, vom face apel la resurse. Nu este însă o zi în care să se 
compromită binele întru totul. El este ascuns în structurile esenţiale, în educaţia 
morală, în inspiraţie, în sensibilitate sau în iertare. Faptele, acum, ne definesc şi, în 
egală măsură, ne argumentează calitatea pozitivă a sufletului a gândirii sau a 
întregii structuri emoţionale. Prin faptele pe care avem puterea să le ducem până la 
sfârşit arătăm dacă asta suntem buni sau răi. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne îndeamnă astăzi să căutăm soluţii 
miraculoase pentru a redimensiona realitatea în care trăim. Astăzi vom crede că 
dacă impunem cu forţa o idee şi este acceptată atunci ea va face pui în virtutea 
inerţiei, iar dacă astăzi adjudecăm o victorie sau suntem beneficiarii unei numiri 
spectaculoase (aceea la care am lucrat în săptămânile anterioare) atunci 
schimbarea produsă cu forţa va lua în zilele următoare înfatisarea schimbării venită 
de la sine. Cei care studiază astrologia înţeleg că acestea sunt jocuri periculoase pe 
care omul le hrăneşte pentru că nu doreşte să privească dincolo de efectul imediat 
al magnetismului astral. Soarele şi Lilith sunt în continuare în trigon şi atunci când 
vine vorba de exprimare personală, de impunere, de originalitate, de a ţinti foarte 
sus intervine şi păcăleala minţii, blazarea sau alte forme de pericole pe care adeptul 
unei căi spirituale ar putea să le întâlnească în drumul său (mândria, egoul 
spiritual, vanitatea, abuzul emoţional ș.a.m.d.). 

Cel care reuşeşte să-şi ţină firea în faţa acestor probleme mici şi va refuza cu 
tărie de caracter să le vadă exact aşa cum sunt, nu disproporţionat, nu prea mari, 
nu exagerat de mari, va reuşi să găsească ajutorul adevărat în structurile esenţiale. 
Speranţa de a trăi mai bine nu vine prin bruscarea percepţiei asupra realităţii nici 
prin bruscarea celor din jur care se încadrează aşa cum pot în realitate, ci vin prin 
acceptarea unei schimbări. Prin acceptarea unei schimbări atingem acum un punct 
extrem de delicat şi sensibil, dar nu doar al acestei zile sau al acestei săptămâni, ci 
un punct delicat al întregii luni martie. Pentru că refuză schimbarea, oamenii se 
pedepsesc invocând motivul spontaneităţii și de aceea, atunci când sunt dezinvolți, 
jignesc, nu ajută, nu susţin, nu iartă, ci doar lovesc și, mai ales, pentru că refuză 
schimbare, au impresia că trăiesc foarte greu. 

Schimbarea nu înseamnă doar modificarea unor structuri sociale, aceasta ar 
putea fi o consecinţă a transformării, ci vine prin a acordă individului dreptul de a 
folosi beneficiile progresului spiritual, social, moral, afectiv comportate până acum. 
Este lesne de înţeles că nu am crescut degeaba. De aceea este important ca ceea ce 
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am învăţa să şi punem în practică, iar reţinerile, constrângerile sau ataşamentele 
ori posesivitatea divulgă faptul că nu dorim schimbarea și, la vedere, oamenii vor 
părea irascibili, tensionaţi, încordaţi, temători în fața surprizelor sau distrugători 
prin spontaneitate. Dacă vor face efortul necesar pentru a vedea care este etapa 
următoare şi în ce constă transformarea vor fi pozitivi prin spontaneitate, nu vor 
distruge nimic prin dezinvoltură şi vor fi de preferat pentru cei din jur. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera propria 
persoană un adversar şi, în egală măsură, de a nu considera că, de la sine, 
tensiunile acestei zile indică altceva. Nu, tensiunea acestei zile spun că omul se află 
în conflict cu el însuşi. Restul, adică faptele, atitudinile sau urmările acestora, 
privind la scara macro a evoluţiei sale, sunt detalii. Asta înseamnă că dacă va dori 
ca astăzi să facă ceva esenţial va trebui să se oprească din a se considera un 
adversar. 

 
Marţi, 25 martie 

Marti 25- 3-2014 12:47    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 

Marti 25- 3-2014 14:34    Luna (Cap) Squ [Lib] Mars 

Marti 25- 3-2014 16:51  Uranus (Ari) Con (Ari) Juno 
 

Se pune un rămăşag. Bucuriile mici par nepotrivite, iar cine şi le permite le 
plăteşte mai scump. Gratuitatea este criticata. Ceea ce nu are conţinut este 
evidenţiat. Se spune o minciună. Demersurile se complică prin atingerea 
integrităţii celorlalţi. 

 
Ziua în care Uranus şi Junon se întâlnesc într-o conjuncţie este momentul în 

care facem un legământ. Pentru că se continuă o parte din predispoziţiile zilei 
anterioare, deoarece Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Capricorn 
(deci fondul rămâne), lucrurile mici trebuiesc văzute astăzi prin dimensiunea reală 
pe care o au. Elementul principal al acestei zile este acela că vom simţi nevoia astăzi 
să facem o plată. Plata înseamnă, de asemenea, maniera în care oamenii reuşesc să-
şi cumpere siguranţa, încrederea sau chiar liniştea. Cei care reuşesc astăzi să 
înţeleagă că schimbarea nu este un eveniment, ci este un proces, ca binele obţinut 
prin modificarea stării de conştiinţei nu este un vârf despre care să vorbim toată 
viaţa, ci locul unde vom trăi dacă îl vom atinge, vor reuşi să lase în urma critica, 
invidia, răutatea sau vor fi protejaţi de o mână nevăzută a destinului în aşa fel încât 
evenimentele neplăcute, tristeţea, conflictele cu societatea sau cu cineva din 
preajma ori alte episoade negative să-i ocolească. 

Contextul în care Junon şi Uranus se întâlnesc nu este acela potrivit pentru a 
da curs noilor asocieri, ci, dimpotrivă, de a le proteja pe acelea care se află într-o 
situaţie critică. Unii vor simţi nevoia să se împace cu un prieten cu care au fost 
certați în ultima vreme sau să ajungă la o înţelegere cu un duşman în aşa fel încât 
de acum încolo să nu-şi mai folosească energia luptând împotriva sa, ci doar 
ignorându-l. O parte din demersurile acestei zile vor fi marcate de minciună sau se 
vor complica deoarece oamenii, astăzi, vor fi prea mult preocupaţi de propria 
integritate. În continuare îi sperie schimbarea pentru că se aşteaptă ca aceasta să 
fie explorată pur şi simplu în tot felul de ipostaze sau într-un singur eveniment 
după care să nu se mai întâmple nimic şi să fie aşa cum se simt acum: abandonaţi. 

Închipuindu-şi tot felul de situaţii care nu se mai întâmplă, mulţi vor fi 
tentați să evidenţieze un conţinut care nu interesează pe nimeni. 25 martie aduce o 
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altă etapă a luptei cu sine sau aceeaşi etapă într-o înfăţişare nouă. Pentru că astăzi 
bucuriile sunt mici, cei care-şi permit să le vadă mari vor trebui să plătească după 
cum le văd. 

Dacă în privinţa vieţii personale conjuncţia lui Junon cu Uranus în Berbec 
aduce asocieri de proastă factură sau asocieri împotriva statutului de acum, viaţa 
socială va intra într-o nouă etapă de frământare. Pe ideea “m-am săturat să trăiesc 
aşa, vreau să ma duc în altă parte, să colaborez cu altceva sau vreau să fac ceva 
extraordinar prin viaţa asta” mulţi vor pune astăzi capăt unei etape. Pentru că 
această conjuncţie Junon-Uranus poartă ambivalența bine-rău (se împlineşte 
deopotrivă pe sextil Luna-Saturn şi pe careu Luna-Marte) nu se poate stabili din 
analiza generală dacă prin această asociere se distruge ceva rău. De asemenea, nu 
se poate stabili nici dacă se distruge ceva bun, ci, în mod sigur, se va atenta la o 
calitate asupra căreia ne-a îndreptat întreaga atenţie de la începutul anului până 
acum şi pe care nu am reuşit să o stabilizăm. Din această cauza mulţi vor avea 
impresia că se întorc în timp la problemele finalului de an 2013 sau mai încolo, însă 
este important să-şi ţină firea, să nu se piardă în detalii şi să nu uite că întotdeauna 
mesajul astral care vine din Berbec ne îndeamnă să privim în faţă. Asta înseamnă 
ca ţinta acestor asocieri doar va păcăli cu nostalgiile trecutului sau cu genul acesta 
de impresii, nu neapărat că va reînvia conflicte mai vechi. 

Prin urmare, 25 martie este o zi în care ne stabilim un legământ. Ne 
promitem că de acum încolo vom fi altfel, ca asocierile vor avea o altă calitate, că 
vom privi în altă direcţie sau că nu mai dorim să hrănim aceleaşi conflicte sau 
aceleaşi bucurii superficiale, aşa cum s-a-ntâmplat până acum. Renunţând la ceea 
ce am menţinut superficial mulţi vor avea impresia că se întorc în trecut, dar aşa 
cum bine ştim schimbarea nu este un eveniment, ci un proces şi trecând de la 
energiile vechi, la cele noi, trecând de la vechiul mod de a fi, la noul mod de a fi, 
această zonă intermediară le va zdruncina multora conştiinţa şi îi va îndemna să 
creadă că nu pot supravieţui decât dacă mint. Pentru că mulţi consideră că punctul 
în care au ajuns reprezintă o sumă de factori și că este cazul să plătească destinului 
altfel sau celui din preajmă să-i ofere un alt preţ, ceea ce este oferit astăzi cu titlu 
gratuit va fi lovit de o critică aspră din partea celorlalţi pentru că astăzi nu vom 
putea vedea un viitor susţinut pe gratuitate, ajutor sau detaşare. Spre seară, Luna 
va intra şi în fereastra careului la Nodurile sale şi vom constata o sporire a 
diversităţii elementelor negative în detrimentul celor pozitive. 

Formatorii de idei vor reuşi astăzi să umple minţile celorlalţi cu prostii 
pentru că minciuna are mare căutare acum deoarece oamenii nu sunt familiarizaţi 
cu această stare de gol. Din această cauză, trecerea de la un nivel la altul produce, în 
general, dezordine. În felul acesta, cei care lucrează cu energia ori care sunt 
angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală sau care sunt familiarizaţi cu 
această stare de gol vor privi ziua de 25 martie ca pe un curent foarte puternic 
menit să-i ducă în înaltul cerului. 

Cu alte cuvinte, pentru omul comun, viaţa personală va fi zdruncinată de 
lucruri pe care nu va şti să le încadreze corect ori nu va şti să le coordoneze în mod 
corespunzător, iar în zona socială se spun și se fac lucruri regretabile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa forţa universului să ne 
ajute în a ne sugera care sunt asocierile pe care trebuie să le abordăm acum. Unii s-
ar putea să aibă nevoie să hrănească asocieri aici în această lume, alţii s-ar putea să 
aibă nevoie de asocieri cu cei din subtil. Dacă sunt deschişi să primească adevărul 
vor şti exact cum trebuie procedat. 
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Miercuri, 26 martie 

Miercuri 26- 3-2014  0:21    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 26- 3-2014  0:38    Luna (Cap) --> Aquarius 

Miercuri 26- 3-2014  4:37    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Miercuri 26- 3-2014  9:54     Sun (Ari) Sex (Aqu) Moon 

Miercuri 26- 3-2014 15:10 Mercury (Pis) Tri (Can) Jupiter 

Miercuri 26- 3-2014 20:41    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 26- 3-2014 21:40    Luna (Aqu) Sex (Ari) Juno 
 

Istețimea este o broşă. Şarlatanii se îmbrăcă în curcubeu. Oamenii simpli se 
ascund pentru că logica le arată dezechilibrul. Apar oameni purtători ai unor 
mesaje puternice. Contact cu înţelegerile subtile ale vieţii. Umilinţele sunt 
catalogate, înţelese, iertate. Cine cade pradă tentaţiei se revoltă împotriva 
propriei puteri de a ierta. 

 
Trigonul pe care Mercur şi Jupiter îl împlinesc astăzi are ca principală 

direcţie exprimarea inteligentă şi ajustarea informaţiilor conform priorităţilor de 
acum. Luna îşi încheie în noaptea de marţi spre miercuri tranzitul în Capricorn, 
intrând în Vărsător şi împlinind o opoziţie cu Lilith care de ceva vreme a intrat în 
Leu. Spre finalul zilei, Luna împlineşte două sextile cu planetele din Berbec 
(Uranus şi Junon). 

Unghiurile pe care le împlineşte Luna în dimineaţa acestei zile (opoziţie 
Luna-Lilith şi sextil Luna-Soare) devin un preambul pentru trigonul dintre Mercur 
şi Jupiter care ne îndeamnă în a ne exprimăm prin bună dispoziţie prin optimism, 
prin inteligenţă, încurajând spiritul activ, liberalismul și umorul. Toate aceste 
calităţi sunt orientate cu precădere spre înţelegerea comportamentului uman, 
pentru că acest trigon se realizează pe semne de apă şi încurajează constatarea 
mesajelor decât stabilirea finalităţilor pe care acestea le pot obţine. Prin aceste 
unghiuri oamenii devin jucători. Sunt optimişti veseli, destinşi şi se preocupă mai 
puţin de consecinţelor faptele lor, considerând că este mult mai important cum 
trăiesc decât cât trăiesc, cum realizează un anumit demers, decât să atingă 
finalitatea. Același concept este folosite şi în a defini ideea generală de competiţie, 
aceea care spune că este mult mai important să participi la o competiţie decât să 
câştigi. 

Cu alte cuvinte, 26 martie este ziua experiențelor puternice care vin prin 
mesaje puternice, desprinse din contactul cu înţelegerile subtile ale vieţii. 

Prin accentuarea celor două zodii alăturate, Peşti şi Berbec, se creează şi 
situaţii antagonice. Acestea vor fi acum patronate de opoziţia Luna-Lilith care 
înseamnă acum tentaţia de a folosi puterea dincolo de limita permisă, de a abuza de 
încrederea cuiva, de a minți, de a fura sau de a păcăli folosind anumite strategii de 
marketing sau explicând într-un mod linguşitor un adevăr care în forma sa brută 
nu avantajează pe nimeni. Asta înseamnă că elementele profunde ale gândirii 
morale sunt agasate astăzi şi acolo unde iertarea este pierdută, acolo unde 
înţelegerea nu poate fi afişată, acolo avem de-a face cu greşeli în relaţiile 
interumane sau cu atitudini abuzive care duc spre neplăceri sau spre umilinţe. 

Dacă umilinţa este înţeleasă atunci cercul se închide şi ea devine expresia 
gândirii superioare sau un mijloc prin care omul se centrează şi se desprinde de 
ceea ce ar putea duce la abuzul emoţional sau a-i umili pe ceilalţi. Cu alte cuvinte 



Săptămâna 24 – 30 martie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 20 martie 2014, ora 14:16 

proverbul “ce ţie nu-ţi place, altuia nu face” devine astăzi ajutorul cel mai puternic 
al iertării. 

Prin urmare, 26 martie este o zi în care isteţimea va fi expusă peste tot, iar 
oamenii vor face demonstraţii la capitolul “Uite cât de inteligent sunt!”. Riscul este 
destul de mare pentru că astăzi sunt încurajate, din cauza opoziţie Luna-Lilith şi 
păcăleli de orice formă, fie că sunt glume sau farse, fie că sunt hoţii în toată regula.  

Ca şi în ziua anterioară sunt avantajate astăzi activităţile săvârşite în 
intimitate, fie că dorim să ne petrecem ziua lucrând, mergând la sala de lectură sau 
pur şi simplu studiind într-un mediu pe care ni-l alegem sau pe care ni-l construim, 
dacă ne ținem departe de ceea ce înseamnă schimb intens de gânduri, de 
informaţii, de fapte vom reuşi să ne protejăm de tentaţia acestei zile care ne duce la 
revolta împotriva propriei puteri de a ierta, de a înţelege sau de convieţui. 

Cei care se lasă antrenaţi în aceste tentaţii şi merg spre zonă publică sau care 
dau curs unor invitaţii fără să-şi asculte intuiţia, vor spune: “Ce-a fost în capul meu 
de m-am dus?”, “Ce-a fost în capul meu de-am făcut?”, “Ce-a fost în capul meu de 
am spus?”. Cu alte cuvinte isteţimea se întoarce astăzi împotriva individului și, 
deasupra acestei tendinţe generale în care se încadrează masa, adică cei mai mulți 
dintre oameni, există un îndemn la a săvârşi fapte neobişnuite prin inspiraţie. 
Astăzi apar oameni care arată că sunt purtătorii unor mesaje puternice, care pot 
schimba impresiile celor din jur sau condiţii în care trăiesc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări vorbele pe care le 
adresăm celor din jur. Atunci când ele nu sunt cântărite corespunzător pot răni sau 
pot distruge vise frumoase. Să fim astăzi buni şi să le iertăm pe cele ce vin spre noi 
cu titlul agresiv pentru că ele s-ar putea să nu fie rodul unor acţiuni deliberate, ci 
pur şi simplu ceva scăpat de sub control. Şi iertând, pe de o parte ne protejăm de 
ceea ce vine din partea comunităţii, iar de partea cealaltă, oprim această 
dizarmonie în a se răspândi. 

 
Joi, 27 martie 

Joi 27- 3-2014  9:52    Luna (Aqu) Con (Aqu) Venus 

Joi 27- 3-2014 14:20    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 

Joi 27- 3-2014 15:13    Luna (Aqu) Tri [Lib] Mars 
 

Orgoliu protejat. Propria simţire este un etalon. Intensitatea este acum 
abordată cu mai multă seriozitate. Discuţii sterile despre ceea ce nu are viaţă. 
Ceartă. Disputele devin subiecte de bârfa. 

 
Luna parcurge astăzi încă un segment din Vărsător împlinind trei aspecte: o 

conjuncţie cu Venus, un careu cu Saturn şi un trigon cu Marte, trecând de la 
neutralitatea faţă de planeta Venus (conjuncţie) la conflictul cu Saturn, cu 
experiențele (careu), de la o prietenie stranie, suspectă cu ceea ce încercăm acum să 
transformăm din greşeală a trecutului, la un viitor pe care ne încăpățânăm să-l 
vedem obiectiv, deși nu este (trigon cu Marte). 

Toate aceste trei unghiuri ne vor proteja astăzi orgoliul. Este vorba despre 
orgoliul în multiplele sale manifestări: de a fi înţelepți, frumoși, de a schimba 
lumea, de a-i sancţiona pe cei care greşesc, de a-i învăţa pe cei care nu ştiu, de a 
ocupa o anumită poziţie privilegiată în societate sau de a rezolva orice prin conflict 
şi în plus de a avea garanţia că din orice confruntare se iese învingător. 
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În contextul acestei săptămâni (săptămâna luptei cu sine şi a alungării 
tristeţi care îmbolnăveşte sau distruge) tranzitul Lunii prin Vărsător ne oferă în 
primul rând soluţii care nu pot fi puse în aplicare sau care ar putea să nu fie nici 
măcar reale. Nu contează asta pentru ca în 27 martie propria simţire este un etalon 
şi intensitatea acesteia este abordată ca şi cum până acum nu am avut nimic de 
învăţat, ci am avut de parcurs doar câteva experiențe. Discuţiile despre viaţă sunt 
sterile, iar acţiunile în care ne implicăm sunt în continuare marcate de riscul de a 
ne preocupa foarte mult de ceea ce nu mai poate fi schimbat. Nu trebuie să uităm 
că începând de astăzi Soarele intră în fereastra careului cu Pluton, dar și în 
fereastra conjuncţie cu Uranus, aducând gravitate faptelor şi lansând mesajul că 
oricât de mărunte sunt problemele ele trebuiesc abordate cu maximă seriozitate 
pentru că desconsiderarea lor îi duce pe oameni la dispute sterile sau la confruntări 
în care principalul subiect să fie o bârfă sau un neadevăr. 

Prin urmare, 27 martie este o zi care ar trebui să ne îndemne către o 
libertate sănătoasă. Nu este indicat astăzi să ne protejăm orgoliul, să punem 
interdicţii sau să demonstrăm celorlalţi cât de multe ştim ori ce putem face pentru 
că indiferent de calitatea acţiunii mesajul său are la bază dorinţa de a abuza. Dacă 
în prima parte a zilei mulţi vor oscila în a se prezenta elegant, amabil şi a aştepta de 
la ceilalţi acelaşi comportament, în a doua parte a zilei ceea ce nu a fost corect 
dimineaţă va fi criticat, reacţionat, etalonat sau îngrădit. 

Cu toţii vom avea impresii astăzi că, indiferent de calitatea acţiunilor, suntem 
îndreptăţiţi să procedăm în felul în care procedăm sau că facem bine. De aceea este 
important ca etalonul să nu apară din protejarea unui orgoliu pentru că astfel 
riscăm să compromitem traseul în sine sau următoarea etapă a demersurilor în 
care suntem implicaţi. Dacă în prima parte a zilei ne vom simţi cumva îndreptăţiţi 
să pretindem anturajului aceeaşi calitate a faptelor, gândurilor sau emoţiilor aşa 
cum ne arătăm, ne prezentăm sau ne expunem, spre seară această calitate va crea o 
puternică disonanță orbindu-l pe individ şi împiedicându-l să vadă că oamenii au 
dreptul să fie diferiţi, nu neapărat pe acelaşi tronson, ci chiar pe tronsoane diferite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a sta deoparte astăzi de 
sentimentul străinătăţii. Chiar dacă suntem înconjuraţi astăzi de oameni buni, de 
oameni cu care ne asemănăm prin corp, vorbire, gândire sau emoţie, mulţi s-ar 
putea simţi astăzi străini de idealurile sau ţintele pe care le văd la ceilalți. A refuza 
sentimentul străinătăţii înseamnă a descoperi o mare valoare pe acolo pe unde 
toată lumea a trecut şi de unde nimeni nu se mai aşteaptă să apară nimic. 

 
Vineri, 28 martie 

Vineri 28- 3-2014  1:42    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Vineri 28- 3-2014  2:10    Luna (Aqu) --> Pisces 

Vineri 28- 3-2014  7:31 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Vineri 28- 3-2014  8:42   Pluto (Cap) Squ (Ari) Juno 

Vineri 28- 3-2014 12:26    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Vineri 28- 3-2014 20:41    Luna (Pis) Tri (Can) Jupiter 
 

Mintea needucată are putere. Este sărită o etapă. Sunt lăsaţi în urma paşi 
care vor fi importanţi pentru viitor. Salt benefic pentru cei care nu se ataşează. 
Optimism. Certitudinea este privită din interior. Vindecare prin desprindere. 

 
Astăzi se trag concluzii pripite. Nu neapărat din cauza trigonului Luna-Capul 

Dragonului care se împlineşte în noaptea de joi spre vineri prin care se mediază 
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tendinţa Nodurilor, utilizându-se nodul de sud, mai ales, după ce Luna intra în 
Peşti, tot în noaptea de joi spre vineri avem de împlinit patru aspecte din care trei 
sunt pozitive. Sextilul Mercur-Pluton, conjuncţia Lunii cu Neptun, trigonul Lunii cu 
Jupiter şi aspectul negativ careul lui Pluton cu Junon. 

Planurile dau impresia că mintea este needucată sau că omul nu deţine 
suficient de multă tărie de caracter pentru a face faţă problemelor cu care se 
confruntă. Aceste probleme de factură personală nu sunt noi, ci ele activează de o 
bună bucată de vreme pentru că avem activ în continuare careu în T pe semne 
cardinale cu Uranus focar. Din nefericire, în preajma lui Uranus avem şi asteroidul 
Junon, dar avem de puţin timp şi Soarele. Trecerea Lunii în Peşti şi împlinirea 
conjuncţiei sale cu Neptun ne lasă impresia că înţelegem foarte bine problemele 
celorlalţi şi avem soluţii în aşa fel încât viitorul să fie mai bun. 

Unghiurile pozitive ale acestei zile lăsa impresia unui salt benefic cu atât mai 
mult pentru cei care nu se ataşează de probleme. Această detaşare de probleme lasă 
impresia astăzi unui optimism şi de asemenea sugerează şi faptul că oamenii care 
pot face acest lucru sunt puternici la minte şi la suflet, dar şi sănătoşi la trup. 

În realitate, devizele principale ale acestor zile sunt: rememorare pozitivă şi 
înţelegerea strategiilor de luptă. Este posibil ca mulţi să nu înţeleagă nimic din ceea 
ce li se întâmplă astăzi pentru că apar interferenţe între elementele pozitive care 
sunt depozitate în subconştientul individului sau în arhivarul personal (o agendă, 
un jurnal, o vitrină, o ladă plină cu obiecte vechi ș.a.). Această putere nu-l va ajuta 
însă pe individ să privească cu maturitate marile conflicte ale lumii. Careul pe care 
Junon şi Pluton îl împlineşte înseamnă, de fapt, activarea careului în T pe semne 
cardinale cu Uranus focar într-un registru al pericolului. 

Pentru că Junon este în Berbec, se va face referire la pericole ce ţin de 
asocieri, pe motivul pionieratului, luptei, imixtiunii, cuceririlor, demonstraţiilor de 
forţă sau asimilării. 

Ideea asimilării care se produce în segmentul celuilalt şi care tulbură foarte 
mult armonia delicată pe care am menţinut-o cu mare efort în ultima vreme a fost 
prezentată şi în analiza aplicată anului 2014, dar şi în analizele săptămânale, 
pornind din februarie încoace. Am văzut că geopolitica indică foarte mult aceste 
mişcări de trupe şi asimilările producând mari efervescențe în rândul marilor 
puteri. Atrag atenţi asupra faptului că ceea ce se înțelege prin termenul de asimilare 
nu reprezintă altceva decât o etapă în marele proces al reconfigurării centrelor de 
putere. Careul lui Junon la Pluton indică frământări interne în zona noilor structuri 
construite prin asimilare. Cu alte cuvinte cine sapă groapa altuia cade în ea. De 
aceea elementele pozitive sunt cele definitorii ale acestei zile, iar ceea ce vine din 
partea careului Junon-Pluton, care este negativ şi care indică o tensiune internă, nu 
fac trimiteri la viaţa individului, nici măcar la familie, privită ca o celulă a societăţii, 
ci se referă la marile conflagraţii mondiale sau mai exact la ceea ce li se întâmplă 
acelor structuri mondiale care se reconfigurează acum doar pe considerentul 
puterii de influenţă. Motivul pentru care aceste confruntări apar este acela al ideii 
că s-ar putea ca vindecare rănilor interne să apară prin desprindere. Nu vom asista 
însă la desprindere pentru că această tensiune interna (careul Junon-Pluton) este 
susţinută de o convingere a maselor (sextil Mercur-Pluton) pe ideea “acolo unde-i 
stă puterea, acolo există şi slăbiciunea cea mai mare”. De aceea am insistat pe ideea 
că elementele vizibile ale acestor frământări sociale sunt doar fragmente din marele 
proces al transformării prin care trecem cu toţii, dar nu ca fiinţe individuale, ci ca 
elemente aparţinând unor structuri mai mari. 
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Prin urmare, 28 martie devine o zi extrem de interesantă pentru ceea ce 
înseamnă lecţie de viaţă. Mulţi se vor confrunta astăzi cu probleme pe care le vor 
numit “de factură internă”. Acești factori interni nu se referă la ceea ce se întâmplă 
în corpul lor, în sfera ideilor proprii, ci la ceea ce se întâmplă în interiorul 
structurilor în care activează. Se ştie că oamenii au adesea nevoie de motivaţii 
puternice pentru a se transforma, pentru a ieşi din ritmul în care activează şi a trece 
pe nivelul următor. Careul lui Junon cu Pluton privit ca tensiune creată între două 
grupuri ar putea reprezenta elementul care să-i împingă pe oameni spre a-şi însuşi 
noi motivaţii sau pentru a trece la luptă. Unii vor spune “tabăra mea are dreptate şi 
împreună cu fraţii mei lupt împotriva celorlalţi”, iar alţii vor spune “a sosit 
momentul ca nouă să ni se facă dreptate”. Nu se pune problema doar a luptei, ci, în 
primul rând a transformării şi a unei opoziţii care vine dintr-o zonă a ideilor 
neîmpărtăşite sau a devizelor de luptă pentru un ideal nefinalizat încă. 

Integrarea acestor direcţii aparţinând zilei de 28 martie în trăsăturile 
generale ale săptămânii aduce la lumină o contradicţie. Dacă vrea rezultate 
imediate atunci omul va observa că nu este creatorul direct al problemelor sociale, 
însă dacă realizează un exerciţiu mental va înţelege că s-a integrat cu bună știință 
într-un egregor, într-o forţă de grup care a fost construită din aproape în aproape şi 
a aderat la ideile acestuia fără să opună nici cea mai mică rezistenţă. 

Cu alte cuvinte nu suntem creatorii direcţi ai problemelor cu care ne 
confruntăm, dar devenim vinovaţi de ceea ce ducem mai departe. Pentru că se face 
apel la Pluton din Capricorn şi la forţa sa de a explora resursele pe care le are un 
individ şi grupul său de apartenenţă, putem vorbi aici şi despre descoperirea 
vocaţiei de a stopa un rău. Stoparea răului înseamnă confruntarea cu acesta, 
întâlnirea cu puterea sa distructivă şi apoi adoptarea unei poziţii suficient de bine 
argumentată încât evenimentele viitoare, ce erau programate prin forţa grupului, să 
nu se mai împlinească. 

Se poate invoca aici şi elementul sacrificiu pentru că avem Luna în Peşti în 
conjuncție cu Neptun din domiciliu şi pentru că Luna poate astăzi media tendinţa 
Nodurilor. Sacrificiul este astăzi o soluţie însă nu una convenabilă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu externaliza luptele 
interne. Cine vrea să fie învingător va trebui să-şi inspecteze, să-şi analizeze 
problemele acolo unde sunt ele, nu să le expună în public pentru a le face cunoscute 
şi celorlalţi în ideea că poate aşa s-or rezolva de la sine. 
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Sâmbătă, 29 martie 
Sambata 29- 3-2014  0:26    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Sambata 29- 3-2014  2:19    Luna (Pis) Con (Pis) Mercury 

Sambata 29- 3-2014  2:48    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Sambata 29- 3-2014  7:08 Mercury (Pis) Con (Pis) Chiron 

Sambata 29- 3-2014 15:43    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Sambata 29- 3-2014 21:04   Venus (Aqu) Tri [Lib] Mars 

Sambata 29- 3-2014 23:13   Venus (Aqu) Squ [Sco] Saturn 
 

Încercarea de a reedita saltul de ieri încununat cu un eşec. Inima îşi cere 
drepturile. Iubirea este complicele pentru o viaţă sănătoasă. Obstacolul nu este 
luat în serios. Prin “Eu” se poate obţine orice. Starea este apăsătoare, d ar orice 
eveniment o ridică în înaltul cerului şi o purifică. Este nevoie doar de deschidere. 

 
29 martie este o zi a soluţiilor pe care dorim urgent să le punem în aplicare. 

Dacă în prima parte a zilei poate şi chiar o parte din după amiaza zilei de 29 martie 
acest îndemn va găsi un teren fertil atât în familie, cât şi în cercul prietenilor, atât 
în zona intimă, cât şi în zona socială, spre seară, când Venus şi Saturn îşi vor 
împlini careul lor, orice umbră de încredere sau devotament sau siguranţă ar putea 
să se spulbere în faţa unui obstacol de mică amploare. Astăzi vedem lucrurile 
disproporţionat şi le construim cu mintea şi pentru că Saturn este retrograd, dar şi 
pentru că Mercur din Peşti, aflat în exil, primeşte din partea Maestrului Chiron 
sarcina de a vindeca ceea ce nimeni nu a reuşit până acum. Problemele zilei de 
sâmbătă sunt ample, grave, iar acolo unde trebuie pusă sămânţa, lucrurile sunt 
văzute şi disproporţionat, adică mult mai intense, grave sau periculoase decât sunt 
în realitate. 

29 martie este şi o zi a sentimentului, o zi în care obstacolul s-ar putea să nu 
fie luat în seamă pentru că se acordă mai multă importanţă trăirilor personale, 
relaţiilor intime sau patrimoniului pe care le-am acumulat în ultimele săptămâni. 
Luna se apropie cu paşi repezi de conjuncţia cu Soarele care se va împlini în spaţiul 
zilei de mâine şi acum, trecând prin ultimul segment al zodiei Peşti, va căuta să 
reechilibreze balanţa cu lucruri imposibile. Va fi nevoie de lucruri speciale, de mai 
mult curaj, poate chiar de fapte neobişnuite, de tărie de caracter, de mobilizare, 
într-un cuvânt va fi nevoie de voinţă pentru a reuşi să ducem la bun sfârşit tot ceea 
ce ne trece prin minte astăzi, nu este deloc puţin lucru ceea ce ne va trece prin 
minte pentru că ne vom trezi cu gândurile gata implementate. În noaptea de vineri 
spre sâmbătă Luna împlineşte două conjuncţii (cu Mercur şi Chiron), dar şi o 
anume motivaţie (trigon Luna-Saturn ce se împlineşte în mijlocul zilei) care ne va 
lăsa impresia că avem acum şansa să reparăm o nedreptate, să clarificăm anumite 
situaţii care ne-au dat multă bătaie de cap în ultima lună. 

Caracterul neobişnuit al acestei zile vine din faptul că vom încerca să 
reedităm un salt pe care anterior nu l-am putut depăşi. Se reînvie o idee, sunt aduse 
în planul gândirii concrete probleme legate de alimentaţia sănătoasă, de nevoia de 
mişcare, de iertare, de înţelegere, de bună convieţuire sau, mai mult, probleme 
legate de evoluţia spirituală, adică cele ce ţin de conştiinţă. 

Dacă, pe de o parte, elementele cu care intrăm în contact sunt apăsătoare şi 
exercită o tensiune aparte asupra anumitor zone ale fiinţei, cu cât ne preocupăm 
mai mult de soluţia pe care am dori să o implementăm cu atât mai mult simţim ca 
ele se degajă, că efortul este mai mic şi că eficienţa începe să-şi facă simţită 
prezența. 



Săptămâna 24 – 30 martie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 20 martie 2014, ora 14:16 

Prin urmare, 29 martie este o zi neobişnuită prin faptul că încercăm să 
confiscăm o etapă pe care altădată am abordat-o cu generozitate şi ne-a dus spre 
eşec. Reeditarea acestui salt fără etapa care ne-a păcălit anterior ne poate duce 
astăzi foarte aproape de o reuşită nesperată. Cel care-şi foloseşte astăzi voinţa, care-
şi aduna minţile, care este concentrat în planurile pe care şi le face, care nu este 
lacrimogen şi nici nu dramatizează, reuşeşte să înţeleagă mult mai bine problemele 
care-i sunt aduse spre rezolvare. Trigonul Venus-Marte ar trebui, prin acest unghi 
pozitiv, să aducă armonie în cuplu însă, dimpotrivă, din cauza lui, apar anumite 
disensiunii mai vechi, subiecte de discuţie ori face vizibile micile conflicte care 
erodează încrederea sau care distrug armonia pe care cu mare efort ambele părţi 
doresc să o menţină. 

Aici poate fi vorba şi despre un anume grad de insatisfacţie, adică e bine, dar 
nu e binele pe care şi-l doresc amândoi, este linişte, dar în acest moment liniştea nu 
foloseşte la nimic, este vigoare, vitalitate, dar nu le putem valorifica. Această 
atitudine răsturnată se potriveşte numai bine cu careul pe care Venus şi Saturn îl 
împlinesc şi care va predispune o anume stare de insatisfacţie, de impurificare, de 
nemulţumire faţă de ceea ce nu am reuşit să depăşim. 

Trebuie subliniat faptul că, având de-a face cu unghiuri cu Saturn retrograd, 
s-ar putea să dăm dovadă de prea multă ambiţie acum, adică să ne propunem prea 
multe sarcini pe care niciodată să nu le putem îndeplini, nici atunci când toate 
condiţiile ajută la împlinirea acestora. Saturn retrograd este cel care lasă impresia 
că întotdeauna am rămas o codiţă, că lucrul nu a fost terminat, că ar mai trebui 
făcută a revizie, o cercetare, că ar mai trebui inspectat locul sau că este nevoie să 
mai trecem o dată pe acolo pe unde am trecut toată ziua. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări iubirea şi efectele 
acesteia pentru a ne construim o viaţă sănătoasă. Aici ne referim nu doar la 
sănătatea fizică, nu doar la confortul fizic, ci şi la sănătatea mentală sau chiar la cea 
spirituală. Pe conjuncţia Mercur Chiron, mulţi oameni se vor simți îndreptăţiţi să-şi 
arate mila faţă de ceilalţi. Ar fi cazul astăzi ca fiecare să-şi arate compasiune sau 
dacă nu pot compasiune măcar milă faţă de ei înșiși pentru că fericirea, dacă nu 
vine din suflet, nu este un privilegiu. 

 
Duminică, 30 martie 

Duminica 30- 3-2014  4:53    Luna (Pis) --> Aries 

Duminica 30- 3-2014  9:42    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Duminica 30- 3-2014 21:44     Sun (Ari) Con (Ari) Luna (New Moon) 
 

Împlinirile, oricât de mici, motivează. Fragmentul este privit cu reţinere. 
Individul luptă pentru reechilibrare. Câştigul vine printr-o pierdere. 
Supravieţuirea vine prin vindecarea de o patimă. Apel la un bagaj de cunoştinţe. 
Cunoaşterea este înţeleasă ca o inspiraţie continuă a condiţiei de geniu. 

 
Astăzi Luna trece în Berbec şi, chiar de dimineață, trimite un trigon către 

Lilith, încercând să transforme demersurile programate acum sau evenimentele din 
categoria surprizelor, în întâmplări plăcute deconectante sau care să hrănească o 
anumită satisfacţie. Astăzi se împlineşte şi Luna nouă în Berbec şi se încearcă 
reechilibrarea reală a relaţiilor pe principiul: schimbările categorice sunt binevenite 
pentru că distrug o patimă. 
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Se va vorbi astăzi despre supravieţuire, dar şi despre câştigul uşor 
invocându-se faptul că acolo unde există reuşită, în mod indubitabil a fost o luptă 
puternică. Pentru că aproape de luminarii îi avem pe Uranus şi pe Junon care devin 
focarul unui careu în T pe semne cardinale, opoziția lui Jupiter cu Pluton, cea care 
se formează de ceva vreme şi care pune în mare tensiune raportul dintre explorarea 
resurselor şi patrimoniul unui individ, generează unde de schimbare pe care 
conştiinţa individuală s-ar putea să nu le poate gestiona corespunzător în stadiul 
acesta. Pentru că se vorbeşte de câştig pe trigonul pe care luminariilor îl primesc 
din partea lui Lilith din Leu acestea vor putea lua şi înfăţişarea unei înşelăciuni, dar 
şi înfăţişarea unei sporiri a câştigului personale printr-o pierdere, adică se pierde 
într-o zonă şi se câştigă într-alta ori se face un împrumut, se cere ajutorul cuiva şi 
plata se va dovedi diferită de ceea ce am gândit iniţial. Dar steliumul care se 
formează acum pe Berbec nu explorează doar probleme, nu ne pune în postura de a 
rezolva doar ceea ce nu am putut soluţiona în ultimele săptămâni, ci ne duce în fata 
unor energii noi, în afara unor idealuri puternice, acelea care ar putea să-l 
impregneze pe individ cu condiţia geniului. 

Acolo unde se aşează Uranus se poate vorbi de inspiraţie, acolo unde există 
Junon se poate vorbi de asociere, acolo unde se aşează luminariile în conjuncţie se 
poate vorbi de o deschidere specială, de un început, de o trezire. Cumulând toți 
aceşti factori şi luând în calcul că aceste corpuri cereşti sunt aşezate pe zodia 
Berbec elementul surpriză, explozia binelui, forţa şi deschiderea elementului 
spectaculos ar putea să facă din 30 martie o zi a transformărilor spectaculoase şi a 
deschiderilor către ceea ce înnobilează cu adevărat fiinţă. 

Sigur este demn de remarcat şi faptul că în faţa unor evenimente de o 
asemenea amploare unii s-ar putea să cedeze, iar a ceda într-un moment de 
strălucire atât de mare înseamnă şi a aduce la lumină legenda păsării Spin sau, 
într-o transpunere mai aproape de învăţătura creştină, episodul orbirii lui Saul 
(Pavel) pe drumul Damascului, atunci când a avut privilegiul să vadă lumina 
spiritului etern în toată deplinătatea sa. Nu putem vorbi astăzi despre un moment 
de revelaţie, însă toate evenimentele se vor desfăşura pe principiul “acolo unde stă 
puterea, acolo îi va sta şi slăbiciunea cea mai mare”. 

Prin urmare, finalul săptămânii încununează efortul individului de a se 
raporta la valorile pozitive, dar nu atât prin căutări cât mai ales prin efort prin 
luptă, prin constrângeri. Astăzi, mai mult decât în celelalte zile ale acestei 
săptămâni, vom dori să alungăm tristeţea, să găsim soluţii rapide pentru a 
supravieţui ori pentru a ne schimba în bine nivelul de trai. Toate elementele la care 
apelăm devin acum un bagaj. Dacă aceste informaţii conţin şi experiența eşecului, 
bagajul va deveni greu, dar, în egală măsură, va constitui şi o motivaţie, un resort 
pentru a merge mai departe, mai repede, pentru a schimba viteza de lucru, pentru a 
pune în aplicare cu mai mult curaj o soluţie care până la un punct inspiră teamă. 
Astăzi va fi mai puţin important cum faci, cât va fi important că faci. Va fi mai puţin 
importantă strălucirea într-o anumită ramură, cât de importantă va fi performanța 
care a fost atinsă, fie şi numai pentru o clipă. 

Deşi performanța de factură morală, justiţiară, profesională sau spirituală ne 
vine în general din energiile Săgetătorului, cumulul de forţe de pe Berbec de acum 
vor simula energia Săgetătorului însă, neavând experienţă acestui semn, ci doar 
impulsul astral de a atinge ţinta, s-ar putea să nu se ţină cont de limite, iar oamenii 
să se risipească, gândindu-se doar la în procesul în sine ori la propria  ambiţie. 
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Astăzi nu sunt apreciate obiectele mici, fragmentele, timpii de muncă, ci doar 
cei de distracţie pentru că ţinta principală a mesajelor astrale rezervate acestei zile 
merg spre împlinire. Nu este timp pentru discuţii, pentru conversaţii de 
complezenţă ori pentru muncă de lămurire. Se trece la acţiune, la faptă, dar nu 
oricum, nu de dragul acţiunii, ci pentru a fi atinsă cota cea mai ridicată a 
performanţei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa astăzi impregnaţi de 
energia genialităţii, dar să nu uităm de trăinicie. Vârful unui munte se ridică mai 
sus cu cât baza acestuia este mai solidă. 
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31 martie – 6 aprilie 2014 este săptămâna evoluţiei prin iertare, a 
desprinderii de negaţie şi a succesului obţinut prin nonviolență. 

La capitolul evenimente astrale în această săptămână avem de parcurs 
unghiuri pe care soarele le împlineşte cu cele trei planete care formează careul în T 
pe semne cardinale. Este vorba despre Jupiter, cu care Soarele împlineşte careu 
marţi, 1 aprilie, Uranus, cu care Soarele va fi în conjuncţie miercuri, 2 aprilie, şi de 
Pluton cu care Soarele va fi în careu joi, 3 aprilie. De asemenea, în această 
săptămână Mercur şi Saturn îşi vor împlini trigonul lor joi, 3 aprilie, iar Venus, de 
pe ultimele minute din Vărsător, după ce va împlini trigonul cu Capul Dragonului 
va trece în Peşti pe 5 aprilie, cu puţin timp înainte ca ziua să se încheie. 

Aşa după cum se constată evenimentele astrale nu sunt atât de diverse cum 
ne-am obişnuit să parcurgem de la începutul anului până acum. Nu înseamnă însă 
că direcţiile sunt mai puţin importante, ci înseamnă că avem şansa de a ne îndrepta 
atenţia către mai puţine ipostaze pentru a obţine un succes mult mai mare. 

În această săptămână ne vom ocupa de autoeducaţie, de cizelarea 
caracterului, de orientarea pozitivă a emoţiilor şi implicit de a câştiga încrederea 
celorlalţi sau de a mai face un pas în evoluţia spirituală. Cei care vor desconsidera 
acum elementele pozitive (iertare, compasiune, înţelegere, disciplină, cunoaştere) 
vor avea o săptămână încărcată de complicaţii, de confuzii sau de ghinioane. 
Drumurile le vor fi date peste cap, iar acumulările pe care le-au realizat cu mare 
greutate în săptămânile anterioare vor fi risipite, motivând că doresc să-şi menţină 
poziţia, statutul sau privilegiile. Se accentuează o relaţie stranie cu străinătatea sau 
cu ceea ce se află în alt timp, care s-a consumat cu ani în urmă sau poate, în 
anumite cazuri, după cum vom vedea în analiza aplicată zilei de 5 aprilie, poate 
chiar dincolo de acest timp, în vieţile anterioare. Suntem îndemnaţi să cântărim 
mai bine lucrurile, să apreciem omul, valorile sale, să ne învingem teama de 
constrângere şi să nu considerăm că a ne separa de grup şi a merge pe un traseu 
individual înseamnă o penitenţă. Dacă este săptămâna iertării şi dacă intrăm într-o 
luna în care, pe tot parcursul ei, avem de primit lecţii cu privire la iertare, nu 
înseamnă că totul va fi simplu sau accesibil. Dacă se pune problema iertării va fi 
nevoie de o situaţie care trebuie iertată, adică de o greşeală, de o nedreptate sau un 
abuz care cere o compensare. 

Unii, care au un destin mai simplu, s-au putea să-și amintească în această 
săptămână de iertare doar prin rememorarea unor situaţii nefaste şi să considere că 
acum au suficientă înţelepciune sau maturitate să privească cu alţi ochi ceea ce s-a-
ntâmplat. Alţii însă se vor lovi de probleme mai vechi, de refuzuri sau de gesturi 
săvârşite de cineva pe zona publică menite să le reaprindă teamă de a pierde 
controlul, de a pierde o poziţie, o susţinere sau de a se rătăci.  

Multe din demersurile pe care le-am hrănit în luna martie ating acum finalul. 
Se dă, practic, ultimatum acestor demersuri şi ideea de dreptate care a fost 
cultivată de-a lungul lunii martie va trebui acum să fie privită prin înţelegere adică 
prin iertare. 

Observăm, astfel, ca acumulările de acum sunt nonmateriale, iar 
administrarea resurselor în această săptămână duce la progres şi la succes doar 
dacă sunt respectate anumite principii de viaţă, reguli morale, doar dacă este 
probat un anume rafinament spiritual, elemente atât de mult blamate în societatea 
de consum.  

Pentru cei care lucrează cu energia sau sunt angrenaţi într-un proces de 
cercetare spirituală 31 martie – 6 aprilie este săptămâna modestiei care străluceşte 
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ca un diamant ca şi cum greutăţile pe care le-au comportat în ultimii ani se dau 
acum la o parte şi sunt apreciaţi prin ceea ce au sacrificat, prin ceea ce au dăruit, 
prin ajutorul pe care l-au oferit celorlalţi fără să aştepte nimic în schimb. Prin acest 
gen de recompensă, durerile le sunt dizolvate şi se vor afla în faţa unei puteri 
stranii, aceea care-şi extrage energia din trecut și care nu se pierde în viitor, ci se 
opreşte asupra edificiului pe care aceste fiinţe minunate îl construiesc în prezent. 
Este deci săptămâna în care Lucrarea pe care o fac dă un evident semn de 
stabilitate şi forţă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti că este 
mult mai important să fim înţelepţi decât victorioşi. Unii vor observa că ajung la 
înţelepciune prin modestie, alţii prin generozitate, curaj, iubire sau iertare. Cel care 
considera că modestia este pentru proşti va trăi acum o adevărată dramă. Modestia 
este o virtute care aduce o strălucire imaterială vieţii, un diamant spiritual care 
înnobilează sufletul și privirea celui care Vede. 

 
Luni, 31 martie 

Luni 31- 3-2014  0:08    Luna (Ari) Squ (Can) Jupiter 

Luni 31- 3-2014  1:44    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Luni 31- 3-2014  3:46    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Luni 31- 3-2014  6:27    Luna (Ari) Con (Ari) Juno 

Luni 31- 3-2014 18:20    Luna (Ari) Opp [Lib] Mars 

Luni 31- 3-2014 23:06    Luna (Ari) Sex (Aqu) Venus 
 

Memoria este un instrument de luptă. Înțelegerea mecanismului ne aduce 
forță. Revoltă. Războiul este plătit din buzunarul propriu. Ceea ce este în 
intimitate este scump. Vorba dulce mult aduce. 

 
Finalul lunii martie ne aduce împlinirea unor evenimente care se vor 

remarca prin caracterul lor negativ. Ele vor fi susţinute de careul pe care Luna îl 
împlineşte astăzi cu Pluton, dar şi de opoziţia cu Marte, deci de desenarea unui 
careu în T pe semne cardinale la care participă şi Jupiter cu care face chiar din 
primele minute ale acestei zile un careu. Opoziţia Lunii cu Marte nu duce la 
formarea unei cruci cosmice pe semne cardinale, cel puţin nu deocamdată, însă 
unghiurile se menţin şi, chiar dacă amploarea acestor factori astrali nu duce la 
conturarea unor evenimente de sinteză, presiunea există, forţa negativă îşi urmează 
cursul şi mecanismul încordat tinde să se apropie de o etapă finală. 

Finalitatea evenimentelor, după cum se vor contura ele astăzi, constituie un 
mare paradox al acestei perioade. Ele se termină pentru că nu le mai bagă nimeni 
în seama ori persoanelor cărora li s-a pus în sarcină să se ocupe de ele le este atrasă 
atenţia spre alte situaţii sau oportunităţi. Deşi lăsăm impresia că multe lucruri nu 
ne mai interesează, memoria este astăzi folosită ca un instrument de lucru, iar asta 
înseamnă că ne amintim multe detalii din trecut şi ignorarea se face în cunoştinţă 
de cauză. Cei care spun astăzi că uită, de fapt mint şi prin asta arată că sunt 
neglijenți sau prea mânioși pe tot ceea ce le-a captat atenţia până acum și nu și-au 
însușit. 

Astăzi se împlinesc şi unghiuri pozitive, spre exemplu conjuncţia Lunii cu 
Uranus aduce acum un plus de independență și originalitate, dar dacă acestea nu 
vin pe un caracter bun, pe o educaţie bună atunci vor fi folosite în scop negativ, mai 
exact pentru a invada intimitatea altuia ori pur şi simplu pentru a-i zăpăci pe toţi 
cei din preajmă. 
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Intimitatea va face parte din preocupările zilei de astăzi, prin protejarea ei ori 
înnobilarea sa, folosindu-ne de exemplele celorlalţi. Venus se află pe ultimul 
segment al zodiei Vărsător şi încă îşi mai menţine careul cu Saturn din Scorpion. 
Asta înseamnă că tot ceea ce vine din zona socială sub denumirea de regulă, 
disciplină, norme va fi, în a doua parte a acestei zile, ignorat, iar gradul de 
satisfacţie se va modifica substanţial. Cu alte cuvinte ne va face plăcere să facem tot 
ceea ce nu ne este impus, chiar dacă asta înseamnă efort, chiar dacă asta ar 
însemna inclusiv să se piardă noaptea de luni spre marţi în preocupări diverse. 

Aceasta evadare din regulile care nu s-au dovedit până acum prea plăcute, 
constituţie modul în care individul îşi va armoniza raporturile sale cu societatea, 
dar și mijlocul particular prin care se poate merge mai departe, chiar dacă se 
menţine acest context social agresiv. 

Prin urmare, finalul lunii martie ne aduce în faţa unei sinteze stranii. Pe de 
o parte avem evenimentele sociale care-şi menţin acelaşi caracter invaziv, 
compromiţător sau confuz, iar de partea cealaltă descoperim un curaj care ne duce 
în zona în care să avem ambiția de a ne ocupa de lucruri care ne fac plăcere. Venus 
din Vărsător luptă împotriva conflictelor care apar acum pe axa Berbec-Balanță. Ea 
vine cu soluţii neobişnuite, iar cel care are un anume rafinament mental sau afectiv 
va reuşi să integreze ori să găsească timpul necesar să se ocupe de tot ceea ce îl 
revigorează, îl remontează sau îl vindecă. În general, poziţia lui Venus în Vărsător 
are un neajuns: duce la tendinţa de a-i jigni pe cei din jur fără o intenţie clară. 
Aşadar, acum, prea multă libertate strică, dar şi, în extrema cealaltă, izolarea de 
ceea ce nu este acceptat nu constituie soluţia cea mai bună. Mesajul vărsătorului 
acum, prin Venus, devine unul straniu pentru că nu se va ţine cont de reguli, dar nu 
la modul general şi nu pentru a le distruge, ci pentru a le înlocui sau pentru a 
descoperi reguli plăcute, o disciplină echitabilă sau un regim de viaţă care să-i ofere 
din când în când individului şi momente de satisfacţie, de încântare sau de linişte. 

Poziţia deosebită pe care o are acum Venus pe final de Vărsător duce la 
mediere opoziţiilor pe care Marte le face cu planetele din Berbec, dar şi la medierea 
tendinţei Nodurilor. Noile direcţii care se prefigurează a se contura în această 
perioadă şi care sunt declanșate de faptul că Axa Dragonului a trecut de pe Taur-
Scorpion pe Berbec-Balanță pot fi încadrate corespunzător acum şi, de-a lungul 
acestei săptămâni, chiar până spre finalul săptămânii viitoare, prin intermediul 
planetei Venus în două etape: prima etapă se va încheia sâmbătă, 5 aprilie, când 
Venus va trece în Peşti, iar a doua va începe cu intrarea planetei Venus în Peşti în 
seara zilei de 5 aprilie şi va ţine aproape toată săptămâna viitoare. 

Aşadar, flexibilitatea este elementul definitoriu al acestei zile şi numai prin 
mobilitate pozitivă reuşim să ne integrăm în deviza acestei săptămâni care ne 
îndeamnă la evoluţie prin calităţi, dar în special prin iertare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea în greşeala de a 
considera că a ne oferi privilegiul satisfacţiilor înseamnă neapărat a respinge, a 
desconsidera sau a distruge o regulă ori disciplină în ansamblul ei. Flexibilitatea ne 
îndeamnă astăzi să respectăm în continuare disciplina, programul de lucru, poate 
chiar condiţionările personale ori sociale şi, în egală măsură, să găsim timp şi 
pentru satisfacţia personală. 
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Marţi, 1 aprilie 
Marti  1- 4-2014  7:30    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Marti  1- 4-2014  8:24    Luna (Ari) --> Taurus 

Marti  1- 4-2014 10:39     Sun (Ari) Squ (Can) Jupiter 

Marti  1- 4-2014 13:54    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Marti  1- 4-2014 19:40    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
 

Confuzie. Paradox. Grupul în sine nu mai reprezintă o construcție 
compactă. Nonconformism. Pedeapsă pusă în aplicare prin sugestie. Atitudine de 
oglindă. Cântărim lucrurile pentru a susţine un element subiectiv. Se iese din 
cadrul normalităţii. Se caută din nou soluţii la probleme care au fost rezolvate. 
Dispreţ faţă de încântarea sau satisfacţia zilelor anterioare. Se ascunde un deficit. 
Interes pentru salvarea aparenţelor. 

 
Nu doar această săptămână, ci întreaga luna aprilie va fi marcată de 

necesitatea de a ierta şi pentru că la acest îndemn la iertare cei mai mulţi dintre noi 
se opresc la trecutul apropiat, adică la luna martie, adevărul personal, acela pentru 
care fiecare s-a luptat în luna martie cu toate forţele, trebuie acum observat, 
reanalizat şi încadrat corespunzător. Îndemnul la iertare înseamnă, în primul rând, 
a descoperi un element nefiresc, imoral sau greşit, poate chiar o răutate care 
trebuie aşezată în albia sa şi transformată în virtute. Va fi însă foarte greu să-ți 
găsești energia necesară pentru a ierta, mai ales când pe cer Soarele şi Jupiter sunt 
în careu. Ca om, ai impresia că tot ceea ce se exprimă pe zonă publică este orientat 
împotriva ta, că nu ţi se ascultă punctul de vedere şi că orice ai spune eşti ignorat, 
marginalizat sau, în cazuri mai grave, alungat de pe moşie. Contextul astral în care 
se manifestă debutul acestei luni va fi, aşadar, marcat de paradoxul de a reînvia 
trecutul pe care l-am experimentat în luna martie şi care se va dovedi în special de-
a lungul acestei săptămâni extrem de confuz. Grupul în sine, acela care este acuzat 
că ignoră intenţia individului, nu mai reprezintă acum o construcţie compactă 
pentru că fiecare individ va avea faţă de grupul din care face parte aceeaşi atitudine 
cu semenul său doar că nu va avea timp şi nici disponibilitatea necesară să constate 
acest lucru. Cine înţelege, încă de dimineaţă, că acum grupul nu mai are acel 
conținut compact se va hrăni cu această formă de nonconformism, cu această 
formă de noutate, protejându-se de o pedeapsă care ar putea veni prin sugestie. 
Gândind la fel oamenii nu-şi dau seama că ajung să simtă la fel şi neglijând faptul 
că se află într-o rezonanţă extrem de puternică îşi lansează unii altora sugestii sub 
formă de păreri care devin pentru cei din preajmă confirmări ale faptului că se 
simte corect. Da, este adevărat, simt corect precis ca informaţie, dar nu este deloc 
utilă mutilarea acestei normalităţi doar prin faptul că este ignorată rezonanţa, adică 
nu este important că simţim cu toţii la fel, important este să ieşim din această 
dezordine negativă care generează probleme fără soluţii. Cei care, de dimineaţă, nu 
reuşesc să-şi controleze această tendinţă, pentru că atracţia către evenimentele 
lunii martie va fi foarte puternică, se vor preocupa de soluţii la probleme care au 
fost rezolvate anterior, adică se vor lupta cu morile de vânt. 

Astăzi Luna, chiar de dimineaţă, își schimbă semnul şi, lăsând în urma 
conjuncţia cu Coada Dragonului, trece în Taur, împlinind în mijlocul zilei un careu 
cu Lilith. 1 aprilie devine, astfel, o zi karmică pentru că se construiesc unghiuri 
agresive ce se menţin toată ziua şi în care sunt implicate Axa Dragonului cu Lilith 
ceea ce reprezintă un moment decisiv, un fel de deschidere a Cutiei Pandorei 
pentru a se pune în aplicare o pedeapsă. De aceea este important echilibrul adoptat 
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încă de dimineaţă. Dacă intrăm în Taur (evident, împreună cu Luna) cu gânduri 
bune, cu inimă deschisă, cu dorinţa de armonie atunci aceste careuri care se 
împlinesc (Soare-Jupiter şi Luna-Lilith) nu vor mai tenta individul cu abuzul de 
putere, iar evadarea din prezent şi implicit călătoria în trecut nu va mai constitui 
modul în care oamenii îşi pierd vremea sau îşi risipesc rezervele. 

Din această categorie a oamenilor rătăciţi este posibil ca, în a doua parte a 
zilei, adică spre seară, când se va împlini sextilul Lunii cu Neptun o parte să 
conştientizeze eroarea în care se află, dar să nu poată interveni asupra ei. Aceştia 
vor salva aparenţele şi se vor arăta înţelepţi afişând un anume dispreţ faţă de 
satisfacţiile zilelor anterioare care iau adus aici. 

Prin urmare, 1 aprilie ar putea fi şi din punct de vedere astral o zi a 
păcălelii. Dincolo de acest caracter hilar al datei de 1 aprilie, careul Soarelui cu 
Jupiter care se împlineşte astăzi poate aduce la lumină o problemă pe care 
individul a ascuns-o cu mare pricepere şi care ar putea să apară de două ori pe an. 
Acum apare pentru prima dată anul acesta, cealaltă va apărea la toamnă când 
Soarele va fi în Scorpion şi va împlini un careu cu Jupiter din Leu. Cu alte cuvinte, 
aceste două probleme din acest an doar în aparenţă sunt legate între ele, pentru că 
în esenţă ele se produc cu energii diferite (prima cu Jupiter în Rac, cealaltă cu 
Jupiter în Leu) ceea ce arată că acelaşi argument, aceeaşi solicitare, aceeaşi 
nemulţumire din cele două perioade au la bază cauze fundamental diferite. 

Acum oamenii se plâng că sunt ignoraţi, că nu sunt băgaţi în seama ori că li 
se utilizează rezervele, timpul, energia, cunoştinţele fără a fi recompensaţi. La 
toamnă va exista tendinţa de a se trece la etapa următoare, adică individul să nu 
mai ceară ceea ce consideră că i s-a luat sau i s-a folosit, ci pur şi simplu să-şi ia de 
la sine putere dreptul de a-şi însuşi ceea ce crede că merită. 

Aşadar, astăzi se iese din cadrul normalităţii, însă există tentaţia ca 
întoarcerea spre trecut pentru a ierta (îndemnul lunii aprilie) să-i ducă pe unii la 
situaţia de a se risipi. Ei nu înţeleg că iertarea este o atitudine complexă de 
desprindere de dramă, nemulţumire sau de tensiune, ci vor să găsească soluţii 
practice la probleme care nu mai sunt active, în ideea că dacă vreodată, în viitor, 
această problemă se va reedita, să fie pregătiţi. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt angrenaţi într-un proces de 
cercetare spirituală reuşesc astăzi, încă de dimineaţă, să se desprindă de negaţie. Ei 
adoptă faţă de anturaj o atitudine nobilă, de oglindă, şi din acest punct de vedere s-
ar putea să aibă de traversat mai multe conflicte, atitudini necuvincioase ale celor 
din jur faţă de ei sau să fie agresaţi fără motiv. Dacă nu uită că în astfel de momente 
este cu atât mai necesară iertarea îşi vor pierde şi această stare de oglindă şi se vor 
tulbura foarte mult conştientizându-şi o problemă de care nu ştiau. Dacă reuşesc să 
se menţină pe iertare, atunci oglinda care sunt le va arăta celor din jur frumuseţea 
pe care o au. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu dispreţui astăzi ceea ce ne 
amintim. A sta departe de dispreț înseamnă a tolera, iar toleranţa vindecă astăzi 
sufletul care se chinuie pe sine cu sentimente negative de invidie, răutate, ura sau 
mânie. 
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Miercuri, 2 aprilie 
Miercuri  2- 4-2014  4:58    Luna (Tau) Sex (Can) Jupiter 

Miercuri  2- 4-2014  8:33    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Miercuri  2- 4-2014 10:08     Sun (Ari) Con (Ari) Uranus 

Miercuri  2- 4-2014 11:33    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Elementul noutate vine din toate părţile. Sunt luate în considerare faptele 
celorlalţi. Patimă. Sunt iertate greşelile după măsura proprie iertări. Se oferă 
dovezi de nepricepere. Imprudenţă. Accident. Gălăgie. Raportare stranie la 
mediu. Descoperire. 

 
Astăzi se va accentua careul în T pe semne cardinale, cu Uranus focar, 

deoarece Soarele va fi în conjuncție cu Uranus. Pentru că elementul noutate vine 
din toate părţile s-ar putea ca anumite decizii să fie adoptate greşit. Unghiurile 
acestei zile sunt însă toate pozitive şi tensiunea care vine din partea lui Marte din 
Balanţă care pune o mare greutate pe ceea ce vine din Berbec ia înfăţişarea unor 
constrângeri care şicanează, enervează, dar nu distrug. Uranus prin conjuncţia cu 
Soarele poate predispune astăzi şi la imprudență, accident sau o anume 
intensificare a sunetelor din preajmă, la un abuz sonor, atât prin conţinut (zgomote 
stranii, muzică de proastă calitate etc.) cât şi prin intensitate. Patima este însă 
elementul care va definit întreaga construcţie astrală a zilei de 2 aprilie. Pentru că 
astăzi Uranus, prin intermediul Soarelui, va face o legătură între minte şi inimă 
vom avea puterea să luăm în considerare mult mai uşor faptele celorlalţi, să le 
gândim, să le încadrăm corespunzător şi acolo unde sunt greşite să le putem ierta 
ori corecta. Astăzi însă iertarea este primită după măsura propriei iertări. 

Dacă omul comun va observa că are mai mult tonus, mai multă energie şi 
trebuie neapărat să şi-o consume pentru că îi vine să dea din mâini, din picioare, să 
facă sport de performanţă, să alerge la maraton ori dintr-odată vrea să citească 10 
cărţi într-o zi, cel care are o structură psihoemoţională mult mai rafinată îşi va 
direcţiona acest surplus energetic spre gândire. Nu Uranus (vedeta zilei) este 
planeta gândirii, ci Saturn. Astăzi Seniorul karmei (Saturn) se va afla, în special în a 
doua parte a zilei, în fereastra opoziţiei cu Luna, ceea ce va conduce la necesitatea 
de a consolida procesul gândirii printr-un fapt concret. Asta va duce la descoperirea 
sau identificarea anumitor soluţii care nu vor fi puse în aplicare în stadiul acesta, 
dar care vor deveni baze pentru alte soluţii care vor fi puse în aplicare într-un cadru 
mult mai larg sau prin implicarea celor din jur. 

Prin urmare, 2 aprilie este o zi care-i face pe oameni pătimaşi. Vom 
constata astăzi o sporire a energiei vitale, o creștere a gradului de atenţie, dar şi 
tendinţa de a risipi această energie în activităţi fără rost. Doar cei care sunt 
înzestraţi cu un rafinament aparte vor reuşi să dea zilei un sens constructiv, 
identificând soluţii miraculoase sau chiar descoperind ceva important pentru sine 
sau pentru comunitate. Ziua are însă şi un caracter hilar în sensul că ar putea 
deveni un reprezentant la capitolul gafe. Astăzi se oferă dovezi de nepricepere și 
cadrul general va primi aceste informaţii cu o veselie stranie. Astăzi nu se aplică 
sancţiuni pentru greşeli, ci dimpotrivă toată lumea râde, e veselă sau destinsă 
nevăzând nimic periculos în asta. Agitaţia vine în special de pe drumurile scurte, iar 
sunetul capătă astăzi o notă gravă. 

Pentru ca Uranus aduce în complexul de factori astral elementul universal, 
deci un plus la capitolul deschidere afectivă şi mentală, astăzi sunt luate în 
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considerare faptele celorlalţi pentru a fi încadrate corespunzător. Prin conjuncţia 
Soarelui cu Uranus se poate observa astăzi un fapt straniu care, în general, nu este 
produs de două planete, ci de un cadru mult mai larg cu implicaţii mult mai mari, 
adică prin aportul întregului context astral. Este vorba despre coborârea minţii în 
inimă, acel procedeu pe care isihaştii îl consideră un element de referinţă al 
practicii lor. În general, mintea coboară în inimă prin rugăciune, prin meditaţii 
profunde sau în preajma unor fiinţe cu adevărat remarcabile. Acum însă acest 
fenomen s-ar putea să se producă spontan fără îndeplinirea unor condiţii 
prealabile. De aceea este important să fie lăsată mintea liberă, să nu se intervine cu 
reguli prea stricte, cu blocaje, cu prejudecăţi, ci doar cu toleranţa acordată, de 
această dată, şi propriei persoane. Partea cea mai rea a acestei zile ar putea veni tot 
din partea lui Uranus prin imprudenţa care predispune la accident, tulburare 
liniştii, indecență ori revoltă împotriva unui element bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa astăzi sufletul liber. El 
ştie mult mai bine ceea ce are nevoie şi, a fi martor în faţa acestor alegeri, înseamnă 
mult pentru evoluţia spirituală, pentru că este un pas important spre cunoaştere. 

 
Joi, 3 aprilie 

Joi  3- 4-2014  0:09    Luna (Tau) Sex (Pis) Mercury 

Joi  3- 4-2014  0:54    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 

Joi  3- 4-2014  6:00 Mercury (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Joi  3- 4-2014  9:48    Luna (Tau) Squ (Aqu) Venus 

Joi  3- 4-2014 12:21     Sun (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Joi  3- 4-2014 14:52    Luna (Tau) --> Gemini 

Joi  3- 4-2014 21:09    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 
 

Gânduri de prudență. Norocul se îndreaptă spre alte domenii. Frica ne 
constrânge să privim cu rezervă realizările celorlalți. Invenție. Dispută pe motivul 
apartenenței la un grup. Satisfacție ce vine dintr-o zonă a culturii sau educației. 
Segmentare abuzivă. Se trece la fapte. Se dă ultimatum. Se menţine caracterul 
incert al evenimentelor viitoare. Se ignoră un element esenţial. Tentaţia risipei 
îmbunătăţeşte starea de confort. Cuvinte folosite greşit. Se încurcă sensurile. 

 
Pentru că Soarele trece prin sfera de influenţă a careului în T pe semne 

cardinale cu Uranus focar va trebui să împlinească unghiuri cu cei trei protagonişti 
ai acestei configuraţii. Dacă marţi Soarele a împlinit un careu cu Jupiter, miercuri o 
conjuncţie cu Uranus, a venit rândul să se finalizeze careul cu Pluton. 

Pe lângă careul Soare-Pluton, care se împlineşte în mijlocul acestei zile, 
astăzi mai avem de parcurs trigonul lui Mercur cu Saturn, iar Luna, pe fundal, îşi 
încheie tranzitul său prin Taur trecând, în a doua parte a zilei, în Gemeni. Dacă, pe 
de o parte, careul Soarelui cu Pluton înseamnă agresivitate motivată de o 
insatisfacţie, trigonul lui Mercur cu Saturn îi îndeamnă pe oameni să fie prudenţi, 
să se orienteze cu mai mult curaj spre o transformare pozitivă sau să caute cele mai 
bune soluţii pentru a finaliza un demers fără pagube colaterale. 

Binele şi răul se împlinesc astăzi într-un chip spectaculos. Realizările acestei 
zile vor fi însă mult mai vizibile în grup sau în zona celorlalţi decât în intimitate. 
Din această cauză, frica de constrângere ne îndeamnă să privim cu o anume rezervă 
realizările celorlalţi pentru că ne-a rămas înscris în memorie direcţiile zilelor 
anterioare în care totul a fost dirijat de o rezonanţă puternică. Cu toate acestea, 
rămâne vie o admiraţie pe care o vom manifesta astăzi faţă de realizările celorlalţi şi 
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ea se va manifesta mai mult în zona culturii sau educaţiei. Careul Soarelui cu 
Pluton este un aspect destul de complicat şi agresiv care duce la segmentarea 
abuzivă sau la săvârşirea unor fapte regretabile. Putem invoca aici şi minciuna și 
suspiciunea care distrug forţa de coerciţie şi care dau evenimentelor viitoare un 
caracter incert. 

Aceste situaţii pe care le parcurgem acum şi care vin din careul Soare-Pluton 
nu au însă un caracter singur, ci se integrează în probleme mai mari sau în direcţii 
pe care le-am parcurs toată luna martie, iar unele merg până în anul 2013. Nu 
trebuie să uităm că în continuare Marte trimite opoziţi către planetele din Berbec, 
complicând relaţiile şi îndemnându-i pe oameni să se rănească atunci când nu-şi 
înţeleg unii altora gesturile, cuvintele, aspiraţiile. 

Ziua va fi însă puternică şi pozitivă pentru cei care şi-au format caracterul 
prin educaţie morală pentru că acestora trigonul Mercur-Saturn le va aduce 
beneficiul cuvântului spus când trebuie, cu măsură şi cui trebuie, informaţii 
pertinente selectate corect şi prezentate celorlalţi într-un mod uşor de înţeles şi 
atractiv. Pentru aceştia retrogradarea lui Saturn şi implicit întoarcerea la etaloane 
mai vechi înseamnă respectul faţă de tradiţie, iar aici putem integra în termenul de 
tradiţie şi educaţia primită în familie, la şcoală, dar şi autoeducaţia. Trecerea Lunii 
în Gemeni îi va bulversa foarte mult pe cei tineri, însă această dezordine va fi 
discretă. Spre seară, Luna va fi în sextil cu Lilith şi elementul discreţie care ascunde 
conflictul dintre generaţii va fi mult mai puternic pentru că îi va îndemna pe cei 
puşi în situaţia de a filtra anumite informaţii sau de a nu răspunde la provocări să-
şi îndrepte toată atenţia către distracţie. 

Ajunşi în punctul în care Luna şi Lilith sunt în sextil, mulţi vor privi în urmă 
şi vor aprecia ziua de 3 aprilie ca fiind obositoare şi, ca o consecinţă, îşi rezervă 
dreptul de a se simţi bine, de a se distra, de a se destinde, de a se relaxa, adică de a 
face ceva plăcut. Caracterul periculos al acestei zile va rămâne şi, în egală măsură, 
se va menţine şi semnul de înţelepciune pe care îl primim prin intermediul 
educaţiei sau culturii. 

Prin urmare, 3 aprilie devine o zi educativă. Astăzi vom fi tentaţi de 
gânduri de prudenţă, vom evalua propriul noroc vom privi foarte departe în viitor, 
dar atunci când realizăm că anumite demersuri trebuiesc duse mai departe, atunci 
când trebuie să facem dovada că deţinem anumite cunoştinţe sau avem anumite 
abilităţi intervine îndoiala, suspiciune, neîncrederea în sine sau o anume 
interpretare greşită a feedback-ului pe care anturajul îl oferă. Cei care se menţin în 
această zonă vor pune bazele unor tensiuni relaţionale care vor dura destul de mult 
timp, adică până spre finalul lunii iulie.  

Dacă nu se începe ziua cu apelul la valori morale solide prin respectul faţă de 
cei învârstă sau faţă de cunoştinţele lor atunci toată ziua ne-o vom petrece fără 
rădăcini, într-o anume dezordine, într-o instabilitate psihică sau săvârşind fapte pe 
care peste puţin timp le vom regreta. Astăzi binele şi răul se împletesc în chip 
miraculos şi mai mult decât în alte zile ale acestei săptămâni avem ocazia să vedem 
că accesul la bine se face întotdeauna prin depăşire a unei probleme. 

Binele întotdeauna conține virtuţi şi este imperios necesar să se 
îndeplinească anumite condiţii pentru că vasul care suntem să poată ţine esenţa 
acestora. Virtutea armoniei universale cere această condiţie care se aplică tuturor 
fiinţelor pentru că universul nu vrea ca o virtute aşezată într-un vas nepotrivit să-l 
corodeze pe acesta şi să-i producă neplăceri. Aşadar, 3 aprilie este ziua lui “dacă 
vrei mai mult, fă mai mult”. Spre seară, când Luna va ieşi din Taur şi va intra în 
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Gemeni oamenii vor simţit o uşoară degajare faţă de această apăsare a luptei dintre 
bine și rău şi vor fi tentaţi să risipească bani, timp, energie pentru a-şi menţine o 
anume stare de confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi obstacolele acestei zile 
ca pe un privilegiul că ele sunt examenele pe care trebuie neapărat să le absolvim 
pentru a ne putea bucura de beneficiile noului statut. 

 
Vineri, 4 aprilie 

Vineri  4- 4-2014  2:59    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Vineri  4- 4-2014 14:46    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri  4- 4-2014 19:00     Sun (Ari) Sex (Gem) Moon 

Vineri  4- 4-2014 19:59    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Se pune un termen limită. Confuzia străinătăţii. Iertarea vindecă rănile, 
dar cel iertat este desconsiderat. Prea multă îndrăzneală. Se stabileşte un deficit. 
Se acumulează inutil. Tehnicile superioare sunt vândute pe tarabă. Este 
desconsiderat dreptul la informaţie. Probleme în exploatarea unor resurse. 
Tensiuni şi greutăţi generate de o valoare. Omul se simte străin în locul în care s-
a aşezat. 

 
Astăzi se va pune într-un mod nefiresc accentul pe personalitate. Luna se află 

acum în plin tranzit prin Gemeni şi va avea de împlinit patru aspecte: două careuri 
cu Neptun şi respectiv Chiron şi două sextile cu Uranus şi respectiv Soarele. Cei 
care s-au bucurat în ziua anterioară de o anume satisfacţie care nu au încheiat ziua 
de 3 aprilie cu amintirea unor întâmplări neplăcute şi marcante vor da dovadă 
astăzi de prea multă îndrăzneală. Fie că vor stabili un deficit în zona celorlalţi (se 
vor bucura de răul altuia) fie vor identifica probleme în exploatarea unor resurse ca 
pe o altă provocare a destinului, abordând-o astfel cu maximă îndrăzneală şi cu 
speranţa că de această dată va învinge. 

Nu se poate anticipa din această analiză generală, dacă va învinge şi nici nu 
se poate stabili dacă va fi învins. Se poate însă stabili că este vorba despre prea 
multă îndrăzneală, despre prea multă desconsiderare faţă de realizările incomplete 
ale celorlalţi, deci este vorba de prea multă confuzie care-i duce pe unii pe drumuri 
nebănuite. 

Trăind cea mai mare parte din zi în această confuzie, poate chiar confuzia 
străinătăţii, mulţi se vor simţi străini în locul în care s-au aşezat. Nu-i alungă 
nimeni, nu-i înstrăinează nimeni, aşa se simt ei pentru că au dat dovadă de prea 
multă lăcomie sau au confundat demersurile de acum cu ceea ce şi-au amintit că au 
parcurs ei în zilele anterioare. 

Careul pe care Luna le trimite către planetele din Peşti (Neptun şi Chiron) 
aduce conflictul cu bucuriile scurte. Este posibil ca mulţi să se crizeze astăzi sau să 
se arate vădit deranjaţi de acţiunile lipsite de consistenţă a celor care vor cu orice 
preţ să se bucure de ceea ce au în jur. Îi acuză că fie râd prea mult, că risipesc într-o 
zi ceea ce câştigă într-o lună sau că-şi petrec prea mult timp în discuţii sterile ori în 
compania unor oameni de proastă factură. În realitate, ei nu fac altceva decât să 
arate că se preocupă mai mult de ceea ce-i stresează decât de ceea ce ar trebui să 
repare. Repararea care este susţinută astral de cele două sextile Luna-Uranus, 
Luna-Soare pare să fie soluţia marilor tensiuni pe care le parcurgem în această 
perioadă. Prin cuvânt, prin schimb de impresii prin informare, documentare sau 
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prin deplasări aparent lipsite de importanță reuşim să detensionăm zona relaţiilor 
sau pe cea a neputinței de a gestiona un fond ori de a administra resurse personale. 

Prin urmare, 4 aprilie este o zi a experienţelor care înnobilează. O parte 
dintre cei care s-au aventurat prea mult în primele zile, care se arată prea încântaţi 
de ceea ce au câştigat în primele zile ca şi cum sunt dintr-odată doctori docenţi, 
specialişti într-un domeniu de care au auzit recent sau atotcunoscători vor fi astăzi 
loviţi în elementul cel mai sensibil pe care-l arată acum: orgoliul. 

Nu stă nimeni însă la colţ să-i pândească pe ei când se simt mai vulnerabili 
pentru a fi loviţi, ci dimpotrivă ei cer să fie puşi la punct sau să li se arate lungul 
nasului afişându-se astăzi prea siguri pe ei și prea îndrăzneţi în probleme care nu 
sunt încă finalizate sau care nu sunt aşa cum le văd ei. Astăzi aceşti oameni vor fi 
tentaţi să facă lucruri fără rost, să spună ceea ce nu trebuie, să intervină cu stângul 
în situaţii cheie să spună lucruri care nu se împărtăşesc sau să lase impresia că nu 
sunt disciplinați că nu respectă tronsonul de vârsta căruia i se adresează ori 
rezultatele profesionale ale interlocutorului. Mergând pe această direcţie se poate 
ajunge mult mai departe, adică să fie desconsiderat dreptul la informaţie pe motiv 
că ceea ce oferă ei este singurul adevăr care trebuie apreciat, restul sunt erori care 
trebuie tratate ca atare. Acest orgoliu care se umfla ca un balon va primi din partea 
celor pregătiţi o replică dură, adică un ac. La contactul cu adevărul se vor dezumfla 
şi vor trăi drama în intimitate (astăzi, din seria unghiurilor negative, nu se 
împlinesc opoziţii, ci doar careuri), urmând ca apoi, pe baza presiunii pe care şi-o 
vor acumula meditând la aceste umilinţe, să pregătească un atac împotriva celor 
care astăzi s-au dovedit superiori (Marte trimite opoziţii către planetele din Berbec 
– poziție de atac). 

Totuşi, ziua de 4 aprilie conţine şi un aspect care aduce posibilitatea de a 
înclina foarte puternic balanța acestor tragedii. Luna trimite sextile către planetele 
din Berbec implicate în careul în T pe semne cardinale ce-l are pe Uranus ca focar. 
Prin dialog, prin conversaţie, prin comunicare sau prin deplasări aparent lipsite de 
importanţă se vine cu o soluţie la ceea ce ne-a frământat în ultima vreme sau se 
detensionează zona relaţiilor, clarificându-se anumite lucruri care aşteptau de mult 
un astfel de moment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi mai mult la 
modestie și de a nu considera aşa cum fac înfumuraţii ca modestia este pentru 
proşti, ci, dimpotrivă, modestia este o virtute şi nu trebuie ocolită de nimeni. 
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Sâmbătă, 5 aprilie 
Sambata  5- 4-2014  0:38    Luna (Gem) Sex (Ari) Juno 

Sambata  5- 4-2014  5:47    Luna (Gem) Tri [Lib] Mars 

Sambata  5- 4-2014  7:12   Venus (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Sambata  5- 4-2014 17:58    Luna (Gem) Squ (Pis) Mercury 

Sambata  5- 4-2014 23:10    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Sambata  5- 4-2014 23:30   Venus (Aqu) --> Pisces 
 

Soluţii benefice în raport cu un element străin ori cu străinătatea. Raportul 
cu trecutul condiţionează exprimarea sentimentelor. Discontinuitate în transferul 
uni mesaj. Defectul doare. Individul reușește de unul singur fără ajutorul celor 
din jur. Se răneşte fără intenţie. Este cultivat dreptul la libera opinie. Din nou se 
face ape la iertare. Înţelegerile diminuează superficialitatea. Cel ce meditează 
descoperă secrete ale vieţii sale. Sunt atribuite defecte care nu există în realitate. 
Deviaţia de la cale este privită ca un element care hrăneşte confortul. 

 
Cea mai mare parte din zi Venus va fi anaretic în Vărsător şi va împlini un 

trigon cu Capul Dragonului care şi el se afla pe gradul anaretic din Balanţă. Abia 
astăzi vedem cât de dificil este acest tranzit al Axei Dragonului de pe zodiile Balanţă 
şi Berbec. Ca fundal, Luna parcurge ultima parte a zodiei Gemeni împlinind patru 
aspecte: un sextil cu Junon, două trigoane cu Marte şi respectiv Capul Dragonului 
şi un careu cu Mercur. 

Aşa după cum se poate constata, 5 aprilie este o zi a sentimentelor care 
doresc să fie exprimate, a mesajelor afective sau a empatiei. Din nefericire, pare o 
abordare tardivă a unor probleme sau întâmpinarea acestora cu o anume rigiditate. 
Venus în Vărsător este purtătoarea unui mesaj universal însă poate foarte uşor să-i 
rănească pe cei din jur fără o intenţie clar formulată. Prin această poziţie a lui 
Venus este cultivat dreptul la libera opinie însă este adesea neglijată înţelegerea sau 
iertarea. Astfel, tentaţia superficialităţii este una din principalele pericole ale 
acestei zile generate de tranzitul lui Venus în Vărsător. Cu alte cuvinte, se încearcă 
astăzi fără sorţi de izbândă să compensăm tot neajunsul pe care ni-l amintim că l-
am parcurs în luna martie. În martie am vrut adevărul şi s-ar putea ca el să nu fi 
venit aşa cum l-am cerut sau cum l-am aşteptat. Acum vrem pe ultima sută de 
metri să câştigăm teren, să reparăm totul şi unii ar putea să facă gafe monumentale 
sau să intre cu ciubotele în vieţile celor de la care se așteptau să fie ajutaţi, susţinuţi 
sau promovaţi. 

Poate apărea şi o discontinuitate în transferul unui mesaj pentru că omul se 
preocupă acum numai de ţintă, dar nu respectă etapele care trebuiesc îndeplinite 
pentru a atinge această finalitate. Vrea să sară trepte, vrea să ajungă foarte repede 
nu mai are răbdare sau nu mai are timp. Elementele pozitive ale acestei zile devin 
cu atât mai importante şi mai generoase pentru cei care sunt preocupaţi de 
aspectele esenţiale ale vieţii. Dacă mai şi meditează, dacă mai sunt și implicaţi într-
un proces de cercetare spirituală, dacă se roagă des, dacă urmăresc să-şi cizeleze 
caracterul, să-şi domolească firea să fie înţelegători, să-şi ajute pe ceilalţi ori să se 
sacrifice pentru un ideal atunci această tendinţă de a recupera timpul pierdut 
înseamnă accesul la informaţii esenţiale. Direcția negativa se poate schimba 
împofida faptului că Venus anaretic din Vărsător acum, prin trigonul pe care-l 
trimite către Capul Dragonului, asigură un fundal agresiv careului în T pe semne 
cardinale în care este implicat şi Soarele. Aceste fiinţe speciale ar putea acum să-şi 
descopere secrete ale propriilor existențe. Fiind o săptămână în care elementele 
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karmice se regăsesc cu mare generozitate inserate prin evenimentele cotidiene 
putem să spunem chiar că Nodul de Sud pe gradul anaretic din Berbec, în situaţia 
în care regentul karmic de sud este retrograd şi trimite opoziţii către focarul unui 
careu în T important în administrarea unor resurse, că explorarea secretelor poate 
merge până dincolo de această viaţă, spre existentele anterioare. 

Cum lesne este de înţeles nu se poate ajunge acolo fără o pregătire specială, 
de aceea această parte pozitivă a zilei este rezervată doar celor puţini. 

Mai există însă şi o treia categorie a celor care simulează cunoaşterea 
spirituală vorbind frumos sau aplicând un joc de rol ca nu degeaba actorii sunt atât 
de bine apreciaţi în timpurile noastre. Aceştia astăzi vor fi tentaţi să devieze de la 
cale însă îşi vor justifica acest eşec printr-un gen de indulgenţă pe care o arată faţă 
de toţi oamenii şi pe care o formulează împotriva regulilor dure, aspre ale vieţii 
spirituale. În realitate, ei nu fac altceva decât să-şi protejeze un confort şi dacă, în 
cazul celor care sunt la începutul vieţii spirituală, devierea de la cale este doar o 
simplă tentaţie pe care în timp o pot rezolva, cei care se preocupă de mult timp de 
acest lucruri şi care se pierd acum cu firea, care cedează, sunt avertizați că se află în 
faţa marelui eşec al lui 2014. 

Din informaţiile astrale pe care le avem nu se ştie dacă de-a lungul lui 2014 
îşi vor mai reveni, se ştie că Venus din Vărsător chiar şi atunci când își face rău are 
un suport subtil, ca şi cum palma care loveşte este susţinută de un flux energetic 
sau de o furtună astrală, de aceea se spune adesea că răul făcut cu Venus în 
Vărsător nu este intenţionat. 

Prin urmare, 5 aprilie este o zi spectaculoasă. Mulţi vor avea de împlinit 
astăzi, pe ultima sută de metri, anumite lucruri. Vor dori să încline balanţa în 
favoarea lor, să oprească o impresie negativă ori să adjudece o victorie. Dacă dau 
dovadă de orgoliu, de îndrăzneală, de sfidare, de aroganță sau de irealism atunci 
sunt avertizaţi că cea mai mică opoziţie pe care ar putea să o oprească din jur ar 
putea să-i ducă la o criză de nervi. Modul miraculos în care intervine Axa 
Dragonului de acum face trimitere şi la străinătate, nu neapărat ca locaţie 
geografică. Aici în acest context străinătatea poate fi privită şi ca vechea locaţie, 
vechea existenţă, un alt mod de a fi decât cel pe care-l arată individul acum. Această 
informaţie nu trebuie luată în uşor şi mai ales nu trebuie privită doar prin 
curiozitate. Gradul anaretic din Berbec tranzitat acum de Coada Dragonului, în 
situaţia în care Regentul karmic de sud este retrograd în Balanţă şi trimite o 
opoziţie către focarului careul în T pe semne cardinale, ar putea să-i ducă pe unii 
oameni în postura de a descoperi anumite lucruri neplăcute despre ei, fie că au 
acces la vieţile anterioare, fie că îşi iau inima în dinţi şi consultă un terapeut sau pe 
cineva care poate citi mesaje subtile. Acolo unde avem înţelege se va diminua şi 
superficialitatea, iar mesajul va fi perceput aşa cum trebuie.  

Viaţa comună zilei de 5 aprilie va fi, aşadar, dominată de fals. Trăiesc 
anumite lucruri pe care nu le înţeleg şi din această cauză vor să-şi disimuleze 
confuziile producând în cele mai multe din cazuri şi o întrerupere a mesajului ori o 
discontinuitate în transferul acestuia. Nu în ultimul rând 5 aprilie este ziua în care 
se deviază de la cale. Oamenii se răzgândesc, se întorc, dar nu spun adevărul, nu-şi 
recunosc greşelile, nu uita să-şi apere statutul şi confortul, amplificând şi mai mult 
confuzia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa astăzi în voia 
semnelor. Tot ceea ce există în jur are o multiplă semnificaţie. Unul dintre aceste 
înţelesuri este cel al semnului, al avertismentului, al mesajului său al informaţiei. 
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Unele informaţii fac trimitere la situaţii banale şi nu merită să ne îndreptăm atenţia 
către ele. Altele, însă, acelea care fac trimitere la raporturile sociale, la modul cum 
trebuie apreciată o informaţie, la ceea ce trebuie corectat din temperament, au 
nevoie de toată atenţia. Şi, cine ştie, poate, nu neapărat ca un exerciţiu de 
imaginaţie, ci chiar concret, aceste mesaje au fost trimise de noi înşine dintr-un alt 
timp, iar acestea au plutit în derivă până în acest moment când şi-au atins ţinta. Cel 
care va descoperi că şi-a trimis lui însuşi mesaje din trecut va înţelege şi ce anume a 
stat la baza acestui proces. 

 
Duminică, 6 aprilie 

Duminica  6- 4-2014  0:39    Luna (Gem) --> Cancer 

Duminica  6- 4-2014  0:46    Luna (Can) Tri (Pis) Venus 

Duminica  6- 4-2014 13:39    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
 

Se încearcă o compensare a problemelor care s-au manifestat de-a lungul 
acestei săptămâni. Îndemn spre a observa o greşeală şi spre a o corecta. Confuzia 
vine din răceală. Drumurile sunt încurcate. Război cu timpul. Acolo unde nu este 
cultivată iertarea sensibilitatea devine o problemă. Receptivitate negativă. 
Participarea la un eveniment reînvie dorinţa de a trăi în alt mod. Fără etichete 
etapele negative sunt considerate noi. Acolo unde este negativ sentimentul 
împovărează şi îndeamnă la a acorda prea multă importanţă greutăţilor. 
Eliberare de tensiune prin simplificare emoţională. 

 
Astăzi vom fi tentați să privim evenimentele săptămânii prin alt filtru. Fie că 

ne îndreptăm atenţia către o greşeală care a fost săvârşită acum, fie spre un ideal pe 
care considerăm că nu l-am hrănit suficient ori nu i-am acordat atenţia cuvenită. 
Chiar din noaptea de sâmbătă spre duminică, Luna va trece în Rac îndemnându-i 
pe oameni să fie sensibili, deschiși, romantici, să iubească frumosul, simplitatea şi 
rafinamentul. Prin acest fundal armonios, echilibrat, mulţi vor privi retrospectiva 
pe care o realizează asupra acestei săptămâni cu o altă înţelepciune de viaţă. Vor 
dori să compenseze anumite probleme cu gesturi noi, spectaculoase, calde, 
deschise, generoase, adică vor dori să arate că-şi cer iertare făcând o faptă bună. 
Dacă raporturile dintre oameni tind să intre într-un echilibru relaţia cu propriile 
valori, cu timpul, intră în criză. 

Astăzi nu sunt favorizate deplasările, nici cele scurte şi nici cele lungi, iar 
acolo unde rafinamentul unde nu este apreciat suficient de mult este indicat să se 
intervină cu iertare. Astăzi, mai mult decât s-a-ntâmplat de-a lungul acestei 
săptămâni, vom fi îndemnaţi să iertăm limitele pe care le au oamenii şi pe care 
considerăm că noi înşine, prin ceea ce probăm acum, le-am depăşit. Dacă dorim să 
rămânem în armonie, va trebui să ne interzicem să ne uităm la aproapele nostru în 
jos, va trebui să-l privim de la acelaşi nivel şi cu întreaga disponibilitate, cu toată 
forţa empatică de care suntem în stare. Cei care nu procedează aşa, hrănesc o 
receptivitate negativă, poate chiar una mediumică menită să arate că nu trăiesc 
decât pentru a-şi îndeplini dorinţele proprii. 

Dezinteresul arătat faţă de problemele celorlalţi înseamnă astăzi o lovitură pe 
care fiecare şi-o aplică lui însuşi şi persistând în această răceală îşi vor da seama că 
nu fac altceva decât să hrănească o confuzie. Am văzut de-a lungul acestei 
săptămâni că ne-am confruntat cu diferite ipostaze când, prin negativitate, s-a 
ajuns la confuzie. Şi astăzi se va întâmpla la fel. 
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Venus a intrat în Peşti cu puţin timp înainte de miezul nopţii în spaţiul zilei 
de ieri, însă multe din caracteristicile sale în noua poziție nu se aplică zilei 
anterioare, ci ele încep să-şi facă simţită prezenţa abia din ultima zi a acestei 
săptămâni. Din această cauză trigonul pe care în noaptea de sâmbătă spre duminică 
Luna îl împlineşte cu Venus declanşează acest îndemn către înţelegere, 
compasiune, iertare, adică ne îndeamnă să dăm viaţă unui sentiment constructiv, 
benefic, vindecător. 

Ceea ce simţim corect ne va îndemna spre simplitate emoţională şi acolo 
unde nu există simplitate putem, din start, să apreciem ca fiind eronat sau nefiresc. 
Pentru că ziua de 6 aprilie înseamnă şi finalul unei perioade care depăşeşte cadrul 
săptămânii pe care o prezentăm aici, evenimentele de acum reînvie dorinţa de a trăi 
în alt mod. Din această cauză este indicat ca selecţia să fie pozitivă, gândurile 
negative să fie oprite înainte de a se argumenta sau de a fi exprimate. Ceea ce la 
începutul săptămânii era disciplină în exprimare sau în administrarea unor 
informaţii devine acum, la finalul săptămânii, disciplină a emoţiilor. Această 
disciplină nu pune interdicţii pe sentimente, ci, dimpotrivă, le încurajează pe cele 
pozitive după ce a fost realizată o selectare a lor. 

Prin urmare, finalul săptămânii devine o zi de autoeducaţie. Astăzi ne 
aflăm în faţa unor îndemnuri astrale care, prin noutatea lor, prin ceea ce trezesc în 
adâncurile ființei, îi îndeamnă pe oameni să le vadă ca fiind pozitive. Ceea ce este 
vechi răscoleşte o problemă care ne-a frământat cel puţin de-a lungul acestei 
săptămâni, dacă nu chiar de-a lungul întregii luni martie. Dacă încă de dimineaţă 
nu realizăm o selecţie a trăirilor, hrănindu-le mai mult pe cele pozitive, ne vom 
trezi în a doua parte a zilei, în faţa unor obstacole pe care nu putem să le depăşim 
singuri şi nici altcineva nu ne poate ajuta. 

Elementul cel mai util în această zi este acela care se realizează prin 
simplitate emoţională. Acolo unde emoţiile se complică, unde poartă amprenta 
unor drame sau sunt încărcate de memorii apăsătoare avem de-a face cu un egoism 
straniu sau cu un obicei prost, acela de a trăi doar pentru a ne îndeplini dorinţele 
proprii. 

Venus în Peşti renunţă la sine pentru binele celorlalţi, se sacrifică fără să se 
plângă şi nu lăsa impresia celor din jur că face efort, ci, dimpotrivă, pe lângă 
ajutorul obţinut prin sacrificiu, le oferă şi un cadru afectiv special pentru a nu se 
simţi îndatoraţi. Judecând doar după această componentă, Venus în Peşti este una 
dintre cele mai bune poziţii ale acestei planete. Este adevărat, nu se poate compara 
cu veleităţile pe care le are Venus în cele domicilii ale sale cu nicio altă pozițue. În 
domiciliu o planetă se exprimă de o manieră complexă, iar multiplele calităţi devin 
vizibile la intensităţi egale. În exaltare, așa cum este acum, Venus devine puternică 
doar prin această componentă spirituală. Dacă un individ blochează această 
componentă spirituală întregul său spectru afectiv se tulbură, se răstoarnă și devine 
o forţă îndreptată împotriva sa. O persoană cu o planetă în domiciliu va avea tot 
timpul motive să meargă mai departe, să gândească pozitiv, să învingă un obstacol. 
O persoană cu o planetă în exaltare indică o calitate specială care are nevoie de 
condiţii prealabile pentru a şi-o exercita. Astăzi, condiţia prealabilă pentru a 
exercita această forţă spirituală este selecţia pozitivă a emoţiilor. Din nefericire, 
astăzi, în cazul unui blocaj se poate întâmpla mai mult decât un simplu neajuns. 
Pentru că Luna este în domiciliu se accentuează receptivitatea sau deschiderea. 
Acolo unde ea nu este pozitivă, va fi hrănita aşa cum este. Fiind dizarmonică, 
mediumitatea sau rezonanţa negativă ar putea să îi facă pe unii să se simtă obosiţi 



Săptămâna 31 martie – 6 aprilie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiţă Coşer, 27 martie 2014, ora 10:32 

fizic, psihic, să creadă că sunt acuzaţi pe nedrept faţă de cei din jur sau să treacă 
prin tot felul de ghinioane care să se ţină lanţ. Pentru a ieşi din această situație nu 
trebuie decât să-şi comute centrul de atenţie de pe emoţie negativă (revolta 
împotriva acestor ghinioane le sporeşte puterea) pe selecţii pozitive (acceptare, 
iertare, înţelegere). 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne implica astăzi în 
săvârşirea de fapte bune. Dacă prin fapte bune câştigăm încrederea cuiva sau 
oferim celor din jur un exemplu pozitiv fără aroganţă, îngâmfare sau sentimentul 
superiorităţii atunci dovedim o rezonanţă pozitivă şi aducem vieţii proprii nobleţe. 
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7-13 aprilie 2014 este săptămâna expresivității. Dacă până acum ne-am pus 
tot felul de întrebări referitoare la comportamentul unor oameni sau la caracterul 
incert ori agresiv al unor evenimente, vom avea parte de-a lungul acestei săptămâni 
să vedem care este adevărata natură a problemelor, care este adevăratul chip al 
oamenilor și care sunt problemele reale cu care se confruntă ei. Expresivitatea, 
acum, în această săptămână, este mijlocul prin care este deconspirat un element 
ascuns cu bună știință, neglijat în raporturile care se construiesc între grupurile 
mari sau aruncat la coș din ignoranță. Elementul expresivitate trebuie, așadar, 
încadrat în deviza generală a lunii aprilie, aceea care face referire la iertare. Vom 
deveni acum expresivi în situații conflictuale, neplăcute, incerte sau contradictorii 
și numai așa va fi adus la lumină elementul care a fost ascuns cu bună știință ori 
ignorat. 

Încă de luni, Mercur se va muta din Pești în Berbec trecând de la ezitare la 
incisivitate și va aduce un plus de îndrăzneală opoziției Soare-Marte care se va 
împlini în ziua de miercuri, 9 aprilie. Dar Marte nu împlinește numai cu Soarele un 
astfel de unghi, ci și cu Junon, iar acestea două (Soarele și Junon) își vor împlini 
conjuncția lor în a doua parte a acestei săptămâni, adică vineri, 11 aprilie. 

Un alt eveniment important al acestei săptămâni se va împlini sâmbătă 12 
aprilie când Venus și Neptun își vor definitiva conjuncția pe care o formează de 
ceva vreme. Dacă în prima parte a săptămânii sentimentele sunt confuze ori 
dominate de ambiții ce nu au putut fii îndeplinite în luna martie, cu cât ne 
apropiem mai mult de ziua de 12 aprilie, când Venus și Neptun vor fi în conjuncție, 
cu atât mai mult sentimentele se vor cizela, rafina, selecta și se vor stabiliza pe o 
direcție cu adevărat importantă. 

Ulterior acestei zile, adică în 13 aprilie, există pericolul ca aceste sentimente, 
după ce s-a atins acest vârf, să fie ignorate ori trecute în planul secund adică să se 
revină la starea care era vizibilă la începutul săptămânii. Dacă există suficient de 
mult antrenament în sensul acesta, suficient de multă educație încât să nu fie 
pierdute din vedere aceste valori esențiale, beneficiile acestei săptămâni vor fi 
durabile și se va reveni de multe ori de-a lungul acestui an la ceea ce am câștigat 
acum. 

Cel care înțelege că puterea nu înseamnă aroganță, că sentimentul nu 
înseamnă constrângere, zgârcenie, reținere sau obscur va reuși în această 
săptămână să dea vieții un sens aparte, iar evenimentele care se vor consuma acum 
vor constitui un mare beneficiu pentru echilibrul psihoemoțional al întregului an 
2014. Mulți, dintre cei care vor folosi în scop benefic această săptămână, vor spune 
de-a lungul anului: “Cel mai bine mi-a fost în săptămâna 7-13 aprilie”, “Evenimente 
mai frumoase, plăcute și mai profunde ca în săptămâna 7-13 aprilie nu am avut” 
ș.a.m.d. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a privi sentimentul 
ca pe un element de ritm, iar ritmul ca pe un mijloc prin care structura întregului 
suflet se exprimă. Când sentimentul devine confuz ritmul divulgă o slăbiciune a 
sufletului și putem, pornind pe această cale inversă, adică de la sentiment spre 
suflet, să ne echilibrăm și să ne facem viața mai bună acum, în prezent. În această 
săptămână ceea ce vine prin sentimentul profund va fi durabil. Celelalte, vor 
dispărea ca prin minune, chiar în ultima zi a acestei săptămâni, adică în după 
amiaza zilei de duminică, 13 aprilie. 
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Luni, 7 aprilie 
Luni  7- 4-2014  0:32    Luna (Can) Con (Can) Jupiter 

Luni  7- 4-2014  2:02    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Luni  7- 4-2014  3:42    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Luni  7- 4-2014  7:31    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Luni  7- 4-2014 11:32     Sun (Ari) Squ (Can) Luna (Half Moon) 

Luni  7- 4-2014 15:02    Luna (Can) Squ (Ari) Juno 

Luni  7- 4-2014 15:35    Luna (Can) Squ [Lib] Mars 

Luni  7- 4-2014 18:32 Mercury (Pis) --> Aries 

Luni  7- 4-2014 21:14    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 

Luni  7- 4-2014 22:07    Mars [Lib] Opp (Ari) Juno 
 

Oferte generoase. Constrângeri stranii din partea comunității. 
Comportamentul celuilalt este judecat după seriozitate. Se pune problema unui 
răspuns imediat. Ceea ce este grăbit se strică. Persistă sentimentul că relațiile 
vechi conferă mai multă încredere. Eșec pe căi diplomatice. Se face trecerea de la 
ezitare la incisivitate. Frământări stranii în interiorul centrelor de putere. 
Valorile personale sunt consolidate prin nonviolență. 

 
Astăzi Mercur își schimbă semnul, trecând din Pești în Berbec, producând 

prin această trecere și o schimbare de optică, de înțelegere, de comunicare, dar și 
de atitudine. Luminariile își împlinesc primul careu, iar seara târziu Marte și Junon 
își definitivează opoziția lor. Pe cer este încă activă crucea cosmică pe semne 
cardinale și în această zi i se alătură și Luna prin conjuncția cu Jupiter și, implicit, 
opoziția cu Pluton, împlinite în noaptea de duminică spre luni, dar și prin careurile 
pe care le trimite spre Marte și Soare în mijlocul zilei și, respectiv, în a doua parte a 
zilei. 

Toate aceste unghiuri ne aduc în fața unei nevoi neobișnuite de confirmare. 
Astăzi primim oferte generoase, suntem deschiși către comunicare, către schimb de 
experiență însă pe toate acestea le privim prin constrângerile pe care societatea le 
pune asupra individului. Ba i se cere prea mult, ba trebuie să facă ore suplimentare, 
ba este determinat de anumite întârzieri care au apărut într-un sector să accepte 
decalarea etapelor și în alte sectoare, adică să lucreze din greu cu un mare consum 
de energie și cu multe pauze nedorite. Dacă în viața personală, în special în cazul 
celor care au un management corect al timpului, nu constituie o problemă, lucrurile 
rezolvându-se chiar dacă altfel decât până acum, chiar dacă în etape, în cazul 
evenimentelor sociale, în special cele ce vizează relațiile dintre grupuri, dintre 
acțiuni sau dintre state ori cele care se construiesc între centrele de putere aflate 
acum într-un proces de transformare, trec printr-un eșec localizat în special în zona 
diplomatică. 

Mercur, trecând din Pești în Berbec, ne îndeamnă să trecem de la ezitare la 
incisivitate. În Pești Mercur a fost în exil și și-a pus prea mult la îndoială calitățile 
proprii, nivelul de cunoștințe, abilitățile socioprofesionale sau chiar cele de 
comunicare. Acum fiecare se simte îndemnat să-și spună punctul de vedere, să 
vorbească mult, să atragă atenția, să spună ceea ce a gândit în ultimele trei 
săptămâni, dar nu a transferat. 

Trecerea lui Mercur din Pești în Berbec schimbă balanța, înclinând spre prea 
multă inițiativă. În Berbec îl avem pe Uranus, avem Soarele și Junon care primesc 
din partea lui Marte opoziții puternice. Intrarea lui Mercur în acest semn înseamnă 
și intrarea acestuia în fereastra trigonului cu Lilith, iar asta înseamnă că începând 
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de astăzi suntem mult mai vulnerabili în fața puterii false, a laudelor false, a 
lingușelilor sau a subminării autorității prin mișcări de culisă ori prin intrigi. 

Astăzi, pentru că Luna va împlini în a doua parte a zilei un trigon cu Saturn, 
această problemă a risipei sau a rătăcirii, predispusă de intrarea lui Mercur în 
Berbec, este mai puțin vizibilă. Oamenii nu vor uita de disciplină chiar și atunci 
când trec prin frământări sau când se află în fața unui efort insistent. Cei mai mulți 
vor fi încurajați să facă apel la nonviolență pentru că le va veni ușor să observe că, 
acolo unde nu dau curs unor tendințe agresive, valorile se mențin în albia lor și 
ceea ce pare a fi o greutate va fi percepută ca o provocare pe care o vor accepta și în 
urma căreia se vor alege cu beneficii plăcute sau utile. 

Pentru că Mercur lasă în urmă zodia Pești, care este în continuare tranzitată 
de trei corpuri cerești (Venus, Neptun și Chiron) vor exista și oameni care nu se 
desprind ușor de trecut. Aceștia vor avea impresia că relațiile vechi sunt mult mai 
importante, că elementul novator, care vine în special din raporturile dintre oameni 
este încărcat de un puternic factor de risc. În realitate, nu relațiile în sine sunt 
încărcate de risc, ci experiențele individuale pe care oamenii le parcurg în grup. 
Dacă oamenii ar fi conștienți că nu trebuie să amestece faptul că parcurg anumite 
experiențe într-un anumit loc cu țintele pe care le au, ci să acorde importanța 
cuvenită experiențelor în sine, atunci nu ar mai acuza grupul de apartenență că este 
vinovat  de ceea ce li se întâmplă lor. 

Prin urmare, 7 aprilie ne aduce în fața unui simț al valorilor pe care 
trebuie să-l abordăm din altă perspectivă. Până acum am privit lucrurile prin 
ezitare, prin reținere, prin măsură sau prin teamă. Acum chiar dacă o parte din ele 
se mențin, chiar dacă reținerea, teama sau disciplina sunt în continuare vizibile în 
comportamentul unui om, el va acorda o mare atenției expresivității, transferului 
de informație, va gesticula, dacă nu va avea cuvintele potrivite, va alerga, dacă nu 
va avea o profesie care să-l îndemne să facă efort fizic, va simți nevoia să se exprime 
într-un fel să se consume într-un demers pentru că, în special din a doua parte a 
zilei, va simți că numai prin acțiune, lasă în urmă greșeli ale trecutului. 

Daca în sfera individuală oamenii se confruntă cu predispoziții care nu-i pun 
în dificultate, zona publică va trece prin frământări stranii. Sunt vizate aici 
raporturile dintre state sau chiar raporturile dintre centrele de putere. Se prevede 
un eșec pe căi diplomatice și nu există niciun mijloc prin care acest eșec să fie 
evitat. Va fi nevoie de un alt traseu, de alte negocieri, de alte deplasări sau alte 
echipe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa astăzi cuprinși de 
suflul acțiunii, dar de a nu permite ca, încă de la început, să consumăm totul. Este 
nevoie de acțiune și în egală măsură, astăzi este nevoie și de disciplină. Acolo unde 
nu va exista disciplină, din prea multă inițiativă, din prea multă dorință de acțiune, 
din cauza acestui neastâmpăr se vom compromite relații pentru repararea cărora se 
va consuma multă energie. Unele dintre ele nici nu vor mai putea fi reparate, ci 
doar reluate pe baza altor principii. 
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Marți, 8 aprilie 
Marti  8- 4-2014 11:02    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Marti  8- 4-2014 12:50    Luna (Can) --> Leo 

Marti  8- 4-2014 15:56    Luna (Leo) Tri (Ari) Mercury 

Marti  8- 4-2014 20:46    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 
 

Risipire. Prea multă aroganță. O valoare personală este impusă celorlalți 
cu forța. Explozii temperamentale care declanșează reacții sociale în lanț. Ne 
amintim de iertare că de o poveste frumoasă. Minciunile frumoase sunt mai 
apreciate decât adevărul. Voința este condusă de patimi. Elementele sociale trec 
printr-o criză. 

 
Ziua în care Luna se află în careu la Axa Dragonului este una încercată, așa 

cum se întâmplă și în 8 aprilie când în mijlocul zilei Luna va împlini un careu la 
cele două extremități ale axei dragonului. Acest unghi se va împlini în continuare 
de pe gradele anaretice și asta va însemna o prea multă risipire, aroganță sau 
tendința de a impune celorlalți cu forța propriile valori. Acolo unde în ziua 
anterioară nu s-a respectat programul de lucru sau o anume disciplină mentală 
găsim astăzi explozii temperamentale sau alte debușee care generează reacții 
sociale în lanț pe care oamenii nu le mai pot controla. 

Trecerea Lunii în Leu, în a doua parte a zilei, ar putea încălzi sentimentele 
însă, acum, nu prea mult sau nu într-o direcție care să fie exclusiv pozitivă. Spre 
seară, Luna va împlini o conjuncție cu Lilith și mesajul ei va oscila de la minciună la 
criză, de la povești frumoase care nu pot fi puse în aplicare, la realități dure care 
sperie sau dezgustă. 

Singurul element pozitiv care se împlinește astăzi și de la care se așteaptă 
foarte mult este trigonul Lunii cu Mercur care se definitivează tot în a doua parte a 
zilei. Dacă cele mai multe rele se împlineșc de dimineață ori iau înfățișarea răului 
prin anumite confirmări, răspunsuri, vești sau informații care vin pe căi 
convenționale (scrisoare, presa, comunicare directă) trigonul Lunii cu Mercur, din 
a doua parte a zilei, va încerca să repare această tendința de a vedea totul în gri. 
Chiar dacă în Berbec, Mercur nu poate predispune la sentimente profunde, la 
căutări mistice, la interes pentru procedee spirituale astăzi, ca un contrast la tot 
acest haos social, trigonul Luna-Mercur ne va îndemna să ne amintim de iertare. 
Acest unghi este ajutat de direcția generală a lunii aprilie care, prin suma factorilor 
astrali, predispune către cultivarea sentimentului de iertare, însă motivul principal, 
datorită căruia în această zi Mercur din Berbec în trigon cu Luna din Leu îndeamnă 
la iertare, este acela de a crea un contrast. Așadar, contrastul devine elementul 
decisiv al faptelor din ziua de 8 aprilie și, de asemenea, este și motivul care 
alimentează evenimentele în cascadă declanșate de reacții temperamentale sau 
derapaje. Fără contrast aceste situații neplăcute ar fi simple episoade care spre 
finalul zilei, cu atât mai mult pentru cei care iubesc ironia, ar putea fi un prilej de 
veselie. 

Prin urmare, 8 aprilie este o zi de risipire, disconfort și eșec pe demersuri 
mai vechi. Deviza generală a săptămânii, aceea care-i îndeamnă pe oameni să-și 
manifeste expresivitatea, găsește în predispozițiile astrale ale zilei de 8 aprilie un 
mare haos ca în celebrul proverb: “Casa nemăturată musafiri așteaptă”. Tot ceea ce 
este definitoriu pentru un anume individ primește în această zi un contrast 
puternic. Dacă până acum a excelat prin elemente negative, astăzi se va dovedi cel 
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mai bun din grup, cel mai bun de la birou, cel mai bun de pe stradă, cel mai bun 
vecin ori cetățeanul exemplu. Dacă până acum a făcut fapte bune, evenimentele 
astrale ale acestei zile îl îndeamnă să se îndoiască de calitatea lor, să fie tulburat de 
mizeria morală, de indecență, de frustrările celorlalți, de răutățile lor, de minciuni 
sau de inconstanța binelui. 

Această inversiune îi îndeamnă pe oameni să răspundă foarte ușor 
provocărilor și, dacă nu sunt ajutați de cineva din preajmă care analizează obiectiv 
evenimentele sociale, riscul derapajelor este unul foarte mare. În general, când 
Luna trece prin Leu sentimentele sunt mult mai calde, oamenii mai deschiși și 
dispuși să se bucure de viață, însă acum (și așa va fi și până la toamnă) Lilith va 
răstălmăci toate aceste tendințe încât i se permite omului să se bucure de ceea ce îi 
face plăcere, dar nu va primi din jur feedback-ul pe car-el așteaptă. Cum Leul este 
un semn egocentric, absența feedback-ului s-ar putea să-i pună pe jar pe unii și să 
se revolte împotriva celor din preajmă pe motiv că li se oferă totul și nu sunt 
recunoscători. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma ziua de 8 aprilie 
într-una restrictivă. Să facem cât mai puține lucruri, dar dacă avem programate 
întâlniri sau evenimente importante acum și pot fi amânate pe o altă zi să nu stăm 
pe gânduri și să reducem la minimum contactele, interacțiunile, pentru că riscul 
derapajelor este unul foarte mare. 

 
Miercuri, 9 aprilie 

Miercuri  9- 4-2014  0:03     Sun (Ari) Opp [Lib] Mars 

Miercuri  9- 4-2014 14:49    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Conflict cu viitorii prieteni. Se parcurge o încercare importantă. 
Răstălmăcirea este elementul care transformă o situație banală într-una 
periculoasă. Se dorește cu orice preț adjudecarea unei victorii. Este pierdut din 
vedere adevăratul conflict. Căldura contactului și creativitatea sunt singurele 
elemente care ne conferă echilibru. Se va abuza de o atitudine îndrăzneață. Este 
încercată bunăvoința. 

 
9 aprilie, din cauza împlinirii opoziției dintre Soare și Marte poate fi o zi de 

conflict. Din fericire, conflictul acestei zile nu este nou. Această opoziție s-a 
construit de cel puțin o săptămână încoace și va mai fi activă încă o săptămână de 
acum încolo. Asta înseamnă că tensiunile care apar acum ating un vârf cu care 
oamenii sunt familiarizați. Cei care spun că s-au văzut în fața unor situații 
inopinate se înșală ori sunt loviți de o uitare adâncă. Elementul care este văzut nou 
și care vine din acest context astral este acela legat de răstălmăcire. Explicația 
pentru care apare această răstălmăcire este una foarte simplă: trecerea Soarelui 
prin punctul focar al careului în T pe semne cardinale cu Uranus focar ne-a pus în 
fața unor situații conflictuale de o mare diversitate, dar nu ne-a ajutat să alegem 
care este cea mai importantă dintre ele. Privind în urmă și văzând că toate aceste 
situații sunt așezate în linie, că toate par la fel și, nefiind în stare să selectăm una 
dintre ele care este mai importantă și să o rezolvăm rapid astăzi, prin trigonul Lunii 
cu Uranus, ce devine un fundal interesant pentru opoziția Soare-Marte, înclinațiile 
spre extravaganță, spre libertate, spre inspirație sau chiar creativitate ne duc în 
postura de a ne construi propriile probleme sau se alege la întâmplare o situație din 
cele conflictuale pe care le-am parcurs până acum pe care să o considerăm de la 
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sine putere cea mai importantă. Pentru a avea credibilitate oamenii vor prezenta 
situațiile în avantajul lor și răstălmăcesc sensul cuvintelor, răstoarnă înțelesul 
faptelor pentru a fi crezuți sau pentru a adjudeca cu orice preț o victorie. În felul 
acesta, înțelegem cât de ușor se poate pierde din vedere sensul adevăratului 
conflict, cât de ușor pot fi răsturnate valorile sau cât de ușor se poate prezenta un 
om prin această atitudine abuzivă. În egală măsură, prin intermediul lui Marte 
retrograd din Balanță, se poate discuta în acest interval și despre aplicarea unei 
sancțiuni, fie că ea a fost pronunțată în ultima perioadă, fie că se așteaptă dintr-o 
clipă într-alta ca aceasta să ne fie comunicată, aducând o ușoară instabilitate într-o 
zonă în care până acum lucrurile erau clare. 

Ceea ce este interesant din percepțiile acestei zile vine din raportarea acestor 
unghiuri la deviza generală a săptămânii. Astăzi oamenii devin expresivi prin ceea 
ce au ascuns până acum. Cu cât vor dori mai mult să mintă, să aleagă un element de 
la sine putere dintr-o listă și să-l prezinte ca pe un element decisiv, deși acesta nu 
este, cu atât mai mult se vor deconspira în fața unui auditoriu în raport cu care 
până acum au fost foarte prudenți. 

Prin urmare, se dorește astăzi câștigarea unui drept, adjudecarea unei 
victorii cu orice preț sau răsturnarea priorităților pentru a ține auditoriul ocupat cu 
această forma de bulversare. Elementul definitoriu al zilei de 9 aprilie este 
răstălmăcirea, iar această atitudine ar putea foarte ușor să transforme o situație 
banală într-una extrem de periculoasă. 

Această răstălmăcire nu este un joc al vieții, ci o pârghie prin care se ajunge 
la o finalitate. Cei care sunt mai slabi de înger și se lasă întrutotul în voi acestei 
răstălmăciri considerând că, de vreme ce nu-i critică nimeni sunt susținut să facă 
acest lucru, sunt avertizați că, în timpul derulării acestei răstălmăciri, s-ar putea să 
nu le opună nimeni nicio rezistență, însă la finalul drumului sunt așteptați cu 
kalașnikov. 

Căldura contactului și creativitatea sunt singurele elemente care ne conferă 
echilibru. Luna din Leu va trimite un trigon către Uranus din Berbec și va încerca 
prin această expresie nobilă a ființei să dea un sens pozitiv tuturor acestor 
evenimente încărcate de insatisfacție, fie că se hotărăște astăzi să se facă ordine în 
viață, curățenie generală, să se arunce scrisorile de dragoste care ateste iubirea 
imposibilă ori să se renunțe la o colaborare. Indiferent de tipul de acțiune pe care îl 
vom prefera astăzi va fi foarte vizibilă tendința de a abuza de o atitudine 
îndrăzneață. 

Așadar, cel care dă dovadă de bunăvoință va fi un adevărat înțelept și nu va 
proba faptul că ceea ce nu a împărtășit a ascuns pentru că era rău, ci arată că 
străfundurile ființei sale sunt încărcate de comori. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne grăbi astăzi să dăm 
verdicte. Cel care nu alege din ceea ce i s-a-întâmplat un element pe care să-l 
numească “șef de trib” va reuși să meargă mai departe prin adevăr. Zilele 
următoare, prin forța energiilor astrale sau printr-un alt gen de determinism, vor 
selecta din rândul acelor evenimente pe acela care este cu adevărat mai important 
și îl va prezenta individului sau grupului de apartenență pentru a i se parcurge 
etapa sa finală. Dacă nu se respectă acest îndemn astral și este construită finalitatea 
unui demers ales acum arbitrar ca fiind reprezentativă, pe viitor se va genera un 
conflict sau se va construi o altă situație ce va fi cu mai riscantă sau mai periculoasă 
decât cea pe care individul o dorește rezolvată acum. 
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Joi, 10 aprilie 
Joi 10- 4-2014  2:11    Luna (Leo) Sex [Lib] Mars 

Joi 10- 4-2014  2:38 Mercury (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Joi 10- 4-2014  5:26     Sun (Ari) Tri (Leo) Moon 

Joi 10- 4-2014  6:29    Luna (Leo) Tri (Ari) Juno 

Joi 10- 4-2014  9:23    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 

Joi 10- 4-2014 23:05    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Fascinație față de mister. Curajul de a pune în aplicare soluții îndrăznețe. 
Ceea ce este adjudecat acum are durabilitate în timp. Întârzieri stranii. Se 
așteaptă prea mult de la asocieri de slabă factură. Echilibrul câștigat prin 
creativitate întârzie să apară. Ne amintim de o calitate. Disciplina este apreciată 
mai mult. Standardul de viață se poate ridica doar prin selecție. 

 
Trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Leu ne aduce în fața unor 

probleme de orientare, de gândire sau de putere. Astăzi chiar din noaptea de 
miercuri spre joi, Luna va împlini un sextil cu Marte aducând o fascinație față de 
acel mister care, în ultima perioadă, a dat semne că poate fi dezvăluit. Marte 
niciodată nu a patronat în astrologie misterul și nici nu se va ocupa de acest sector 
al vieții decât în anumite conjuncturi cu totul speciale, așa cum se întâmplă astăzi. 
Marte ajunge să se ocupe de mister prin intermediul trigonului pe care Mercur din 
Berbec îl împlinește cu Lilith din Leu. Luna, fiind și ea în plin tranzit prin Leu, va 
prelua mesajul Lunii negre și îl va transmite către Marte (planeta dorințelor) aflat 
acum în mers retrograd prin Balanță, transformând amintirile pe care Mercur le 
deține (și care vin din perioada în care Mercur a trecut prin Pești – 31 ianuarie -13 
februarie 2014 și 18 martie – 7 aprilie 2014) în elemente de destin. O simplă 
rememorare ar putea să declanșeze o sumă de factori care ar putea să ne ducă pe 
drumuri nebănuite. În primă instanță, acest trigon între Mercur și Lilith ar putea 
duce la asocieri de proastă factură pornind de la ideea că un compromis, prin 
misterul său, sporește puterea de influență ori atrage atenția asupra unor probleme 
și, în consecință, sporește imaginea individului. 

În realitate, totul se trăiește astăzi prin amintiri, prin nostalgii și numai prin 
intermediul acestora se poate face vizibilă o anume forță personală și nu oricum, ci 
doar prin creativitate. Dacă Mercur din Berbec aduce foarte multă îndrăzneală nu 
trebuie să credem că aceasta se va exprima fără un suport, fără o bază ori fără o 
susținere din partea unor categorii sociale, din partea unui individ sau din grupului 
de apartenență. Evident, această susținere se bazează pe un trecut comun ori se 
susține pe informații care fac trimitere la episoade ce s-au consumat în luna 
anterioară. Dacă în luna martie am urmărit cu orice preț să ni se facă dreptate, să 
fim avantajați într-un anumit context social, acum, pornind de la nostalgia acelor 
vremuri, vom considera că avem puterea necesară să risipim misterul care a 
planata supra unor demersuri sociale și, în felul acesta, să ne declarăm învingători. 
Dacă aceste secvențe sociale nu sunt expresia unor vise, speranțe sau închipuiri, 
ceea ce se obține acum este durabil. 

În felul acesta, înțelegem cât de amestecate sunt aceste două direcții. Pe de o 
parte, avem nostalgia trecutului încărcat prea mult de speranța victoriei, iar de 
partea cealaltă, avem forța în acțiuni de care uzăm acum pentru a ne construi 
viitorul pe care-l visam în tot acest complex de factori. Dacă nu se face apel la o 
disciplină de viață, la reguli morale ori la educație, rezultatele muncii nu vor fi 
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apreciate și în consecință individul va intra într-un con de umbră, chiar dacă 
misterul pe care-l va dezlega astăzi îl va mulțumi. 

În felul acesta se exprimă intervenția careului Luna-Saturn pe un fundal 
pozitiv în care contextul astral al acestei zile aduce, în cea mai mare parte, doar 
unghiuri pozitive. Nu trebuie să uităm că Marte trimite în continuare opoziții către 
Soare și către Junon ce vor fi traduse drept tentații distrugătoare pe care omul de 
rând, din neatenție sau ignoranță, le-ar putea folosi acum împotriva sa. 

Prin urmare, 10 aprilie aduce expresivitatea într-o zonă încurcată a vieții, 
aceea care leagă nostalgiile trecutului de speranțele într-un viitor mai bun. Astăzi 
creativitatea este un element important, însă rezultatele muncii întârzie să apară 
ori ele sunt amânate până când se face dovada unei discipline aparte, până când se 
probează că viața nu a fost trăită degeaba, că s-a învățat ceva din experiențele de 
până acum și că statutul pe care-l avem a fost câștigat pe merit. 

Se înțelege, astfel, că disciplina va fi acum apreciată mai mult și că 
standardul de viață se poate modifica în bine numai printr-o selecție drastica a 
persoanelor, a situațiilor, a experiențelor de viață. 

Conflictele pe care le-am parcurs până acum și care sunt marcate în special 
de opozițiile pe care Marte le trimite către planetele din Berbec devin astăzi tentații 
care nu mai au un caracter atât de periculos sau de invaziv. Din această cauză, 
astăzi vom fi mult mai încrezători în curajul pe care-l avem și, prin intermediul 
acestora, vom reuși să punem în aplicare soluții îndrăznețe. 

În egală măsură, 10 aprilie este și ziua în care vom călători prea mult în 
trecut, vom face apel prea mult și ostentativ la ambițiile pe care le-am dovedit de-a 
lungul lunii martie. De asemenea, există pericolul ca demersurile pe care le-am 
făcut în luna martie să nu primească în aprilie, în speță acum, în această 
săptămână, atenția cuvenită. Unii se vor revigora în raport cu evenimentele 
trecutului și vor fi mult prea îndrăzneți, vor pune prea multă duritate în acțiuni și 
vor pierde din vedere că aprilie este luna iertării. Acum, prin expresivitatea pe care 
o vor afișa, își vor arăta și care le-au fost adevăratele intenții pentru care în lună 
martie au cerut să li se facă dreptate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta astăzi disciplina. 
Acolo unde disciplina nu este respectată întâlnirea dintre trecut și viitor se va solda 
cu explozii. Calitățile se exprima astăzi prin disciplină. 

 
Vineri, 11 aprilie 

Vineri 11- 4-2014  1:07    Luna (Leo) --> Virgo 

Vineri 11- 4-2014 10:17     Sun (Ari) Con (Ari) Juno 

Vineri 11- 4-2014 12:51    Luna (Vir) Opp (Pis) Venus 

Vineri 11- 4-2014 14:17    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
 

Apel la puritate. Eficiența este un argument în favoarea detașării. 
Resursele personale se diminuează prin risipă. Obsesia perfecțiunii. Epuizare. 
Stres. Teama de pierde o poziție. Viziune disproporționată a vieții. Ceea ce este 
preferat de individ se dovedește ineficient pentru grupul de apartenență. 

 
Chiar din noaptea de joi spre vineri Luna va trece în Fecioară și va împlini în 

a doua parte a zilei două opoziții: una cu Venus și cealaltă cu Neptun. Ca fundal. 
Soarele își va definitiva conjuncția cu Junon pe care o formează de ceva vreme. 
Dacă nu pierdem din vedere că această conjuncție a Soarelui cu Junon primește în 
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continuare o opoziție din partea lui Marte din Balanță, înțelegem că axa valorilor 
relaționale, axa raporturilor care se construiesc între oameni în timp ori cele dintre 
grupuri va primi astăzi o lovitură puternică, îndreptând anumite demersuri către 
epuizare. Acolo unde aceste demersuri ating zonele finale, epuizarea ar putea să 
atingă grăbirea etapelor finale și în consecință avem de-a face cu un câștig cel puțin 
din zona timpului. În altele, se va constata o diminuare personală printr-un gen de 
risipă ori de întoarcere din drum. Nu trebuie să uităm că în această perioadă îl 
avem și pe Saturn retrograd din Scorpion și asta înseamnă că vor exista persoane 
care vor considera că până acum au pierdut din vedere un detaliu important, că 
demersurile nu au fost începute corect și trebuie să se întoarcă din drum pentru a 
face totul perfect. Această dorință de revizuire duce la risipire ori prin intermediul 
ei se pierde un moment important care nu va mai putea fi recuperat. Pentru a se 
ascunde acest deficit, unii vor face apel la puritate, vor considera că nu este 
important ca finalitate, nu este important să câștige un concurs, ci este important 
că participă și, în consecință, vor dori să se arate impecabili în etapele intermediare 
ale proceselor în care se integrează. Alții vor arăta că au o viziune disproporționată 
asupra vieții și din această cauză nu vor să piardă din vedere niciun detaliu, după 
cum vor afirma, având șansa de a le explora în viitor, fiecare pe rând ori vor 
demonstra mai târziu că, de fapt, acestea nu sunt detalii, ci elemente majore care 
par mici că sunt văzute de departe. 

Din această cauza ceea ce este preferat de individ s-ar putea să nu fie agreat 
de grupul de apartenența pentru că cele două viziuni în această zi se află în opoziție. 
În felul acesta, cele două opoziții marcante de pe axele Fecioară-Pești și Berbec-
Balanță se transpun în evenimente sociale. 

De asemenea, se poate constata și faptul că trecerea Lunii în Fecioară 
înseamnă mărirea numărului de zodii ocupate de planete. Astfel, din cele 12 
constelații zodiacale, doar 4 sunt neocupate de planete, iar asta înseamnă că ziua va 
aduce, prin intrarea Lunii în Fecioară, pe lângă interesul pentru puritate, 
moralitate, administrație, calcul sau frică, o nouă problemă. Așadar, obsesia 
detaliului înseamnă o greutate în plus pentru toți oamenii nu identificarea 
soluțiilor așa cum vor spune cei mai mulți dintre ei. 

Prin urmare, 11 aprilie, în contextul săptămânii expresivității, aduce la 
lumină, punctual, teama de sărăcie, de puțin, zgârcenie sau grijă pe care o au unii 
oameni ce nu au încredere în semeni și nici în ei înșiși. Deși conjuncția Soare-
Junon ar trebui să aducă un plus de pozitivitate relațiilor sau vieții de cuplu ori 
raporturilor care se construiesc între grupuri, caracterul negativ care vine din 
opozițiile trimise de Marte către planetele din Berbec, accentuează disconfortul și 
hrănește viziunea de ansamblu cu ambiții care nu pot fi duse la îndeplinire. Pentru 
a se menține pe această linie a activității, a dinamismului sau a mișcării oamenii se 
vor întoarce din drum, vor revizui informații pe care le cunosc foarte bine ori vor 
prefera să-și amintească, să-și reinventarieze situații care le-au apărut în luna 
martie. Această întoarcere din drum nu este agreată de grupuri și din această cauză 
va apărea astăzi o discrepanță între dorințele individului, ambițiile sale, plăcerile pe 
care și le permite și nevoia comună, adică cea a grupului de apartenență. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a deveni astăzi expresivi prin 
binele pe care-l avem la îndemână. Orice călătorie în trecut, orice desprindere de 
momentul prezentului, fie și printr-o evadare către zona viitorului benefic, 
înseamnă risipire. 
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Sâmbătă, 12 aprilie 
Sambata 12- 4-2014  1:45    Luna (Vir) Sex (Can) Jupiter 

Sambata 12- 4-2014  3:50    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Sambata 12- 4-2014  5:22   Venus (Pis) Con (Pis) Neptune 

Sambata 12- 4-2014  8:01    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Sambata 12- 4-2014 20:09    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 
 

Este nevoie să se facă dovada unui sentiment profund. Dragostea 
înnobilează. Bucuriile sunt privite prin prejudecăți. În relațiile mai vechi planează 
suspiciunea unui abandon. Ceea ce nu este atins de invidie devine expresia unei 
mari profunzimi sufletești. Se caută o suferință pentru a fi vindecată. Propria 
durere este alinata de un gest al cerului, al destinului, al universului. Sentimentul 
curat îi îndeamnă pe oameni să săvârșească gesturi remarcabile. Acolo unde este 
impurificata iubirea va fi abordată ca o datorie. 

 
Astăzi Venus și Neptun își împlinesc conjuncția pe care o formează de ceva 

vreme și nu oricum, ci în fereastra trigonului cu Jupiter din Rac. Prin această 
dispunere astrală 12 aprilie devine ziua în care este nevoie să se facă dovada unui 
sentiment profund. Conjuncția celor două planete pe zodia Pești aduce 
expresivitatea emoțională într-un punct foarte important, acela pe care oamenii îl 
consideră un vârf care le definește structura psihoafectivă. Prin acest unghi, vor 
cântări mai mult cu mintea și vor evalua raporturile sociale cu sufletul, vor ierta 
mai ușor, vor fi mai calzi, mai generoși ori mai înțelegători față de suferința umană. 
Ziua însă nu va fi dominată întrutotul de această conjuncție pentru ca luna va 
trimite o opoziție către Chiron din Pești și substanța, materialul, fundalul care este 
oferit către înțelegere, iertare sau acceptare va fi pătat de prejudecăți pe care 
oamenii nu au reușit încă să le depășească. Cu alte cuvinte, vor ierta, dar nu tot, vor 
putea înțelege și accepta, însă nu tot ceea ce vine din zona socială. Ceea ce nu vor 
accepta și care se încadrează în categoria generală de prejudecată nu se referă însă 
la un moft personal, ci este legat de marile conflicte ale perioadei pe care o 
parcurgem, iar aici prin termenul de “perioadă” integrăm, nu doar anul 2014, ci un 
interval mult mai mare, ce începe din 2011 și care ține până în 2016, adică atât timp 
cât este activ careul dintre maleficii Uranus și Pluton. Asta se explică prin faptul că 
Pluton din Capricorn mediază această opoziție delicată dintre Lună și Chiron. 
Așadar, acum marile probleme ale omenirii stau pavăză pentru lecții importante pe 
care individul în sine trebuie să și le însușească. 

Prin această opoziție care vine din partea societății astăzi oamenii își vor 
pune întrebări existențiale. Unii se vor lăsa frământați de întrebarea: “De ce m-am 
născut în această epocă?”, “Ce am eu de oferit celor din preajmă?” ori “Ce trebuie să 
fac pentru a mă elibera de această suferință?”. În felul acesta, cei care vor reuși să 
stea departe de invidie, răutate, materialism, adică veleitățile societății de consum 
vor reuși să se exprime prin mari profunzimi sufletești și aceste persoane vor fi 
marii înțelepți ai finalului de săptămână. Aceste personaje remarcabile vor reuși să-
și explice durerea lor printr-un gest impresionant ori prin puritatea sufletească, 
aceea care-i îndeamnă să privească tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce experimentează 
ca pe un gest al cerului, ca pe un dar al destinului sau ca pe o binefacere a 
universului. 

Prin urmare, 12 aprilie devine o zi marcată de expresivitate pozitivă. 
Profunzimea sufletului este mult mai ușor de atins și fiecare va arăta comunității, 
celor din preajma ori sieși ce pot cu adevărat să-și scoată din suflet și să pună la 
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dispoziția celorlalți. Pentru că această conjuncție dintre Venus și Neptun primește 
un trigon din partea lui Jupiter din Rac, ideea de suferință este acum sublimată, 
adică iese din cadrul personal, se abandonează un element neplăcut din sfera 
intimă pentru a se găsi soluții pentru ceilalți. Cu alte cuvinte, se caută o suferință 
pentru a fi vindecată, se caută un om aflat într-o perioadă dificilă a vieții sale 
pentru a i se oferi un sprijin, se caută o apă tulbură pentru a fi purificată, se caută o 
confuzie pentru a fi clarificată. În zona cea mai tristă, nefericită sau întunecată 
această iubire, atunci când este impurificată, nu va putea fi stinsă, cel puțin în 
această zi, nu, ci va fi privită ca o datorie.  

Datoria nu este un element pozitiv atunci când este impusă din afară, pentru 
că ea subjugă și îngrădește libertatea individului. Dacă această datorie este un 
element pe care individul și-l stabilește, ea poate reprezenta o condiționare 
asemenea unei albii care face ca apa unui râu să traverseze disciplinat printr-un 
teritoriu. Marii înțelepți ai lumii indică faptul că datoria este o invenție năstrușnică 
a minții umane și ea trebuie înlăturată pentru că nimeni nu este dator nimănui, ci 
trebuie să ne comportăm unii față de alții cu o maximă libertate. Dacă individul și-o 
atribuie de la sine putere, atunci ea poate fi un element constructiv pentru evoluția 
spirituală însă doar pentru o scurtă perioadă de timp, până când apa din albia unui 
râu este evaporată și transformată într-un nor. Este de la sine înțeles că un nor nu 
are nevoie de albie și că albia, pentru un nor, nu mai înseamnă condiționare 
constructivă, ci îngrădire periculoasă. Astfel, nu în ansamblu, ci doar într-un 
anumit stadiu, acest sentiment al datoriei pe care individul și-l atribuie poate fi util. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi astăzi privilegiul de 
a simți la intensitate maximă. Cel care-și îngrădește sentimentul nu înseamnă că și-
a impus datoria ca un element temporar de condiționare constructivă, ci accepta 
limitările societății care dorește să-i subjuge libertatea. Gustul libertății este simțit 
prima dată prin emoție, iar dacă în primele sale clipe de viață este tulburat, mult 
timp de acum încolo vom trăi cu senzația neplăcută că libertatea este respingătoare. 

 
Duminică, 13 aprilie 

Duminica 13- 4-2014 11:29    Luna (Vir) --> Libra 

Duminica 13- 4-2014 20:01    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 
 

Se pierde din vedere o valoare esențială. Obsesia echilibrului îi face pe 
oameni să uite cât de disperați au fost în ultima perioadă. Dispar elementele de 
legătură care țineau problemele în același complex. Sentimentul că o luăm de la 
capăt. Igiena minții este abandonată. Este nevoie de discernământ. Este neglijat 
un obicei bun. Tensiunea unora provoacă celorlalți bucurie. 

 
Luna astăzi va trece în Balanță și va împlini, spre seară, un sextil cu Lilith 

însă va intra în fereastra opozițiilor cu Mercur și Uranus. Pentru că prima parte a 
zilei va fi în perioada fără direcție, multe din demersurile pe care le gândim 
dimineață s-ar putea ca, de-a lungul zilei, să comporte transformări neașteptate. 
Asta pentru că se pierde din vedere o valoare esențială ce poate lua înfățișarea unei 
informații sau a programului stabilit pentru această zi. Astăzi oamenii vor fi 
obsedați să nu se mai contrazică, să nu se mai critice unul pe altul sau să nu se mai 
certe vor trece în extrema cealaltă, adică vor fi disperați să nu se deranjeze unul pe 
celălalt și să se mențină în această zonă a echilibrului artificial. 
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În felul acesta, dispar elementele de legătură care țineau problemele în 
același complex, dispar contradicțiile, dispar complicațiile constructive, dispar 
acele nemulțumiri care îi duceau pe oameni în competiție și îi îndemnau să-și 
mobilizeze mari resurse pentru a face față acestor situații. 

Așadar, va fi astăzi nevoie de discernământ, de înțelegere și, mai ales, de 
disciplina pe care am rememorat-o în zilele anterioare. Balanța vine în zodiac cu 
tendința de a ignora un element. Fie că ține de zona morală sau de zona fizică, în 
aceste direcții generale, nu are importanță, pentru că întotdeauna un mesaj care 
vine din Balanță se va susține pe această tendință de a anula, ignora sau de a 
desconsidera ceva. 

Astfel, elementul principal al acestei zile va fi dat de senzația de libertate. 
Ceea ce ieri a fost atins mai mult sau mai puțin de sentimentul datoriei sau a fost 
coordonat de nevoia de a ne exprima sentimentul la o mare intensitate astăzi 
devine sentiment neîngrădit. Așa cum am prezentat în analiza aplicată zilei de 
sâmbătă, 12 aprilie, sentimentul datoriei constituie, doar în anumite condiții, un 
element constructiv, benefic pentru evoluție într-un anumit stadiu. Dar astăzi 
oamenii nu vor mai gândi așa și vor considera eliberarea de datorie/disciplină ca pe 
un element eminamente benefic. Nu se va ține cont de faptul că uneori datoria le 
aduce aminte oamenilor de disciplină, ci va fi ruptă această legătură. 

Prin urmare, finalul săptămânii va fi lovit de lipsa de discernământ. 
Plăcerile astăzi sunt periculoase și în egală măsură îndeplinirea lor va genera efecte 
negative în cascadă. Obsesia echilibrului va fi percepută ca un element în totalitate 
benefic pierzându-se astfel din vedere faptul că o anume stare încordată între 
oameni îi motivează uneori atât de mult încât să-și activeze energii care, în alte 
situații, ar fi menținute în stare latentă. 

Ceea ce până acum îi motiva pe oameni prin competiție, nervi, ambiție, astăzi 
se înmoaie și în egală măsură va fi ignorată și o anume igiena a minții, aceea care îi 
ținea pe oameni tot timpul pregătiți în fața unui adversar. În absența competiției, 
dispar și elementele de legătură care țineau problemele în același complex și în 
felul acesta dispar și șansele ca, din preajmă, cineva să ne ofere un ajutor exact pe 
problema pe care am traversat-o de-a lungul acestei săptămâni. Cu alte cuvinte, se 
va face ceea ce nu este indicat, adică se aruncă ciocolata și se păstrează ambalajul 
doar pentru că este frumos și nu se strică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu schimba nimic din ceea 
ce am deținut la începutul zilei. Ceea ce aducem cu noi din ziua anterioară este cea 
mai mare comoară de care ne putem folosi acum. Orice schimbare ne duce către un 
dezechilibru pe care apoi să fim obligați să-l menținem pentru că așa se poartă, așa 
se spune, asta este moda, așa se procedează în zilele noastre. 
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14- 20 aprilie 2014 este săptămâna etalonării noilor standarde de viață. 
Pentru că este un interval de o mare însemnătate pentru dimensiunea individuală, 
este important ca acum raporturile sociale sau personale să fie abordate cu maximă 
sinceritate. Acolo unde nu există sinceritate, nu mai există succes și, în consecință, 
acolo unde nu există succes, la finalul săptămânii, vom observa că există regres. 14-
20 aprilie 2014 nu poate fi din niciun punct de vedere o săptămână a stagnării. 
Toate trec în etapa următoare, toate ating nivelul următor într-un mod rapid și 
foarte intens. 

 În această săptămână, intervenția astrală va fi una foarte puternică. Ea va 
activa pe mai multe planuri sau chiar tronsoane lăsând impresia unei dezordini. 
Prea multe direcții adunate într-un spațiu atât de mic ceea ce înseamnă prea multe 
hotărâri care trebuie adoptate în timp scurt. 

 Dacă viața individuală a mai trecut prin astfel de momente, practic fiecare 
progres individual soldându-se cu depășirea unui asemenea moment, zona socială 
pare să fie foarte încărcată. Ne referim aici în mod specială la împlinirea careului 
dintre Jupiter și Uranus, eveniment care se consumă în ultima zi a acestei 
săptămâni. Evident, și celelalte unghiuri sunt importante însă, cu fiecare zi a 
acestei săptămâni, vom avea impresia că toate evenimentele sunt așezate într-o 
ordine precisă pentru a se împlini în mod corect cele repartizate la final. 

 Pentru cei care dispun de resurse puternice, 14-20 aprilie 2014 este o 
săptămână a jocului, cea în care refuză sistematic să ia un serios avertismentele 
celor din jur ori semnalele pe care le primesc din corpul sau din familie. Această 
categorie socială va avea un vârf în ziua de marți, 15 aprilie, pe momentul de Lună 
plină, neglijând faptul că evenimentele importante ale acestei săptămâni au alte 
priorități și tuturor le este dat să atingă finalitatea în ziua de duminică, 20 aprilie. 

 Privind suita de unghiuri care se împlinesc acum vom observa că săptămâna 
se remarcă printr-o mare diversitate, atât în zona intenției, cât și în  cea a trecutului 
care este răscolit pentru a fi vindecat. În acest interval, planetele Mercur și Venus 
vor lăsa o bună impresie, implicându-se în unghiuri cu o puternică determinare 
existențială: Mercur ne va încuraja să folosim corect informația, Venus ne va 
îndemna să folosim corect sentimentele. Însă că toate acestea vor fi ca la medic: ți 
se dă tratamentul doar când ești bolnav. Asta înseamnă că folosirea corectă a 
informației sau canalizarea corectă a sentimentului nu va fi ceva care va veni de la 
sine. Cine reușește să lucreze foarte bine în această zonă va reuși să depășească cu 
bine încercările acestei săptămâni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne mobiliza toate 
forțele de care dispunem pentru a construi etaloane corecte. În viitor nu vom mai 
avea timp să revenim asupra episoadelor pe care le traversăm acum, fie pentru că 
nu vom mai avea atâta putere să răscolim trecutul, fie pentru că nu vom mai avea 
atâta îndrăzneală să abordăm perspective imposibile în demersuri complicate. Asta 
pentru că 14-20 aprilie 2014 este o răscruce de drumuri. 
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Luni, 14 aprilie 
Luni 14- 4-2014  9:57    Luna (Lib) Opp (Ari) Mercury 

Luni 14- 4-2014 11:33    Luna (Lib) Squ (Can) Jupiter 

Luni 14- 4-2014 12:16    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Luni 14- 4-2014 13:04    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Luni 14- 4-2014 18:57    Luna (Lib) Con [Lib] Mars 

Luni 14- 4-2014 21:31 Mercury (Ari) Squ (Can) Jupiter 
 

Valorile personale trebuie cântărite. Viața personală are nevoie de repere 
noi. Propria măsură a iertării este încărcată. Se ridică o problemă importantă 
pentru comunitate. Pentru a o lua de la capăt, un vas trebuie golit. Conflicte de 
interese. Ironie. Lipsă de disciplină. Tendința de a acționa în ilegalitate. Erori de 
judecată. Distracții care creează neplăceri. 

 
Luna se află astăzi în plin tranzit prin zodia Balanță și multe lucruri vor fi 

cântărite cu mai multă prudență. Faptul că trece prin conjuncția cu Marte, adică se 
integrează în crucea cosmică pe semne cardinale, înseamnă pentru cei mai mulți 
dintre noi faptul că viața personală are nevoie de noi repere. Mulți vor încerca să 
gândească altfel prioritățile vieții, să pună problema în alt mod și se vor arăta în 
felul acesta înțelepți, prudenți, siguri pe pozițiile pe care le ocupă. Înțelegem, astfel, 
că multe din elementele care treceau ca neobservate devin acum vulnerabile în fața 
unei tendințe de a aborda ilegalitatea ca pe un privilegiu. Apar, așadar, noi conflicte 
de interese sau tendința de a ne întoarce din drum pentru a fi pe picior de egalitate 
cu cei pe care până acum i-am acuzat de incorectitudine. Mulți vor privi această 
călătorie ca pe o distractiv și, așa cum se spune în popor, “plăcerea și prostia se 
plătesc”, așa vor păți și ei acum dacă vor alege să se folosească de erori de judecată 
doar pentru a avea avantaje imediate. 

Opozițiile care Luna le împlinește cu Mercur și cu Uranus ne aduc în fața 
unor revendicări stranii. Unii vor insista mult pe aceste comportamente antisociale, 
considerând că numai așa își pot face dreptate, că numai așa o problemă care, până 
acum oferea avantaj unui adversar, poate fi rediscutată, reanalizată sau distrusă 
complet. Această tendință majoră generată de crucea cosmică pe semne cardinale 
primește, prin conjuncția Lună-Marte ce se împlinește în a doua parte a zilei, o 
intensificare periculoasă. Problemele acestei zile nu sunt noi, ci doar racordate la o 
nouă intensitate. Din această cauză multe din demersurile săptămânii anterioare 
pot intra astăzi și doar astăzi, în forma aceasta, în criză. 

 În felul acesta, tendința de a săvârși o nedreptate va fi privită ca un element 
de distracție ori ca un drept de care uzează cel căruia anterior i s-a făcut o 
nedreptate. 

Asta înseamnă că valorile personale cele mai puternice vor fi acum privite 
prin spirit critic. De la începutul anului până acum am avut diverse ocazii în care 
am crezut că, atunci când intervenim în forță, facem dreptate. La fel și acum, vom fi 
mânați de această înclinație spre straniu, aceea care inversează valorile și pune pe 
toata lumea în conflict. 

 Dacă în această perioadă Mercur și Uranus nu ar fi fost în conjuncție, 
oamenii nu ar fi fost atât de originali în conflictele acestea, ci ar fi privit totul ca pe 
o greutate care vine din partea unei societăți incapabilă să se transforme. Acum 
folosesc puterea de concentrare în mod greșit, se ironizează gratuit unii pe alții și 
atunci când este invocată o nedreptate mai veche sunt dispuși să se implice în 
acțiuni de o calitate îndoielnică. 
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 Valorile morale, acelea care ar trebui să constituie o bază sănătoasă pentru 
viitorul unui individ sunt astăzi zdruncinate prin faptul că puterea de concentrare 
este folosită în mod greșit. 

Acum, când planeta Mercur se află în careu cu Jupiter, aceste etaloane 
personale devin elemente de bază în conflictele sociale. Reperele sunt răsturnate și, 
sub pretextul că până acum au acționat greșit, oamenii vor fi tentați să construiască 
standarde greșite de viață. Unii vor merge chiar mai departe cu aceste tendințe, 
considerând că a sosit momentul să se golească de toate acestei tentații, obiceiuri 
sau relații pentru a putea supraviețui. În felul acesta, lasă în urmă și valori bune, nu 
doar pe cele rele. Acestea sunt acțiunile care îi dau de gol pe acești indivizi care nu 
sunt încă pregătiți să evolueze. Dacă aceștia se află în acest moment în poziții 
sociale importante care le permit să decidă pentru ceilalți, grupul de apartenență va 
avea de suferit din cauza deciziilor lor. Deși vor fi convinși că decid cel mai bine 
pentru ei și grupul de apartenență, rezultatele vor dovedi altceva. 

Din această cauză judecata aplicată acestor personaje rătăcite va constituii o 
mare problemă a acestei zile și implicit a acestei săptămâni. Singura modalitate 
prin care se poate repara răul pe care în vor produce va fi prin anticiparea lor. 

Prin urmare, debutul săptămânii va constitui pentru noi toți o mare 
încercare la capitolul discernământ. Fie că judecăm valorile celorlalți, fie că le 
judecăm pe ale noastre, apelul la noi etaloane de normalitate îi va îndemna pe unii 
să renunțe complet la o mare parte din achizițiile din ultima vreme. Din această 
cauză, mulți vor invoca în această zi problema drepturilor care le-au fost încălcate 
în săptămâna anterioară. Își vor aminti de ceea ce au fost îndemnați de contextul 
social să ierte și vor privi acum realitatea din alt unghi, adică vor selecta acele 
comportamente deasupra cărora nu s-au putut ridica. Acum vor fi tentați să judece 
ceea ce nu au putut înțelege sau depăși, apelând în multe din cazuri la mijloacele 
mai puțin corecte. La acest lucru se referă în mod special careul pe care Mercur îl 
va împlini în seara acestei zile cu Jupiter. Fiind vorba despre un careu, problemele 
ar trebui să rămână în intimitate. Acolo unde sunt scoase abuziv și duse în zona 
publică avem de a face cu o exagerare a lor, cu analizarea acestora prin confuzii sau 
erori de gândire, ceea ce va duce inevitabil la conflicte de interese. 

Exista însă și un element pozitiv care derivă din această situație conflictuală 
și este dat de faptul că acest careu care se împlinește între Mercur și Jupiter poate 
devenii un resort pentru cei care se tem să arate în public calitățile sau talentele. 
Pentru acești oameni ziua de 14 aprilie va începe foarte prost și se va sfârși foarte 
bine, reușind să iasă cu fruntea sus din situații conflictuale, dar mai ales vor reuși 
să ofere celorlalți un exemplu de demnitate, modestie și de noblețe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi evenimentele acestei 
zile cu reticență și mai ales de a nu face din experiențele săptămânii anterioare o 
selecție negativă. Această zi nu conferă beneficii pentru trup, ci doar pentru suflet și 
acolo unde calitatea morală, bunul simț dragostea sau iertarea sunt păstrate intacte 
beneficiile spirituale vor crește. 
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Marți, 15 aprilie 
Marti 15- 4-2014  2:14 Mercury (Ari) Con (Ari) Uranus 

Marti 15- 4-2014  2:47   Pluto <Cap> S/R 

Marti 15- 4-2014  7:11 Mercury (Ari) Squ <Cap> Pluto 

Marti 15- 4-2014  7:27    Luna (Lib) Opp (Ari) Juno 

Marti 15- 4-2014 10:38     Sun (Ari) Opp (Lib) Luna (Full Moon) 

Marti 15- 4-2014 16:58    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Marti 15- 4-2014 19:17    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Dorință de protecție. Reevaluarea unui drept. Migrație. Severitatea este 
privită ca o evadare. Apar conflicte pe baza apartenenței la un grup. Fragmentul 
lasă impresia că este mai puternic decât întregul. Dorința de a face parte dintr-o 
structură nouă duce la fapte necugetate. Se cere mult discernământ în evaluarea 
faptelor proprii. 

 
Înainte de a se împlini faza de Lună plină în Berbec, Mercur va avea de 

împlinit o conjuncție cu Uranus, activându-se, în felul acesta, un punct important 
al crucii cosmice pe semne cardinale, punându-se problema unei utilizări 
inteligente a setului de informații care a venit spre noi de la începutul anului 
încoace. Vorbim aici despre devizele primelor trei luni ale anului și anume: 
libertatea de expresie în relații (ianuarie), descoperirea legăturii dintre rațiune și 
suflet (februarie), căutarea adevărului (martie). În contextul conjuncției lui Mercur 
cu Uranus pe zodia Berbec cele trei direcții ale primelor trei luni ale anului 2014 
devin experiențe de viață. Prin ele înțelegem că iertarea (îndemnul lunii aprilie) are 
nevoie acum de o motivație practică. Prin aceasta este suficient să ne stabilim o 
țintă pentru că apoi, prin experiențele pe care le-am acumulat în primele trei luni, 
să descoperim și persoanele care să intervină pentru ducerea lor la îndeplinire.  

Etaloanele la care lucrăm astăzi vor fi diferite de cele la care s-a lucrat în ziua 
anterioară. Astăzi se va gândi mai mult, se va analiza mai mult decât s-a făcut ieri și 
ceea ce astăzi reprezintă idee, ieri a reprezentat impuls. 

Maniera în care aceste direcții importante se integrează în mesajul fazei de 
Lună plină va fi privită ca o invitație la reevaluare. Astăzi, reevaluarea este privită 
ca un drept și mulți, pentru a susține această direcție generală, migrează către alte 
sectoare, zone sau chiar locații. Indiferent care este motivația lor îndemnul la faptă 
ia acum afișarea unei mari severități. Pentru că grupul nu poate susține interesul 
oscilant al individului, individul vă trebui să compenseze acest deficit și să lupte 
pentru drepturile care i-au fost promise. În felul acesta, observăm că avem de-a 
face cu o nouă împărțire a zonelor sociale. Pe de o parte, avem deficitul social, acela 
care nu mai poate susține dinamica individuală, iar de partea cealaltă găsim 
interesul prea mare a omului de a fi recunoscut în grupul de apartenență așa cum i 
s-a promis, refuzând să vadă că acum realitatea socială este diferită ori 
nesustenabilă pentru aspirațiile sale. 

 Tot acest complex de factori, unora li se va părea că fiind haotic. El nu este 
haotic, ci doar o construcție alcătuita din elemente incompatibile și este lesne de 
dedus că, prin intermediul acestuia, va fi destul de greu să ne construim etaloane 
noi. Dificultatea vine din faptul că aceste elemente novatoare au nevoie de o bază 
solidă, cea pe care în ziua anterioară am fost invitați să o anulăm. Cei care sunt 
conștienți de modul cum acționează ori care au anumite deschideri vor privi 
această zi cu sentimentul greutății ca și cum sunt îndemnați să facă ceea ce nu pot, 
ceea ce nu cunosc ori ceea ce este foarte greu de realizat, de aici și tendința de 
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segmentare pe care o vom observa mai mult la cei inteligenți, la cei care sunt 
conștienți de mersul real al societății. 

Pe acest fond, faza de Luna plină din Berbec amplifică intensitatea uneia 
dintre cele două forțe - individuală și socială. Se va discuta astăzi despre 
apartenența la un grup și, în egală măsură, se va discuta și despre segmentarea 
grupului pentru ca interesul acestuia să supraviețuiască prin noile formațiuni care 
apar în urma separării. 

 Mulți astrologi consideră că faza de Lună plină în Berbec este un moment 
important pentru a iniția noi proiecte, pentru a pune în aplicare noi direcții, adică, 
în general, pentru începuturile care au nevoie de forță. Consider că este adevărată 
această direcție însă incompletă. Faza de Lună plină în Berbec (Soare în Berbec și 
Luna în Balanță) este în egală măsură și un îndemn la a gândi imposibilul. Așadar, 
nu începutul este elementul definitoriu al acestui moment, ci faptul că îndrăznim să 
privim foarte departe în zona imposibilului și, prin ceea ce vedem, să considerăm 
că putem iniția un nou traseu, un nou drum. Pentru că acum înțelegem mult mai 
ușor care este direcția generală acestei faze a lunii, valențele crucii cosmice de pe 
semnele cardinale prin care se pune o puternică amprentă asupra acestei zile, vor 
căpăta o nouă însemnătate. Ea ne va îndemna să extragem din evenimentele 
marcate de dorința de libertate ceea ce este constructiv pentru echilibrul 
psihoemoțional și va face în așa fel încât rațiunea să nu mai lupte cu valorile 
spirituale, iar dreptatea să nu mai fie un bun orientat împotriva tuturor. Prin faza 
de Luna plină în Berbec, ceea care se împlinește astăzi, iertarea va lua valențele 
unei sinteze și se va exprima de o manieră impresionantă, cea care se va apropia 
foarte mult de discernământul spiritual, acela care este atât de rar în zilele noastre. 

 Momentul acesta de Lună plină are însă și o particularitate - la câteva ore de 
la împlinirea fazei, Luna va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului, marcând 
inițierea unui nou ciclu draconitic. Cu alte cuvinte, intensitatea acestei faze a 
ciclului Lună-Soare va face casă bună cu îndemnurile care vin din zona spiritului. 
Această combinație îi va face pe mulți să vadă în evenimentele sociale semne ale 
acceptului sau respingerii venite din subtil. 

Cei care sunt sensibili, care vor să lase o urmă a trecerii lor vor privi 
îndemnul acestei zile, în care se împlinesc unghiuri atât de puternice, ca pe o 
combinație explozivă. Pe de o parte se vor arăta prudenți față de noile direcții, iar 
de partea cealaltă vor dori să profite de această șansă. Pentru că avem de a face cu o 
fază de Lună plină, cea care amplifică energia, discernământul va fi reperul cel mai 
important pe baza căruia cei mai mulți vor reuși să-și atingă finalitatea în ceea ce 
și-au propus. 

Dacă unii se vor arăt rezervați, se întâmplă pentru că descoperă în reperele 
pe care le invocă prea multă teamă (careu Mercur-Pluton) și vor extrage din ceea ce 
vine spre ei doar informația care le spune că neputința lor este rezultatul unei 
agresiuni masive pe care societatea o exercită asupra sa. Luna plină de astăzi nu 
alege pentru nimeni. Așadar, și această tendință, chiar dacă este negativă, va fi 
amplificată. 

Prin urmare, Luna plină de astăzi va avea, pentru cei mai mulți, veleități 
mesianice. Ea la spunem oamenilor că sunt puternici, chiar și atunci când nu 
dovedesc asta, le va diminua puterea de influență, chiar dacă cea mai mare parte 
din preocupările sau direcțiile lor sunt bune, producând multă confuzie. Pentru că 
forța începutului este vizibilă prin impactul zodiei Berbec asupra cerului astral de 
acum, mulți vor consuma astăzi energie căutând noi direcții și, în același timp, 
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neglijând vechile trasee. Astfel, vor neglija îndemnul proverbului: "Atunci când îți 
faci prieteni noi, nu-i uita pe cei vechi!". 

 Totuși, marele direcții ale acestei zile nu se rezumă numai la cele câteva 
impulsuri care sunt rezervate de împlinirea unghiurilor de azi. Forța Lunii pline va 
face apel la esențele primelor trei luni ale anului ca și cum nu putem ierta decât 
dacă vom găsi într-una din aceste luni o motivație solidă. 

 Cei care, de felul lor, oscilează, vor avea un 15 aprilie obositor, epuizant sau 
unul marcat de semne de boală. Forța Lunii pline, cumulată acum cu energia crucii 
cosmice pe semne cardinale, are nevoie de o direcție clară, de un traseu, nu de 
indecizie, de oscilație sau de nehotărâre. Ceea ce vom descoperi astăzi că putem 
face printr-un talent, printr-o deschidere are nevoie de o albie pentru ca în viitor să 
se poată vărsa într-un fluviu mai mare, adică să se poată exprima într-un cadru 
mult mai larg. A refuza acest îndemn este astăzi o mare greșeală, ca și cum un 
renumit matematician în loc să lucreze la nivelul său preferă să distreze lumea la 
circ arătând cât de repede poate face calcule mental. Oportunitatea, talentul, 
disponibilitatea și motivațiile se întâlnesc astăzi în mod misterios. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele acestei 
zile cu maximă deschidere. Astăzi nu suntem chinuiți de diversitate, ci armonia 
universului se exprimă la o altă intensitate. Cel care reușește să vadă dincolo de 
fragment va putea descoperi o muzică aparte cea prin care, după cum ne spun 
romanticii, fac florile să devină atât de frumoase, iar răsăritul Soarelui atât de cald. 

 
Miercuri, 16 aprilie 

Miercuri 16- 4-2014  3:53    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Miercuri 16- 4-2014  7:35    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Miercuri 16- 4-2014 14:13 Mercury (Ari) Opp [Lib] Mars 

Miercuri 16- 4-2014 16:04    Luna (Sco) Tri (Pis) Venus 

Miercuri 16- 4-2014 18:45    Luna (Sco) Tri (Can) Jupiter 

Miercuri 16- 4-2014 19:43    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
 

Lucrurile mici au o putere mai mare. Se cercetează ceea ce s-a stricat în 
săptămâna anterioară. Se reiau tratative mai vechi. Se consideră că cea mai 
bună soluție este separarea. Rafinamentul este integrat corect. Tentațiile tulbură. 
Se acordă mai mult credit experiențelor celorlalți. Cei tulburați își rezolvă 
problemele numai prin cruciade. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Scorpion împlinind astăzi 5 

aspecte: careu cu Lilith, trigoane cu Neptun, Venus, Jupiter și sextil cu Pluton. De 
asemenea, tot astăzi Mercur va avea de definitivat opoziția sa cu Marte. Nu încape 
nicio îndoială că 16 aprilie devine o zi a contrastelor. Astăzi se spun lucruri 
interesante, se fac promisiuni mari, se caută prin diferite preocupări să se ridice o 
interdicție. Din nefericire, încă de dimineață, se pornește pe acest drum al 
contrastelor, considerând că a sosit momentul să fie lăsate în urmă acele gânduri 
îndrăznețe ori temătoare pentru a ne preocupa mai mult de sentimentele 
constructive, de proiectele cu adevărat importante sau de durerile care strigă cel 
mai tare. În felul acesta, asistăm la o întoarcere către spiritul practic însă această 
revenire se va face cu un preț: separarea. Din fericire astăzi separarea ar putea fi 
privită ca o soluție miraculoasă, adică se lasă în urmă o nemulțumire, un element 
incomplet, o persoană care doar promite și nu se ține de cuvânt, un proiect care 
consumă prea multă energie. 
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 Așa după cum se poate constata, puterile speciale ale acestui context astral 
ne îndeamnă să integrăm corect acele lecții de viață care până acum, de la începutul 
săptămânii, s-au amestecat prea mult cu greșelile sau ideile incomplete. Există însă 
o similitudine între conjunctura astrală a acestei zile și celelalte ipostaze din zilele 
anterioare, iar aceasta este construită pe motivul opoziției. Dacă în zilele anterioare 
s-a spus NU unor situații cu caracter social acum se spune NU unor elemente 
personale, ceea ce, prin diminuarea unor defecte, poate duce la progres. 

Acolo unde situațiile sunt mult mai grave ori ample, zona socială nu este 
abandonată și se va continua în aceeași manieră, cu modificarea că acum există 
șansa ca elementele pozitive să se manifeste mult mai bine, iar oamenii să nu mai 
fie atât de tulburați de ceea ce nu înțeleg. Unii pot considera că-și pot suprima 
această tensiune prin muncă ori că o pot transforma într-o energie superioară prin 
interacțiune. Astfel, vor observa că dacă aplică o selecție pozitivă evenimentelor, 
rafinamentul va fi mult mai ușor pus în valoare și acele tensiuni periculoase care 
activau pe zona publică se vor diminua. 

 Cei care au o fire dinamică vor ridica astăzi mâna asupra celorlalți, acuzând 
pe nedrept, dar, în același timp, susținând cu maximă convingere că sunt obiectivi. 
Aceștia vor reuși să-și convingă auditoriul că nu sunt în stare să-și rezolve 
problemele decât prin cruciade. Sensibilitatea lor va fi deci pusă în slujba unor 
acțiuni de o moralitate îndoielnică. Aceste persoane vor fi astăzi apreciate pentru 
forța lor, nu pentru calitatea acestei forțe, așa cum se așteaptă. Astfel, cel înțelept 
va reuși să facă diferența între fundalul general al acestei perioade, marcat de 
combinații și rocade, și cele câteva vârfuri care vor insistent să atragă atenția prin 
abuz de putere. 

Doar la aceste persoane chinuite vom vedea trăsăturile negative ale opoziției 
Mercur-Marte. Doar la aceste persoane vom vedea un spirit de contradicție uscat, 
arid, periculos, marcat de negație. Forța lor negativă va fi cu atât mai intens impusă 
celorlalți cu cât mai temători sunt în fața propriilor probleme. Pentru ei noile 
etaloane ale vieții vor fi susținute pe spirit de contradicție sau negație. Acestea sunt 
de fapt spiritele leneșe care nu doresc să evolueze și care privesc binele, puritatea 
sau profunzimea celorlalți cu invidie sau chiar cu sarcasm. Și pentru că universul 
nu impune nimic ființelor, vom observa astăzi că fiecare după puterea sa, după 
vibrațiile sau calitatea gândirii sale își alege propriul drum în viață. 

Prin urmare, 16 aprilie devine o zi a clarității. Cei mai mulți vor avea 
impresia că sunt lăsați liberi și că cele mai multe condiționări sociale sunt trecute în 
planul secund. Pentru că unii înțeleg greșit libertatea se vor implica astăzi în acțiuni 
de o calitate îndoielnică. Se vor lăsa tulburați minciuna, de perfidie, de egoismul 
sau de invidie arătând că binele celorlalți întotdeauna îi tulbură. Pentru că este 
săptămâna în care ne stabilim noi etaloane, aceste persoane vor fi acum vinovate 
doar pentru faptul că nu depun eforturi să-și ridice vibrațiile, și mai puțin pentru 
calitatea acțiunilor lor. 

 Cei care se preocupă de evoluția spirituală vor privi cu mai multă 
condescendență realizările celorlalți. Prin faptele lor, vor descoperi cât de 
important este să iubești, să respecți oamenii și valorile pe care aceștia doresc să le 
lase în urmă. Procedând în felul acesta, se vor situa în afara opoziției lui Mercur cu 
Marte sau vor folosi energia acestui unghi în mod constructiv considerând că 
trebuie să facă mai mult, să muncească mai mult, să fie mai disciplinați cu 
gândurile, cu sentimentele, să fi mai înțelegători cu cei din jur și mai puternici în a-
i proteja atunci când este cazul. Ceea ce la cei orientați negativ ia înfățișarea unei 
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cruciade, pentru oameni bine intenționați acest nerv, această contracție devine 
misionarism, afișând această dinamică la intensități și pe grade diferite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privii ziua cu maximă 
răspundere. Dacă binele tău înseamnă să zbori, atunci folosește toată puterea 
pentru a face acest lucru, dar nu pentru că toți ceilalți din jurul tău au decis că 
trebuie să zboare. Vibrația acestei zile îi îndeamnă pe oameni să facă tot ceea ce 
este util pentru ei înșiși, nu din mimetism și nici pentru a face pe plac altora. 
Caracterul util al vieții personale este așadar un element extrem de intim al vieții 
unui individ. Eul se construiește, se cizelează prin interacțiune nu se definește pe 
baza acesteia. De aceea, mulți oameni cad în păcatul de a-și defini statutul, nivelul 
sau gradul de progres după feedback-ul prezentului. Feedback-ul este doar un 
criteriu de evaluare, nu elementul care validează dreptul la exprimare ori la a trăi 
într-un anumit mod. 

 
Joi, 17 aprilie 

Joi 17- 4-2014  0:01    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Joi 17- 4-2014 10:06    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
 

Apel la înțelepciune de viață. Apar componente noi. Situațiile dificile nu mai 
au un caracter compromițător. Episoadele negative sunt privite cu mai mult 
curaj. Regretul arată că se dorește întoarcerea la normalitate. 

 
O parte importantă a predispozițiilor din ziua anterioară sunt transferate în 

ziua de 17 aprilie sub forma unui apel la înțelepciunea de viață. Astăzi Luna va avea 
de împlinit doar două unghiuri: trigon cu Chiron și conjuncție cu Saturn. 
Continuitatea trăsăturilor din ziua anterioară este explicată prin faptul că în 
noaptea de miercuri spre joi Luna se va menține în fereastra trigoanelor cu Jupiter 
și respectiv Venus, hrănind mentalul oamenilor cu gânduri pozitive de progres, 
obiectivitate, optimism sau dragoste. Astfel, noile standarde de viața, acelea 
predispuse de trăsăturile generale ale acestei săptămâni, vor avea la bază 
sentimentele pozitive la care oamenii au ajuns de la începutul acestei săptămâni 
până astăzi prin traversarea unor încercări importante. Din această cauză mulți vor 
considera că situațiile dificile nu mai au acum un caracter compromițător și că 
relațiile sociale, care până acum au fost foarte încordate, s-au mai temperat. De 
fapt, totul se susține pe viziunea personală, deoarece caracterul negativ al unor 
evenimente sociale se menține, însă diferită de ceea ce s-a întâmplat până acum nu 
este decât viziunea individului, impresia pe care acesta o are față de mediul de 
apartenență și față de evenimentele în care este implicat. 

Conjuncția pe care Luna și Saturn o vor împlini în dimineața acestei zile 
constituie un element care va fi situat la baza unor înțelegeri speciale. Oamenii vor 
face apel la disciplină, la înțelegere, la curaj și puterea lor, astăzi, se va exprima 
doar prin aceste trăsături. 

 Elementul negativ al acestei zile care va avea și un caracter invaziv va fi dat 
de regret: regretul că nu am fost suficient de puternici, că nu am valorificat toate 
situațiile cu care ne-am întâlnit ori că nu avem în acest moment suficient de multe 
resurse pentru a da curs îndemnurilor care vin din evenimentele de acum. Este mai 
puțin important dacă acest regret are sau nu echivalent în realitate, adică este mai 
puțin relevant pentru statut dacă atitudinea pe care o are individul dispare, nu dacă 
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este reală sau nu. De aceea, acest element negativ ale zilei de 17 aprilie nu va trece 
peste trăsăturile pozitive, ci se va situa într-un plan secund. 

Cei care sunt sensibili vor spune că lumea s-a schimbat și că până și oamenii 
orientați negativ primesc din partea vieții a doua șansă. Această atitudine este 
rezultatul inspirației pe care o vor avea în timpul nopții de miercuri spre joi și care 
se va transforma în impresie, soluție sau concluzie în dimineața acestei zile, când 
Luna și Saturn vor fi în conjuncție. 

Cei care sunt orientați pozitiv vor privi regretul ca o întoarcere la 
normalitate, deci se vor menține în schema generală, aceea care îi îndeamnă pe 
oameni să nu se lase în voia unor direcții negative, ci să le constate și apoi să le  
depășească. 

Prin urmare, 17 aprilie este o zi de acces la informații simple. Mulți se vor 
simți astăzi degajați de o mare răspundere și îndemnați să privească în jur prin 
calitate, sensibilitate, dragoste, disciplină. De asemenea, 17 aprilie este și ziua când 
conflicte mai vechi sunt trecute într-un plan secund pe motiv că disputa nu mai 
este reală. 

 Chiar dacă elementele pozitive ale acestei zile vor domina, mai există și o 
componentă negativă, stresantă, aceea dată de regret, care îi va îndemna pe oameni 
să privească prea mult spre trecut și să răscolească în locuri de unde să nu se aleagă 
cu nimic constructiv. Este vorba aici și de încurajarea unui obicei prost, acela de a 
privii anumite evenimente prin curiozitate ori prin bârfă. 

 Așa după cum se constată, elementele negative nu sunt atât de apăsătoare, ci 
doar enervante pentru că atentează asupra liniști mentale sau emoționale însă nu 
distrug nimic din zona publică sau, oricum, nu produc stricăciuni asupra unei 
structuri de rezistență. Va fi nevoie doar de un simplu apel la înțelepciune ori la 
reguli morale, la bun simț, la bună creștere, la respect pentru ca aceste tendințe să 
fie ținute sub control. 

 Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu permite ca situațiile în 
care alegem să ne implicăm să se intensifice prin aceste elemente negative. Este 
destul de simplu să fim înțelepți astăzi, iar cei care până acum nu au avut acest 
privilegiu vor fi surprinși să constate că, în general, aceste direcții mai mult sperie 
decât împovărează. În cele mai multe din situații, este mult mai simplu să fii 
înțelept, prudent decât să te dovedești puternic în a repara greșelile pe care le-ai 
făcut singur. Dar pentru toate acestea trebuie o lecție. Nimeni nu se naște 
atotștiutor. 
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Vineri, 18 aprilie 
Vineri 18- 4-2014  0:43    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Vineri 18- 4-2014  4:19   Venus (Pis) Tri (Can) Jupiter 

Vineri 18- 4-2014  9:23    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Vineri 18- 4-2014 12:25   Venus (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Vineri 18- 4-2014 12:39    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Vineri 18- 4-2014 19:39     Sun (Ari) Opp [Lib] North Node 
 

 Problemele grave răscolite ating un punct în care pot fi rezolvate definitiv. 
Viteza de lucru crește. Mândria se dovedește a fi o mare prostie. Sunt inversate 
valorile. Puterea de a decide este pusă pe picior de egalitate cu puterea de a 
proteja. Exteriorizare. Doar iertarea îi ajută pe oameni să se încarce cu energie 
pozitivă. 

 
Venus va acționează astăzi prin unghiuri benefice pe care le trimite către 

Jupiter și către Pluton, intervenind în opoziția celor doi cu intenția de a media un 
conflict mai vechi. Pentru că unghiul de 120 de grade se realizează cu planeta din 
față, această mediere a opoziției dintre Jupiter și Pluton nu se va realiza, ceea ce va 
duce la evidențierea unui sentiment de frustrare, dar nu în toate problemele, ci 
doar în acelea care vizează raportul individului cu societatea. Celelalte, tind să se 
îndrepte, conform direcțiilor din zilele anterioare, către normalitate. De asemenea, 
în această zi se va împlini și mult discutata conjuncție a Soarelui cu Coada 
Dragonului. 

 Dacă, pe de o parte, relațiile pe care le realizează Venus cu Jupiter și 
respectiv Pluton, pot avea o componentă pozitivă, conjuncția Soarelui cu Coada 
Dragonului în Berbec poate fi un semn de duritate resimțit într-o problemă intimă 
care, până acum, cu toate eforturile, nu am putut-o rezolva. 

 Din fericire, Luna, abia intrată în zodia Săgetător, vă aduce în acest context o 
doză de optimism absolut necesară unui om lucid pentru a trece cu bine peste 
aceste încercări. Chiar de dimineață, Luna va fi bruscată de Lilith din Leu, cu care 
va împlini un trigon. Prin aceasta relație, oamenii se vor simții vulnerabili în fața 
informațiilor incomplete, vor fi păcăliți de iluzie, de ceea ce nu este vizibil în mod 
direct ori de ceea ce este ascuns prin abuz de putere. În a doua parte a zilei, când 
Luna se va află în fereastra trigonului cu Uranus, ce se va împlini la miezul nopții, 
aceste elemente de derută vor trece în planul secund. Așadar, elementele cele mai 
neplăcute ale acestei zile vor fi traversate doar în prima parte, adică până când 
trigonul Lună-Lilith va fi înlocuit de careul care Luna și Neptun îl împlinesc. 
Tandemul interesant care se realizează între Neptun (prin impactul acestei planete 
asupra Lunii) și zodia Leu, tranzitată acum de Lilith, va răspândi în jur o senzație 
de teamă care va fii personalizată de conjuncția Soare-Coada Dragonului sub forma 
unor evenimente concrete ce vor indica zona în care s-a cuibărit neîncrederea în 
sine. Dacă de dimineață până în mijlocul zilei problemele vor avea un caracter 
general, după împlinirea careului dintre Lună și Neptun acestea vor fi localizate 
punctual pe sectoare de viața sau chiar de persoane. În felul acesta, se explică în 
acest context de ce relația cu Coada Dragonului ar putea însemna și contactul cu 
pedeapsa. 

Nu trebuie să neglijăm faptul că unghiurile benefice pe care Venus le 
împlinește cu Jupiter și Pluton aduc acestei zile o notă sublimă, înălțătoare, 
pozitivă și constructivă, cu toate că intenția principală pentru care există aceste 
elemente benefice în sfera dispozițiilor astrale de acum nu este finalizată, adică 
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Venus nu poate media opoziția Jupiter-Pluton însă poate fi generoasă la capitolul 
noroc în viață. 

Așadar, marile probleme ale individului, acelea care au ținut atenția captivă 
mult timp în trecut s-ar putea ca astăzi să nu se rezolve, însă alte complicații, 
probleme sau neajunsuri, de vreme ce sunt răscolite, acum pot merge către o 
rezolvare definitivă. Mulți dintre cei care lucrează cu energia, care sunt preocupați 
de cercetarea spirituală vor observa astăzi că, atunci când își îndreaptă atenția către 
marile valori ale spiritului, către noțiune esențiale ale cercetării spirituale viteza de 
lucru crește substanțial. Ei nu vor fi tentați să inverseze valorile, ci, dimpotrivă, 
atunci când aleg să decidă pentru cineva din preajmă, realizează că, de fapt, decid 
pentru a proteja. În felul acesta, descoperă că doar iertarea este elementul care îi 
ajută să se încarce cu energie pozitivă, doar iertând, acceptând, tolerând sau 
înțelegând suferințele celorlalți reușesc să meargă mai departe. Și, ca o consecință a 
acestei stări minunate, vor reuși în această călătorie spre trecut, îndemnați fiind de 
conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului, să identifice care au fost momentele 
delicate în care au greșit și, în consecință, au atras asupra lor o pedeapsă. Cei care 
nu se preocupă de viața spirituală doar în limita confortului, vor obține acum 
rezultate notabile și, pe baza acestor înțelegeri complexe, vor putea să-și 
construiască noi etaloane pentru vremurile care vor veni. 

Pentru că 14-20 aprilie este și săptămâna semnelor cerești oameni vor ține 
cont de impresiile pe care le obțin acum pentru a nu deveni repere pentru ceilalți. 
Astfel, vor fi în stare să explice în ce constau legăturile dintre oameni, care sunt 
informațiile care trec de la un individ la altul pentru creșterea și dezvoltarea lor și 
cum pot fi folosite într-un mod cât mai corect și constructiv. Cei care nu ajung în 
acest stadiu vor fi loviți de mândria pe care o resimte cel care înțelege, dar nu știe 
ce să facă cu informațiile pe care le deține. Și cum mândria este un păcat, înțelegem 
cât de ușor va fi speculată această greșeală pentru ca, dintr-o imensă generozitate a 
cerului, să se poată șlefui într-un timp foarte scurt și la mare viteză caracterul celui 
care este dornic de progres. 

Prin urmare, 18 aprilie este o zi în care multe dintre problemele cu care 
ne-am confruntat până acum, că sunt profunde sau superficiale, că au vizat relația 
individului cu societatea sau complicații de natură existențială, se vor rezolva în 
mod miraculos. Pentru că numai ce Luna a lăsat în urmă conjuncția cu Saturn este 
posibil ca rezolvările predispuse acestui context astral să nu fi atât de vizibile. Cu 
siguranță vor fi ușor de perceput începând cu săptămâna următoare, când Soarele 
va fi deja în zodia Taur și bazele psihorelaționale vor fi altele. 

 Acum vom reuși să constatăm schimbarea, dar nu la modul general, ci 
punctual, în funcție de disponibilitate, putere de pătrundere sau bagaj de 
cunoștințe. Este de la sine înțeles că nu toți vor deveni înțelepți peste noapte, însă 
cu toții vom beneficia de această schimbare în bine pe care am așteptat-o atât de 
mult. Este important de subliniat că elementul iertare, predispus de ansamblul 
lunii aprilie, este, în acest context benefic, una din condițiile esențiale pentru a 
adjudeca mai mult decât o simplă stare bună, un noroc superficial sau o șansa ce 
trece cu noaptea. Ceea ce ne este oferit acum prin aceste relații benefice pe care 
Venus le are Jupiter și Pluton poate aduce din trecut, prin conjuncția Soarelui cu 
Coada Dragonului, și ceea ce este denumită generic "pedeapsa binelui", adică să 
primim răsplata unei fapte pentru care nu am cerut nici un fel de recompensă. În 
cazul acesta, este important să aprofundăm sentimentul iertării fără a-l duce în 
zona vizibilului, adică să fim dispuși să iertăm fără să spunem nimănui, inclusiv 
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persoanei care este constrânsă de ceea ce se întâmplă acum să ne plătească pentru 
o faptă mai veche. Dacă în trecut intenția a fost clară în direcția nonatașamentului 
față de orice formă de recompensă, plata de acum arată faptul că undeva s-a greșit 
și o legătură a apărut chiar dacă nu s-a dorit acest lucru. Meditația cu Iertarea 
înseamnă acum dezlegarea de aceste fire periculoase care creează impresii false 
despre Lucrare sau despre calitatea morală a unui individ. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face din 18 aprilie o zi de 
investigare. Mult mai ușor se poate lucra cu aceste informații dacă ele astăzi sunt 
înțelese așa cum trebuie. 

  
Sâmbăta, 19 aprilie 

Sambata 19- 4-2014  0:00    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Sambata 19- 4-2014  1:18    Luna (Sag) Squ (Pis) Venus 

Sambata 19- 4-2014  2:58    Luna (Sag) Sex [Lib] Mars 

Sambata 19- 4-2014  4:36    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Sambata 19- 4-2014 14:46    Luna (Sag) Tri (Ari) Mercury 

Sambata 19- 4-2014 21:50    Luna (Sag) Tri (Ari) Juno 
 

Explorarea ajută în rezolvarea conflictelor sociale. Ceea ce este răscolit este 
dus în fața unui tribunal virtual pentru a fi reparat. Evaluările, expertizele, 
verificările sunt necesare. Se cere obiectivitate. Calitatea vieții este dată de 
ușurința cu care oamenii aleg să se ajute unii pe alții. Orice deviere de la 
obiectivele propuse duce la consum suplimentar de energie. 

 
Pe ultimul segment al zodiei Săgetător, Luna va avea de împlinit astăzi 6 

aspecte: 3 trigoane (Uranus, Mercur, Junon), 2 careuri (Venus, Chiron) și un sextil 
(Marte). 

 Unghiurile benefice pe care Luna din Săgetător le trimite către planetele din 
Berbec duc mai departe dezideratele pozitive la care s-a lucrat de la începutul 
săptămânii încoace. Astfel, explorarea ajută foarte mult în rezolvarea conflictelor de 
natură socială. Nu încape îndoială că, din Săgetător, Luna trimite raze de optimism 
către cei care cred că am ajuns la finalul drumului, încurajându-i să fie mai 
puternici și să nu se piardă în fața obstacolelor care se ivesc acum. Înțelegem, 
așadar, că trigoanele, astăzi, sunt semne de încurajare în timp ce careurile pe care 
Luna le trimite către Venus și Chiron din Pești scot la lumină o părere proastă 
despre sine, suspiciune față de un partener, dezamăgire în fața vieții ori o ușoară 
descurajare pe un proiect care se dovedește prea amplu. Toată această construcție 
lasă impresia unei evaluări, iar ceea ce este inspectat este dus în fața unui tribunal 
invizibil pentru a fi reparat. 

Prin acestei influxuri astrale se încearcă ridicarea nivelului de trai, 
modificarea cantitativă a vieții și legarea unor prietenii frumoase. Pentru că este 
vorba despre zodia Săgetător cea care acum este tranzitată de Lună înțelegem că 
binele pe care îl primim acum trebuie plătit cu un gest similar ori pentru acest 
beneficiu este cazul să oferim ceva la schimb. Este lesne de înțeles că mult mai 
avantajați sunt cei care beneficiază acum de resurse puternice pentru că orice 
deviere de la obiectivele propuse duce la un consum suplimentar de energie. 

Pe acest fundal marcat de interese de ambele părți, îndemnul general al 
acestei săptămâni, acela care ne încurajează să ne stabilim noi etaloane de viață, va 
indica o ușoară deviere de la obiectivele proprii ca și cum pentru o zi ne relaxăm ori 
mergem într-o scurtă vacanță. Direcțiile generale ale săptămânii nu sunt 
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diminuate, ci este trecut în planul secund doar interesul omului, pentru a duce mai 
departe, cu efort, ceea ce la începutul săptămânii a considerat că îi trebuie sau îi va 
fi foarte util în viitor. 

 Pentru că mulți vor dori să devieze de la ceea ce de-a lungul săptămânii a 
însemnat efort, muncă, în a doua parte a zilei vor observa că puterile scad în 
intensitate, că munca nu mai are randament și că dacă doresc să analizeze 
evenimentele după rezultate atunci vor constata un regres. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt angrenați într-un proces de 
cercetare spirituală vor simți influxurile astrale ale acestei zile ca pe un îndemn la 
interiorizare. Ei nu vor evada din fața unui obstacol, ci vor dori să-l abordeze din 
altă perspectivă. În cazul acestor ființe nu apare un consum suplimentar de energie 
pentru că intenția lor aici, în această lume, nu este aceea de a schimba ceva. Deci 
consumul suplimentar de energie va fi vizibil doar în cazul celor care vor să se 
întoarcă din drum, care se răzgândesc ori care vor să schimbe lumea deși nu sunt 
pregătiți să facă acest lucru. 

Prin urmare, 19 aprilie devine o zi în care suntem invitați să facem dovada 
faptului că nu am fost împinși de la spate de-a lungul acestei săptămâni pentru a 
face ceea ce am făcut, ci am dorit în mod implicit acest lucru. Investigația, 
evaluarea, expertiza constituie adevărata sursă de putere prin care oamenii își 
stabilesc cu mare ușurință noi repere în așa fel încât pe viitor să se dovedească cu 
adevărat utile. 

 Explorarea dorințelor pentru mulți ar putea însemna o nouă sursă de 
probleme. Dacă au suficient de mult tact, ori tărie de caracter nu vor cădea pradă 
îndoielii, suspiciuni, nu vor fi nici măcar critici la adresa partenerilor de dialog. Vor 
merge mai departe, dovedind că sunt puternici, că informațiile pe care le dețin sunt 
valabile și, mai ales, nu se tem de ceea ce va veni. 

 Privind direcțiile acestei zile prin prisma întregii săptămâni vom observa că 
acum vibrațiile nu mai au intensitatea pe care am remarcat-o în celelalte zile. De 
aceea, mulți vor considera că această scădere a intensității ori diminuare a forței 
predispozițiilor este un îndemn la relaxare, la destindere. Cine are suficiente 
rezerve, cine are de unde consuma își poate permite luxul de a nu munci. Pentru 
ceilalți, 19 aprilie va fi o zi în care vor învăța cum să cheltuiască, cum să vândă și 
față de cine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fi tentați astăzi să risipim 
nici timp, nici bani, nici energie nici prieteni. Este important de subliniat că 
mesajul astral nu încurajează deloc autocontrolul deci dacă este să ne consumăm 
din rezervele proprii atunci să o facem pentru autocontrol. 
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Duminică, 20 aprilie 
Duminica 20- 4-2014  1:53    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Duminica 20- 4-2014  4:15     Sun (Ari) Tri (Sag) Moon 

Duminica 20- 4-2014  4:26    Luna (Sag) --> Capricorn 

Duminica 20- 4-2014  6:55     Sun (Ari) --> Taurus 

Duminica 20- 4-2014 10:22 Jupiter (Can) Squ (Ari) Uranus 

Duminica 20- 4-2014 16:14    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 20- 4-2014 20:40   Venus (Pis) Con (Pis) Chiron 
 

Problemele vechi sunt readuse din nou în discuție însă prin intermediul 
unor persoane noi. Complicațiile sunt cercetate altfel. Problemele de patrimoniu 
sunt discutate într-un context nou. Agresivitatea este implementată prin viziune. 
Acumularea din ultima vreme este pusă în pericol de lăcomia celorlalți. Se fac 
schimburi păguboase. Ceea ce nu duce la înțelepciune nu poate susține armonia. 
Obiectele, demersurile se mișcă prin forța sau agresivitate. Profunzimea este 
atinsă prin dragoste și sacrificiu. 

 
Finalul săptămânii aduce împlinirea unui regal de unghiuri astrale care va 

porni cu trigonul luminariilor de pe gradele anaretice ale zodiilor Berbec și 
Săgetător, va continua cu ingresul Soarelui în Taur, cu împlinirea careului dintre 
Jupiter și Uranus și se va încheia cu conjuncția lui Venus cu Chiron. 

Cei care s-au lăsat păcăliți de vibrațiile zilei anterioare considerând că a venit 
momentul să se relaxeze, să abordeze procesele sociale cu un alt ritm vor vedea 
astăzi că s-au înșelat. 

Trigonul luminariilor, ce se împlinește pe gradele anaretice ale zodiilor 
Săgetător și Berbec, aduce prea multă energie distructivă, tendința de a porni pe 
drumuri care, până acum, inspirau teamă ori imprudență în a lua decizii. Trigonul, 
ca element pozitiv, va ascunde deficitul de atenție susținut de poziția luminariilor 
pe gradele anaretice și, privați de acest element, oamenii vor considera că ceea ce 
fac este bine de vreme ce nu sunt opriți ori criticați. 

Din fericire, acest unghi se va împlini înainte de răsăritul Soarelui, iar asta 
înseamnă că o mare parte din aceste predispoziții vor fi implementate în 
subconștient ca un plan de rezervă. Trecând în zodia Capricorn, Luna va îndemna 
spre diminuarea impulsurilor afective, încurajându-i pe oameni să fie mai reținuți 
cu sentimentele, să muncească mai mult, să fie atenți la detalii ori să nu neglijeze o 
țintă îndrăzneață chiar dacă, pentru a și-o îndeplini, este nevoie de efort susținut. 
Aceste direcții vor fi susținute și de trecerea Soarelui pe primele minute din zodia 
Taur când încă se mai păstrează trigonul cu Luna, abia intrată în Capricorn. 
Asistăm, astfel, la o trecere spectaculoasă de la decădere la extaz, de la eșec 
lamentabil, la victorie spectaculoasă. Dacă aceste unghiuri s-ar fi consumat în plină 
zi, evenimentele sociale ar fi fost de o mare diversitate și mult mai accesibile 
observației directe. Așa, multe din aceste direcții vor fi implementate în 
subconștient, iar ceea ce va ieși la lumină va lăsa impresia unor forțe contrare care 
se luptă pentru întâietate. Ba este vorba de o dorință de răzbunare, de a plăti cu 
aceeași monedă cuiva, de a adjudeca o victorie doar pentru a umili un auditoriu, ba 
este vorba despre a renunța la luptă pentru că până acum s-a dovedit a fi 
nedreaptă. 

Cu acestei direcții puternic implementate în structura mentală, ziua va 
deveni importantă prin faptul că vor fi aduse din nou în discuție probleme legate de 
patrimoniu. Acest patrimoniu dacă vizează raporturi sociale, schimburile care au 
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loc între grupuri ori stabilitatea centrelor de putere (careu Jupiter-Uranus) muzica 
din instrumentele care sunt folosite acum va intra în colaps. Aceasta va fi însă 
durerea celor vizați, nu a auditorului, iar asta înseamnă că oamenii de rând vor fi 
mult mai interesați de propriile griji, de propriile probleme pentru a mai urmări cu 
interes jocul imperiilor. 

 Înțelegem, astfel, că noul careu între Jupiter și Uranus înseamnă ignorarea 
unei forțe publice. Din nou se va pune problema resurselor. Cei care au suficiente 
rezerve vor reuși să supraviețuiască cu fruntea sus. Ceilalți, care au așteptat acest 
moment cu atitudinea oportunistului, vor intra, începând de astăzi, în regres. 
Indiferent de tabăra în care sunt situați, conjuncția dintre Venus și Chiron, pe care 
o împlinesc în seara acestei zile, îndeamnă la meditație, la reculegere, la vindecarea 
rănilor, la diminuarea impulsurilor egoiste poate chiar la renunțare. 

Pe careul dintre Jupiter și Uranus, problema renunțării nu este simplă, ci 
una extrem de dureroasă pentru că mulți se vor simții ca și cum sunt constrânși să 
plece din locul în care au lucrat mult timp sau să rămână acolo unde sunt, însă fără 
niciun drept. Dacă pentru existența individuală acesta poate fi semnul unui colaps, 
la nivel social această informație astrală sugerează doar o altă transformare în 
regruparea centrelor de putere. Indiferent de locație mulți vor observa că obiectele, 
demersurile se mișcă cu o mare forță ori pe bază agresivității susținută de interesul 
vechilor centre de putere în a-și menține poziția. 

Nu se poate anticipa din această analiză generală care sunt elementele cele 
mai importante - cele individuale sau cele generale - însă se poate stabili că acolo 
unde este nevoie de mai mult, acolo unde va fi necesară o acumulare suplimentară 
pentru a proteja un patrimoniu sau pentru a-l trecea în etapa următoare va fi 
nevoie de sacrificiu și de dragoste. Dacă luăm în calcul faptul că dragostea de țară 
este acum un concept perimat care ar putea să trezească ilaritate și, în egală 
măsură, sacrificiul pentru neam sau pentru patrie este atribuit mai curând celui 
nebun, putem deduce că direcțiile speciale, pozitive, sublime ale acestui moment 
vor fi răstălmăcite, adică vor produce mari suferințe, haos și, în loc să adune în 
același loc oameni care simt și gândesc la fel, prin refuzul susținut al acestora, îi va 
constrânge să stea în același loc pentru a suferi împreună. Așadar, ceea ce individul 
a refuzat cu bună știință, în virtutea autoconservării astrale, devine impunere, nu 
pentru a provoca suferință, ci pentru a compensa un deficit de voință sau de 
discernământ. 

Prin urmare, finalul săptămânii devine o zi strategică. Multe direcții ale 
acestei zile vor fi implementate prin viziune, iar viziunea individuală va fi puternic 
impresionată de ceea ce am experimentat de-a lungul acestei săptămâni. Unora li 
se va părea ca fiind o zi de sinteză, altora ca fiind prima treaptă reală pe un traseu 
inițiat chiar în această săptămână, iar alții vor considera că un operator astral le-a 
schimbat canalul de pe știrile morbide de la ora 17,00 pe un film de acțiune. 

 Indiferent de zona în care aleg să activeze oamenii vor beneficia astăzi de un 
mare bagaj de informații pe care îl vor folosi în mod egoist prin dorințele pe care și 
le-au hrănit de a lungul săptămânii. 

Elementul cel mai dureros predispus de conjunctura astrală de acum este 
acela care îl vizează pe individul care vrea cu orice preț să se mențină în vechea 
poziție. Dacă acesta are resursele necesare, atunci va putea supraviețuii fără nicio 
problemă acestui teatru de război. Dacă nu, sancțiunea care o primește va fi 
echivalentă cu intensitatea la care își exprimă orgoliul, aroganța sau infatuarea. 
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Careul dintre Jupiter și Uranus nu arată un eveniment care s-a ivit dintr-odată, ci 
punctul maxim într-un proces social de transformare. 

Așadar, elementele definitorii ale acestei zile se rotesc în jurul talentului de a 
uita sau de a fi uitat, de a ignora sau de a fi ignorat. Dacă omul comun nu va avea o 
atât de mare problemă cu aceste direcții, cel care de-a lungul timpului și-a construit 
o identitate socială, în fața unei acestei lovituri, va suferi. Drama acestei zile nu vine 
din faptul că acestor persoane le este predispus un moment dureros, ci pentru că 
durerea de acum constituie începutul unei decăderi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face un inventar al stărilor și 
aspirațiilor de acum pentru că ele constituie un indiciu foarte clar asupra zonei în 
care vibrațiile astrale lucrează. Grijile exagerate față de patrimoniu arătate acum, 
anunță în viitor schimbări în această zonă. Preocupări majore față de relații sau 
față de starea de sănătate anunță în viitor modificări de structură sau chiar de 
conținut în aceste zone. Așadar, mai corect decât oricine altcineva, pe baza acestui 
inventar fiecare își poate anticipa corect viitorul. 
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21-27 aprilie 2014 este săptămâna ridicării din cenușă și a risipirii prafului 
uitării. Pentru că lăsăm în urmă o săptămână care nu a excelat la capitolul 
evenimente astrale, mulți se așteaptă să facă față cu brio provocărilor majore pe 
care le lansează acest interval. Ca să rămânem în spiritul optimist, vom porni în 
observațiile generale aplicate acestui interval de la ideea că vom fi cu toții pregătiți 
să facem față acestor evenimente, deși, gândindu-ne la schemele trecute, la cum am 
gestionat situații similare din ultimele luni, ar cam trebui să ne piară zâmbetul. 

 În această săptămână se activează într-un mod dur, mult mai strâns și mai 
intens, crucea cosmică pe semne cardinale împlinită de Uranus, Jupiter, Marte și 
Pluton. În cadrul acestei configurații, Marte va împlini trei unghiuri negative cu 
partenerii săi de configurație, dar și ceilalți între ei vor activa prin unghiuri strânse 
(Pluton va împlini o opoziție cu Jupiter și careu cu Uranus)  aducând o nota gravă 
partiturii astrale și scoțând orice eveniment simplu din banal pentru a-l valorifica 
la o scară mai mare. În plus, Mercur va fi și el implicat, construind, alături de 
Venus, Saturn și de Soare, unghiuri importante care vor da acestei săptămâni o 
notă de diversitate așa cum nu am avut în ultima vreme.  

21-27 aprilie 2014 ne îndeamnă să ne facem timp pentru sine. Acolo unde 
oamenii sunt excesiv de mult preocupați de zona socială ori de ceea ce se întâmplă 
în viețile celorlalți săptămâna aceasta va lucra prin diminuarea puterii și a expresiei 
personale, rupându-i din zona acestei surse de interes pentru a-i face mult mai 
conștienți de ceea ce sunt, de ceea ce reprezintă și de ceea ce au. 

Dacă în prima parte a săptămânii acești oameni vor fi îndemnați să 
răscolească peste tot în funcție de acestea interese periculoase față de ceea ce se 
întâmplă în viețile celorlalți, spre finalul săptămânii, când se accentuează vibrațiile 
zodiei Taur, vor observa că stabilitatea are nevoie de alte valori și că acum confortul 
nu înseamnă o garanție oferită de un factor exterior, ci doar îndeplinirea unor 
condiții de ordin intim, personal. 

Indiferent de alegerile personale, această săptămână este un interval în care 
se rupe tăcerea, în care se spun lucruri regretabile care nu au fost până acum 
dezvăluite și care ar putea, dacă fac referire la grupuri sau la societate în ansamblu, 
să întoarcă lumea pe dos. Motivul principal pentru care sunt abordate aceste 
elemente de dizarmonie vine din faptul că, în general, oamenii au prea mare 
așteptări de la cei din jur și pe baza acestor așteptări își definesc în această perioadă 
conceptul de "confort". 

Vom vedea acum că termenul de confort nu se explică prin elemente de 
factură exterioară, ci prin valorificarea unor trăsături de ordin intern. Cel înțelept 
își va lega propriul confort de educație, respect, înțelegere, cultură, muncă. Cel 
superficial, pentru a se simți confortabil, își va construi ziduri înalte pentru a se 
proteja de ceea ce vine din afară și îl bruschează.  

 Dacă în cazul oamenilor simpli prin natura lor ori în cazul celor care preferă 
să trăiască în simplitate aceste elemente de destin nu produc mari pagube ori sunt, 
până la urmă, înțelese așa cum trebuie, modificările impuse centrelor de putere vor 
face din această săptămână un element de referință în definitivarea statutului lor. 

Referitor la aceste centre de putere nu tipul de activitate pe care îl prestează 
în această săptămână este important, ci argumentul la care apelează pentru a-și 
justifica toate aceste direcții. Dacă acțiunea în sine este susținută de unghiuri care 
apar și se sting în această săptămână ori cel mult în săptămâna următoare, 
motivația va fi susținută de un trecut pe care acum crucea cosmică pe semne 
cardinale îl explorează pentru înțelegere, dar și pentru a-l smulge din fundația unde 
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a fost așezat. Din acest punct de vedere va fi, așadar, o săptămână a contrastelor 
izbitoare generate de diferențele majore care există între perioade istorice, interese 
naționale înscrise în egregorurile popoarelor, frustrări sau chiar mari confuzii 
istorice întreținute de anumite personaje pentru a-și satisface pofta de putere. 

 De asemenea, este important de subliniat faptul că această putere pe care 
unii și-o doresc atât de mult este obținută cu acordul celorlalți, deci pentru 
menținerea sa se va pune accent pe relații, pe schimburi interpersonale, pe un gen 
de hrană stranie pe care unii sunt învățați de mici să o ceară chiar dacă nu le este 
necesară. Vorbim aici despre explorarea în zona negativă a tehnicilor de 
manipulare, dar și de compromiterea unor direcții susținute până acum de aceste 
mijloace de subjugare a voinței prin lăcomie, dezamăgire, prefăcătorie, abuz. 

 Trăsătura esențială a acestei săptămâni este susținută, așa cum puțini ar 
crede, pe elementul individual. Acum nu în grup suntem mai puternici, mai buni, 
mai deștepți, ci în individualitate, dar această individualitate, pentru a se exprima 
în modul acesta, va trebui să nu-și construiască ziduri de apărare, va trebui să nu se 
izoleze de ceea ce vine din afară, ci să aprofundeze tipul de studiu pe care propria 
ființă îl cere acum. În virtutea acestui îndemn unii vor studia mai mult, alții vor 
muncii mai mult, iar alții vor căuta să-și identifice care le sunt punctele vulnerabile 
ce au acum nevoie de vindecare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a depune toate 
eforturile pentru a descoperi propria înțelepciune de viață. În această lume, chiar 
dacă este una inferioară, nu totul este judecat după satisfacție sau plăcere, ci și 
după gradul de profunzime ori după intensitatea percepției. Din nou avem ocazia 
acum să ne schimbăm condiția vieții prin alegeri responsabile și, în egală măsură, 
utile propriei persoane. A ne preocupa acum de propria persoană nu este o dovadă 
de egoism, ci de respect față de viitorul care se va susține pe baza achizițiilor de 
acum. 

 
 
Luni, 21 aprilie 

Luni 21- 4-2014  2:24 Jupiter (Can) Opp [Cap] Pluto 

Luni 21- 4-2014  3:26    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Luni 21- 4-2014  3:31    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Luni 21- 4-2014  3:31    Luna (Cap) Opp (Can) Jupiter 

Luni 21- 4-2014  4:55    Luna (Cap) Squ [Lib] Mars 

Luni 21- 4-2014  7:57    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Luni 21- 4-2014  8:52    Luna (Cap) Sex (Pis) Venus 

Luni 21- 4-2014 16:47    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 

Luni 21- 4-2014 22:20  Uranus (Ari) Squ [Cap] Pluto 
 

Se rupe tăcerea. Coordonare după impresii foarte subiective. Subminarea 
autorității prin dezbinare. Incertitudinea devine regulă de stat. Se schimbă 
prioritățile. Se abordează iertarea, dar într-un mod neplăcut pentru cel care are 
nevoie de ea. Jumătățile de măsură sunt privite ca soluții de rezervă. Visul inspiră 
teamă. Se caută un loc pentru izolare sau unul de unde să se înceapă un război. 
Disonanță. Repertoriul este schimbat. 

 
Nu încape nicio îndoială că prima zi a săptămânii ne introduce în vibrația 

destul de încărcată a acestei săptămâni, cea marcată de crucea cosmică pe semne 
cardinale despre care toți astrologii vorbesc. La începutul acestei zile Jupiter și 
Pluton împlinesc din nou o opoziție, de această dată cu Pluton aflat în mers 
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retrograd. Acest unghi s-a mai împlinit o dată anul acesta, pe 31 ianuarie, însă 
atunci Jupiter era cel care se află în mers retrograd. Așadar, acum se reia o 
problemă care a fost discutată la începutul anului sau care, la acea vreme, se afla în 
impas. Dacă atunci acea problemă însemna ascunderea adevărului, orientarea sa pe 
un făgaș obscur, acum, prin retrogradarea lui Pluton, același adevăr iese la lumină, 
se rupe tăcerea, iar informația pe care o reprezintă ar putea speria prin caracterul 
său periculos, obscur, impus evenimentelor viitoare pe care le vizează. 

Însă nu face singur toate acestea, ci împreună cu Uranus cu care va împlini 
tot astăzi, spre seară, un careu. Deci legile nu mai pot susține ambițiile individului 
și lasă acestuia impresia că dacă își cere dreptul subminează o autoritate sau se 
adâncește și mai mult în incertitudine. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit 
prin zodia Capricorn, vom avea impresia că participăm cu toții la mari evenimente 
sociale marcate de o schimbare a priorităților. În realitate, nu sunt schimbate 
prioritățile, ci doar ambițiile individuale, acelea care până acum i-au împiedicat pe 
oameni să ierte acolo unde trebuie, să înțeleagă suferința celui care jignește ori să 
depășească anumite situații neplăcute. 

Acest context social, marcat, pe de o parte, de direcții majore ale societății, 
iar, de partea cealaltă, de un fundal complicat care cere anularea unor condiții 
sterile, ne îndeamnă să privim viața cu mai multă speranță, să căutăm un loc izolat 
unde să putem medita în liniște la ceea ce am făcut până acum de la începutul 
anului. Cei care lucrează cu energia, care sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală vor considera că aceste obstrucțiuni de natură socială constituie un 
îndemn la a aprofunda, a căuta mai mult sau a pune în practică anumite concepții 
despre lume și viață. Această izolare nu îi sperie, ci dimpotrivă îi hrănește cu mai 
multe înțelesuri, arătându-le că viața lor chiar contează. 

 Ceilalți însă vor privi acest îndemn la reculegere ca pe o invitație la a declara 
război celor pe care nu i-au învins încă. Acestora visul le inspiră teamă, iar 
perspectiva evenimentelor le sugerează că viitorul nu are cum să fie mai bun decât 
prezentul. În felul acesta, constată că se află în disonanță cu aspirațiile care le-au 
hrănit până acum și care i-au adus aici, fiind mai mult dispuși să renunțe decât să 
meargă mai departe. 

Acest context încărcat, în care individul urmărește să se stabilizeze pe o nouă 
poziție, va leza instituția familiei sau aspirația pe care se așteaptă ca societatea să i-
o protejeze. Cu cât se adâncește mai mult în această percepție cu atât mai 
dezamăgit se arată. Este adevărat, acest context social duce la pierdere de bani sau 
de statut social, la inversiunii în roluri de conducere sau de asumare a răspunderii, 
însă nu va reuși să ajungă foarte departe în adâncimea sufletului individual decât 
dacă fiecare va permite acest lucru. Deci cine se teme că frământările sociale 
distrug integritatea individului nu va face altceva decât să arate cu ce rezonează în 
mod special ori care este adevăratul interes. 

 O ființă pozitivă va reuși să extragă din această intensitate stresantă o 
motivație pentru detentă, adică să facă un pas înapoi pentru a-și pregăti și mai bine 
acțiunile următoare. Nu se vă simții întrutotul agasată de dezordinea celorlalți, nu 
va fii dezamăgită de ceea ce se întâmplă în prezent, ci va privi departe în viitor, 
acolo unde va dori să ajungă pentru a știi pe ce baze să-și așeze prezentul. Atunci 
când va rupe tăcerea, această persoană va spune adevărul care va ajuta, nu va oferi 
informații caustice care să atenteze la integritatea celorlalți. 

 La polul opus, o ființă care activează tot timpul în registrul negativ se vă 
simții atât de mult constrânsă de răutatea celorlalți încât va considera că aceasta 
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este realitatea în care trăiește și va răspunde cu aceeași monedă. Dacă la început 
această atitudine ar putea avea o justificare, a persista în acest mod de a 
interacționa înseamnă a transforma această oportunitate astrală de a curăța 
destinul de reziduuri în scenă socială care să justifice importanța unui anume 
comportament antisocial. 

Așadar, acestei unghiuri care se împlinesc astăzi au rolul de trezire. Dacă 
pentru unii trezirea este neplăcută, menținându-se doar în stadiul acesta în care iau 
contact cu realitatea ori lasă în urmă un vis plăcut și comod, pentru alții trezirea 
înseamnă contactul cu un suflu nou sau cu un privilegiu pe care îl respectă și îl 
iubesc deopotrivă. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton alert. Se spun lucruri 
mari, iar unele dintre ele sunt chiar dureroase însă finalitatea lor, în toate cazurile, 
este una constructivă. Nu toată lumea însă va vedea caracterul constructiv al 
acestora. Unii, prea emoționali sau atașați de un trecut confortabil, vor striga la 
început de săptămână ca din gură de șarpe, căutând să-i convingă pe cei din jur că 
au o viață tristă, că sunt chinuiți ori că le lipsesc lucruri importante. Din tot ceea ce 
parcurg în această zi vor ținem minte doar ceea ce i-a înțepat, durut sau deposedat, 
și nicidecum informația valoroasă pe care anumite întâmplări întortocheate le-au 
oferit-o. In felul acesta se explică prin cuvinte simple diferențele care apar între 
oamenii care parcurg împreună aceleași probleme. Este ușor de înțeles și de dedus 
că aceste diferențe mici acum, pentru că se situează la baza unui edificiu, vor 
construi perspective diferite. De asemenea, aici intervine și Luna prin tranzitul său 
prin Capricorn, cea care va susține această informație că omul este făuritorul 
propriului destin. 

În afara acestui mod de a reacționa, ziua ne va ajuta să cădem la o înțelegere 
cu o autoritate. Luna, planetă focar într-un triunghi minor construit cu Saturn și 
Venus, îi sporește individului puterea de influență, încurajând deviza "omul este 
făuritorul propriului destin" și, deopotrivă, componentele "experiență de viață" și 
"timp". Cel care este înțelept va aprecia timpul și nu va desconsidera prietenii sau 
partenerii la acest teatru social, căutând să înveți cât mai multe într-un timp foarte 
scurt. Ceilalți vor respinge acestei informații, dramatizându-și propriile condiții. 

21 aprilie 2014 este o zi în care visul răsare ca o plăntuță firavă. Integritatea 
plantei nu depinde de ceea ce noi considerăm acum ca fiind curat sau murdar, ci 
doar de ceea ce considerăm a fi esențial sau hrănitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a rezista tentației de a judeca 
totul după rezultatul imediat. Evenimentele predispuse astăzi au o mare 
perspectivă pentru că rădăcinile lor sunt adânc înfipte în destinul propriu. Nimic 
din ceea ce se întâmplă acum, pe aceste unghiuri patronate de Jupiter, Uranus și 
Pluton, nu reprezintă rezultatul unor întâmplări de moment. 
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Marți, 22 aprilie 
Marti 22- 4-2014  2:20    Luna (Cap) Squ (Ari) Mercury 

Marti 22- 4-2014  2:52    Luna (Cap) Squ (Ari) Juno 

Marti 22- 4-2014  4:34    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Marti 22- 4-2014  7:10 Mercury (Ari) Con (Ari) Juno 

Marti 22- 4-2014  7:17    Luna (Cap) --> Aquarius 

Marti 22- 4-2014 10:51     Sun (Tau) Squ (Aqu) Luna (Half Moon) 

Marti 22- 4-2014 16:31    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Marti 22- 4-2014 17:20 Mercury (Ari) Opp [Lib] North Node 

Marti 22- 4-2014 22:28    Mars [Lib] Squ (Can) Jupiter 
 

Modificări în calitățile relațiilor. Raporturile sociale nu ne mai sunt pe plac. 
Se acordă prea mult credit individualismului sau tentațiilor. Este nevoie de 
eliberarea de poverile pe care le-am dus cu noi de-a lungul timpului. Situațiile iau 
o întorsătură neașteptată. Apel la motivații noi. Amenințare. Regretul devine 
insuccesul celui puternic. Oamenii au mari așteptări de la ceilalți. 

 
22 aprilie este o zi a înțelegerilor. Multe din evenimentele predispuse acum 

iau o direcție neașteptată pentru cei superficiali ori pentru cei care se așteaptă să 
primească totul gata elaborat. Aceștia constată că se modifică substanțial calitatea 
relațiilor și că raporturile sociale nu mai sunt așa cum au fost până în ziua 
anterioară, inclusiv. Pentru ei, a călători în trecut are acum conotații dramatice și, 
doar prin faptul că se reeditează anumite episoade neplăcute, au impresia că 
evenimentele iau o întorsătură neașteptată. 

 Mercur se află acum în preajma Cozii Dragonului, acolo unde se află și 
Junon, cu care va împlini astăzi o conjuncție. Pe de o parte, întâlnirea cu Coada 
Dragonului, iar de alta, întâlnirea cu Junon, pune intelectul sau abilitățile de 
comunicare în mare dificultate. Există posibilitatea ca întregul proces cognitiv sau, 
în general, mijloacele de comunicare, să fie mult prea atașate de ceea ce s-a 
întâmplat ori de ceea ce nu s-a putut depăși. 

Se face, așadar, apel la situații în care am fost simpli observatori ori când ne-
am trezit, fără a dori acest lucru, în situații conflictuale. Propria părere, cea pe care 
am exprimat-o atunci în mod clar, a produs în jur o undă de șoc. Cei din preajma au 
rămas cu o anumită impresie, iar acum când, atât Mercur cât și Junon, au trecut 
prin Coada Dragonului, toate aceste episoade din trecut sunt acum reînviate și puse 
pe picior de egalitate cu ceea ce are acum, în prezent, prioritate maximă. 

 În toată această compoziție astrală, impactul lui Mercur asupra planurilor de 
viitor va genera o confuzie stranie. Mulți vor dori să intre în posesia unor noi 
direcții, dar, în egală măsură, nu se pot separa de ceea ce au traversat nu cu foarte 
mult timp în urmă, chiar anul acesta. 

 Prin această relație, Mercur impune o selecție incomodă intereselor pe care 
trebuie să le alimenteze individul în viitorul apropiat. Dorințele sunt acum marcate 
de retrogradare, deci evidențiate de același caracter răsturnat, cerând reconstrucția 
lumii însă pe aceleași baze incerte. 

O astfel de deplasare către zona publică pe baza acestor probleme de factură 
internă, ce nu au fost analizate corespunzător, va aduce insuccesul celui puternic și 
satisfacție celui slab, deci va încuraja adoptarea unor motivații mai puțin corecte, 
acelea care le spun oamenilor că nu trebuie să meargă mai departe, ci să se 
oprească și să savureze tristețea ori dizarmonia prezentului. 

Careul pe care Marte și Jupiter în împlinesc, în situația în care Marte se află 
în continuare în mers retrograd, duce la pierderea de obiecte sau de valori 
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importante pentru statutul pe care îl are individul acum, fie că este folosit în mod 
greșit cuvântul ori că se pornește o cruciadă împotriva adversarilor din trecut. Se 
răscolește prea multe acolo unde nu trebuie să se umble, afișându-se un interes 
mult prea egoist sau neadecvat momentului care îl va scoate pe individ de pe 
traseul său, făcându-l să piardă timp important. 

 Luna în această zi va trece din Capricorn, în Vărsător și, lăsând în urmă 
careul cu planetele din zodiile cardinale (Capricorn și Balanța), va împlini, în după 
amiaza acestei zile, o opoziție cu Lilith. Așadar, nici fondul afectiv nu ne ajuta să 
privim prea departe ori să ne menținem în zona de confort. Ceea ce este reținut cu 
dinții strânși în dimineața acestei zile, în a doua parte a zilei este eliberat prea ușor, 
fără responsabilitate. 

Chiar dacă din unghiurile acestei zile lipsește Saturn, multe din situațiile pe 
care le vom traversa vor avea o evidentă componentă de stagnare. Mulți vor avea 
impresia că deși se exprimă foarte clar, deși mesajul este limpede nu se ajunge la 
ținta stabilită. În plus, orice efort pe care-l fac în sensul acesta va avea repercusiuni 
asupra sănătății fizice, asupra echilibrului emoțional, arătându-se obosiți, 
devitalizați sau dezamăgiți de ceea ce se află în jur. 

Prin urmare, în 22 aprilie este sancționată lipsa de atenție sau dezinteresul 
față de elementele esențiale ale vieții. Astăzi se va pune accent pe confort și tocmai 
confortul este marea pierdere a momentului. În lipsa unei stări afectiv plăcute ori 
simțindu-se deposedați de acea vitalitate atât de necesară desfășurării unei 
activități cotidiene, mulți ajung să dea vina pe cei din jur, să pună la îndoială multe 
din cele pe care le-au făcut până acum ori să încerce să reediteze un episod din 
trecut considerând că revizuirea în sine arată cât de multă experiență au în acest 
domeniu. În realitate, nu arătă decât că nu pot lăsa în urmă dorințe sau mânii mai 
vechi, că nu se pot separa de trecutul pe care nu l-au gestionat corespunzător și vor 
să-și construiască acum, în prezent, castele de nisip care să le denumească după 
marile construcții ale omenirii. Prin această confuzie de orientare, individul dorește 
să-și găsească un loc în societatea pe care a construit-o. Este de la sine înțeles, că 
pentru toată această situație, va avea nevoie de raporturi sociale noi, chiar dacă ele 
se vor construi cu aceleași persoane. Putem invoca aici și maniera inedită, originală 
sau personală prin care un individ își va disimula problemele pe care le are cu sine. 

 22 aprilie ne vorbește de dorințe neîmplinite și ne arată cât de puternic 
suntem blocați în ambiții care nu au viitor. Însă evenimentele comune sunt și ele 
coordonate de aceste dorințe neîmplinite la fel și programul de lucru pe care îl 
stabilim. Fiind implicate planetele Marte și Mercur, se va insista mult astăzi pe 
ideea că "fac doar ceea ce simt", însă, după cum se înțelege din dispunerea astrală a 
momentului, acest mod de a simții reprezintă elementul vulnerabil al prezentului. 

Așadar, conștientizarea acestui moment s-ar putea să fie destul de neplăcută 
pentru cei care cer viitorului doar bunăstare și confort. Plasarea acestor unghiuri 
într-o săptămână atât de importantă pentru conștientizare și progres ar trebui să 
fie un semnal de alarmă în a nu neglija călătoria interioară. Astăzi se lucrează cu 
lucruri esențiale și oricât de mic este pasul făcut în această zonă beneficiul pe care îl 
conferă va fi solid, puternic și de perspectivă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi în jur cu 
resentiment. Vom avea nevoie astăzi să încadrăm corespunzător aceste informații. 
Noi, oamenii, nu mâncăm pământ, dar îl folosim pe acesta pentru a ne ridica 
locuințe. La fel, acum nu ne vom simți definiți de ceea ce ne invadează, dar putem 
folosi aceste informații pentru a ridica un edificiu social sau personal menit să 
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protejeze structuri sau elemente definitorii ale firii care au altă destinație decât 
aceea de a se proteja pe sine. Cei care se simt murdari doar pentru că ating 
pământul sunt invitați astăzi la reculegere. S-ar putea să înțeleagă lucruri esențiale, 
de exemplu că murdăria nu este o hrană, ci unul din efectele temporare ale muncii. 

 
Miercuri, 23 aprilie 

Miercuri 23- 4-2014  6:18    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 23- 4-2014  6:24    Luna (Aqu) Tri [Lib] Mars 

Miercuri 23- 4-2014 10:12    Mars [Lib] Opp (Ari) Uranus 

Miercuri 23- 4-2014 12:14 Mercury (Ari) --> Taurus 

Miercuri 23- 4-2014 16:42    Mars [Lib] Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 23- 4-2014 17:52    Juno (Ari) Opp [Lib] North Node 

Miercuri 23- 4-2014 19:10    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 
 

Rădăcinile inspiră nesiguranță. Este nevoie de un moment de respiro. 
Asocierile incerte sau de proastă factura pun răbdarea la încercare. Refuz. Se 
impune revizuirea unui comportament. Se dorește reluarea unei asocieri. Război 
cu alimentele. Obiceiurile dacă nu salvează duc ființa la balans. Destinul are 
prioritate. Se sancționează o greșeală săvârșită în ultimele două săptămâni. 

 
23 aprilie este o zi grea. Astăzi se împlinesc opoziția Marte-Uranus, 

conjuncția lui Junon cu Coada Dragonului și careul lui Marte cu Pluton. Pentru că, 
în general, agresivitatea face casă bună cu frica, momentele de acum vor ridica un 
mare semn de întrebare față de seriozitatea celor cu care lucrăm ori față de puterea 
reală de care dispunem pentru a duce mai departe planurile stabilite. 

 Așa se explică faptul că orice este viu sau se mișcă ne inspiră nesiguranță, că 
oamenii, preocupați prea mult de grijile proprii, nu mai au timp de cei din jur și că 
își aleg asocierile în funcție doar de nevoile pe care le au acum. 

 23 aprilie este și o zi a luptei cu alimentația, nu neapărat cu hrană fizică, cu 
alimentele fizice pe care le consumăm cu regularitate, cât mai ales cu cele afective 
sau spirituale. Opoziția lui Marte cu Uranus arată, în primul rând, renunțarea la un 
drept și mulți vor proceda așa considerând că îi sancționează pe cei din preajmă. 
Simțindu-se foarte siguri pe informațiile pe care le dețin, vor considera că a sosit 
momentul să clarifice din nou o problemă, să pedepsească un vinovat ori să ia 
atitudine față de o situație incomodă. 

Este de la sine înțeles că 23 aprilie îi invită pe oameni să-și revizuiască acest 
comportament invaziv. Momentul prezentului reprezintă o sumă de factori care 
prin diferite combinații susțin realitatea și adevărul informațiilor din prezent. Nu 
pentru că totul este relativ, ci pentru că realitatea în care ne integrăm este cu mult 
mai mare sau cu mult superioară construcției pe care am definitivat-o, este 
important să considerăm acum că adevărul pe care îl deținem reprezintă doar o 
parte a realității, nu realitatea în sine. 

Cei care nu respectă această realitate astrală, vor porni în această călătorie 
chinuită impunându-și de la sine putere limite. Prin faptul că, cea mai mare parte 
din zi, Luna va fi în careu cu Saturn, ar trebui ca realizarea acestor constrângeri să 
fie singurul element al zilei care să fie pus la îndoială. Termeni gen "nu pot", "nu 
mai am putere", "m-am săturat", "am obosit", "mă simt bolnav", "am început să 
uit", "trebuie să dau totul la o parte din calea mea" nu sunt decât simple scuze la 
care individul nu dorește să renunțe. Acestea sunt elementele care trebuie lăsate în 
urmă, iar opoziția lui Marte cu Uranus ar trebui să le declare acestora război. 
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 Cel care nu va integra aceste trăsături în deviza generală a săptămânii 
(ridicarea din cenușă și risipirea prafului uitării) își va face acum dușmani pe care 
nu va avea puterea să-i învingă. 

Evenimentele obișnuite ale acestei zile vor mai avea o componentă care vine 
tot din opoziția lui Marte cu Uranus: publicitatea. Se va încerca inducerea în eroare 
a unui anumit segment al populației îngrijorat de propria stare, de propriul nivel de 
trai, că, de fapt, nu aceasta este adevărata problemă a prezentului, ci faptul că, 
neacceptând acum impunerea unui element negativ ca fiind eminamente pozitiv,   
s-ar putea periclita stabilitatea în viitorul apropiat. Se pune, astfel, în pericol 
stabilitatea destinului individual și se avantajează interesul centrelor de putere, 
informație pe care am mai abordat-o în analizele săptămânale. 

Zdruncinat în acele elemente personale care mizează foarte mult, cetățeanul 
va intra în tot felul de combinații arătând că este vulnerabil în fața unor 
manipulări. 

 Acolo unde avem de-a face cu o transformare a conștiinței individuale ori cu 
frământări stabilizate deja pe anumite sectoare de viață, opoziția lui Marte cu 
Uranus va aduce explozii temperamentale, poate chiar accese de violență. Sunt 
afectate, deopotrivă, segmentele juridic și politic, dar și zonele legate de procesul 
creației, de tradiție sau de muncă. În fiecare dintre aceste segmente, cel puternic va 
fi supus unor încercări menite să-l testeze. 

 Conjuncția lui Junon cu Coada Dragonului aduce din trecut și beneficii acolo 
unde au fost rănite. Pentru că Mercur va trece în mijlocul acestei zile în Taur, nu se 
face apel foarte departe în timp, ci doar la a doua jumătate a anului 2012, la 2013 și 
la cât am parcurs din 2014. Trecând în Taur, Mercur va aduce ca soluție viabilă 
ceea ce în intervalul menționat nu a fost băgat în seamă. Se face referire la un 
tratament, la o negociere, la o construcție sau la reluarea unor tratative lăsate de 
izbeliște încă din finalul anului 2012. Prin acest apel se va impune o modificare în 
aprecierea valorilor, o reducere a interesului la nivelul câștigului imediat sau o 
temperare a acelor ambiții care nu au putut fi îndeplinite acum. Beneficiul obținut 
prin trecerea lui Mercur în Taur va fi resimțit mai mult la nivel mental, prin această 
selecție pozitivă, dar și la nivel comportamental, prin diminuarea impulsurilor care 
s-au dovedit a fi prea aprige. 

Mulți însă vor considera că această modificare este insuficientă la cât de 
multă nevoie de schimbare este necesară în societatea noastră. Alții nu o vor 
observa acum, când se consuma acest ingress, doar vor integra în zona aspirațiilor 
sau speranțelor considerând, așa cum nu s-a întâmplat în ultimele săptămâni, că 
acolo unde există muncă, seriozitate, respect vor exista și rezultate pe măsură. 

Prin urmare, 23 aprilie este o zi care ne mobilizează foarte mult pe 
elementele pe care ne susținem cel mai tare. Din această cauză poate deveni o zi a 
surprizelor, acestea fiind bune sau rele în funcție de cât de intens a fost anterior 
sentimentul de dăruire, seriozitatea față de muncă, respectul față de partenerul de 
dialog sau cât de curată a fost inima. 

 Prin această opoziție a lui Marte cu Uranus, ceea ce până acum a fost ascuns 
va ieși la lumină printr-o explozie temperamentală, o abundență de cuvinte 
nepotrivite, o atitudine inadecvată sau cu faptă de o calitate îndoielnică. 

Se înțelege, așadar, că prima dată vor fi lovite asocierile de proastă factură 
sau acele raporturi sociale care până acum au ținut partenerii în balans. Din nou se 
face apel la acele elemente de destin pe care, în intervalul 2012-2014, le-am abordat 
greșit ori le-am ignorat. 
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Dacă, prin opoziția lui Marte cu Uranus, această situație incomodă dă semne 
că pornește pe un drum greșit, valorile personale vor fi judecate de ceilalți doar 
prin modul în care sunt exprimate. Apoi, prin careul pe care Marte și Pluton îl 
împlinesc aceste elemente negative, ce se consumă în zona socială, au asupra 
individului un ecou apăsător, ducându-l spre neîncredere în sine, suspiciune, 
deziluzie, refuz. Acesta pare să fie un moment nefast în care să se ajungă la 
concluzii ce vizează sectorul muncii sau al imaginii sociale pe care, declanșate, să 
nu le mai putem schimba anul acesta. 

Plasând aceste observații în contextul săptămânii de față se poate stabilii că 
ziua de 23 aprilie reprezintă un moment de maximum într-o intensitate negativă de 
care în săptămânile anterioare ne-am temut. Chiar dacă aceste unghiuri se 
păstrează încă și în această săptămână, dar și în următoarea, elementele negative 
sau tumultul periculos anunță, începând de mâine, o ușoară diminuare. Așadar, 
ceea ce este menținut astăzi în albia proprie, ceea ce nu este distrus prin 
precipitare, aroganță, egoism, invidie, competiție neloială, rătăcirea va putea, 
începând de mâine, să se exprime într-un mod adecvat și cu beneficii importante 
pentru individ. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cerceta în detaliu fiecare 
decizie ori fiecare reacție de care suntem tentați să uzăm pentru că ceea ce este 
distrus astăzi așa va rămâne. Pentru a depăși cu bine aceste unghiuri atât de rele 
este indicat să se aibă în vedere și izolarea. Unii vor considera că nu se pot detașa 
afectiv, mental de ceea ce se întâmplă în preajma lor, ci au nevoie de izolare fizică. 
Chiar dacă vor aborda, fie și numai pentru câteva ore, această desprindere le va 
aduce beneficii vizibile. Nu este indicat acum să se încerce controlarea forțelor 
naturii. La vreme de furtună se caut un loc de adăpost. 

 
Joi, 24 aprilie 

Joi 24- 4-2014  7:00    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Joi 24- 4-2014  7:36    Luna (Aqu) Sex (Ari) Juno 

Joi 24- 4-2014  9:55    Luna (Aqu) --> Pisces 

Joi 24- 4-2014 13:42    Luna (Pis) Sex (Tau) Mercury 

Joi 24- 4-2014 17:14     Sun (Tau) Sex (Pis) Moon 

Joi 24- 4-2014 21:49    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
 

Apel la liniște. Oameni își dau seama unde au greșit la începutul acestei 
săptămâni. Episoade stranii. Sunt preferate acțiunile subtile. Invitație la a ne 
extinde câmpul conștiinței. Obiceiurile rele pot fi corectate. Din nou destinul are 
prioritate. Reușită obținută prin mare efort. 

 
Trecerea Lunii în Pești schimbă fundalul și, implicit, modul în care percepem 

lumea sau, mai exact, modul în care o simțim. Prin această nouă schimbare de 
poziție astrală se va face apel la liniște, la o anume înțelepciune de viață pentru a 
renunța la reguli pe care în primele zile ale săptămânii le-am abandonat. Ne 
referim aici la sentimentele stranii de neapartenență sau de marginalizare, la 
gândurile de răzbunare ori la ambițiile deșarte care îi fac pe unii oameni să-și 
piardă timp important fără a mai puteam după aceea să-l recupereze. 

 Înainte de a trece în zodia Pești, Luna va trimite un trigonul către Capul 
Dragonului și, implicit, un sextil către Coada acestuia și către Junon căutând 
centreze interesul individului pe noi repere pentru a-și îndeplini anumite aspirații 
care sunt, de această dată, corecte. Această situație prin care se face apel la trecut 
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prin evenimente bune, corecte, constructive, invită la a traversa episoade stranii. În 
această zi de liniște călătoria spre trecut nu este o opțiune tocmai corectă, dar 
fiecare va avea impresia că nu poate merge mai departe decât dacă își reglează 
anumite conturi cu trecutul său sau cu trecutul grupului de apartenență. 

Ne referim aici în mod special la corectarea obiceiurilor greșite pe care Luna 
în Pești le explorează acum cu mai multă luciditate. Unii vor reuși să realizeze acest 
exercițiu prin viziune de ansamblu, adică vor reuși să înțeleagă mult mai ușor ce 
anume trebuie făcut, care sunt relațiile care trebuie hrănite, ce trebuie să-și 
cumpere pentru casă, ce cadouri să facă și cui să ceară datoria înapoi. Fiecare după 
cum simte, va reuși să aplice o selecție bună, în așa fel încât să poată spune la 
sfârșitul zilei ca a avut puțin noroc. 

 Da, astăzi despre aceasta este vorba, despre explorarea propriului noroc, 
despre rearmonizarea individului cu grupul de apartenență, prin pace, înțelegere, 
apropiere. 

Cei care, din diferite motive, refuză să se lase în voia acestei inspirații, nu vor 
face altceva decât să ducă mai departe presiunile primelor zile, însă în mod 
individual nu așa cum s-a întâmplat la începutul săptămânii. Aceștia vor fi marii 
ciudați ai săptămânii care se pun de-a curmezișul drumului într-un moment total 
nepotrivit. Ei arătă că pot uita, atunci când toți ceilalți țin minte, că pot striga în 
gura mare că sunt flămânzi, când toți spun că au tot ce le trebuie și se arată 
răutăcioși în mod gratuit, doar pentru că toți cei din jurul lor sunt mulțumiți cu 
puținul pe care-l au. Acești oameni sunt ușor de identificat pentru că se remarcă 
din marea masă prin nemulțumire pe care o afișează, prin frustrările care nu se mai 
simt obligați să le ascundă. 

 Privind toate acestea prin deviza generală a săptămânii înțelegem că și 
aceste persoane nefericite își curăță adâncimile sufletului, chiar dacă metodele pe 
care le folosesc nu sunt dintre cele mai bune. 

Prin urmare, 24 aprilie este o zi de înțelegere a adâncimilor sufletești. 
Călătorind în interior, individul va putea să-și găsească liniștea pe care în primele 3 
zile ale acestei săptămâni a crezut că a pierdut-o. Ceea ce ni se întâmplă astăzi va 
face trimitere la voință, la bagajul de cunoștințe, la o ușurință cu care lucrăm cu 
noțiunile abstracte sau la abilitatea de a trece de la o simplă nemulțumire, la 
acceptarea vieții, așa cum se dovedește a fi acum. Astăzi acceptarea stării de fapt 
reprezintă un îndemn la liniște și extinderea acestei stări și asupra oamenilor sau 
asupra celorlalte ființe din preajmă ne duce cu gândul la primele rezultate ale 
transformării. Pentru mulți chiar va fi altfel astăzi însă asta nu înseamnă că s-au 
schimbat, ci doar că lucrează pentru această schimbare, iar acum beneficiază de 
primele rezultate. 

Cu Luna în zodia Pești, cei care rămân în urmă vor fi îndemnați astăzi să 
judece prea ușor anturajul după propriile nemulțumiri. Psihologia modernă 
numește acest procedeu "proiecție" și consideră că soluția de care au nevoie cei care 
sunt victimele propriilor proiecții este aceea de a descoperi diversitatea și de a 
căuta în propria individualitate măsura diversității observate, nu de a încadra 
diversitatea din jur după cele câteva reguli, scheme sau mecanisme specifice 
propriei individualități. Un personaj obsedat de proiecții întotdeauna va generaliza 
după un caz particular și numai oprindu-i acest proces înseamnă a-l ajuta în mod 
real.  
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a explora înțelegerea. Atunci 
când înțelegi fără a considera că este imperios necesar să demonstrezi acest lucru 
înseamnă că te afli în liniște profundă, adică în Pace. 

 
Vineri, 25 aprilie 

Vineri 25- 4-2014  8:14   Venus (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Vineri 25- 4-2014  8:55    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Vineri 25- 4-2014  9:55    Luna (Pis) Tri (Can) Jupiter 

Vineri 25- 4-2014 13:45    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Vineri 25- 4-2014 21:48    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Vineri 25- 4-2014 23:03    Luna (Pis) Con (Pis) Venus 
 

Se țintește spre o nouă asociere. Obiectivele generale devin esențiale. 
Individul nu se mai teme de el însuși. Se revine la calea cea bună. Nu este uitată 
ținta. Se fac alegeri în cunoștință de cauză sau cu mult discernământ. Visul îl 
îndeamnă pe om să-și construiască un viitor mai bun. Îndoielile fac loc 
certitudinilor. 

 
Ziua în care Venus și Saturn sunt în trigon reprezintă momentul în care 

oamenii se simt în putere să țintească spre o nouă asociere. Este posibil ca multe 
din țintele pe care ni le-am stabilit de-a lungul acestei săptămâni să intre acum 
într-un proces de preschimbare, adică să considerăm că nu ziua de joi, 24 aprilie a 
însemnat momentul de liniște, ci cea de astăzi este cea care ne duce spre echilibru. 

 În realitate, și ziua anterioară, dar și cea prezentă conferă același tip general 
de direcție. Diferența dintre cele două constă în faptul că pe 24 aprilie am explorat 
propriul moment de liniște, iar în 25 aprilie explorăm un moment colectiv sau 
general de liniște, marcat de întâmplări concrete sau de dovezi în sensul acesta. 

Astăzi vom fi mai curajoși în a spune celorlalți ceea ce simțim și, în virtutea 
acestei deschideri, ne îmbogățim de fondul psihorelațional să considerând că avem 
în preajmă, în cele mai multe din cazuri, oameni care simt, gândesc și procedează la 
fel. 

 Dar acum nu lucrăm doar cu sentimentele, ci și cu valorile care pot construi 
repere pe viitor. Ceea ce este important constă în faptul că retrogradarea lui Saturn 
în Scorpion ne îndeamnă să preferăm acele structuri care în ultima perioadă s-au 
dovedit prea slabe. Dacă un înțelept pe o astfel de conjunctura alege să muncească 
mai mult, să studieze mai mult sau să lase de la el pentru a se integra, omul slab își 
construiește ziduri groase care să-l apere de tot ceea ce există în jur. În timp ce 
înțeleptul se simte protejat de ceea ce cunoaște, știe sau poate să facă, cel slab se va 
simți protejat doar de ceea ce nu vedem sau de ceea ce nu se află în contact direct 
cu el. 

Astfel, simplitatea, așa cum este ea percepută acum, îi împarte pe oamenii în 
două categorii: 

1. oameni ce au devenit simpli prin profunzimea spiritului; 
2. oameni ce sunt pedepsiți de simplitate pentru că trăiesc prin frică sau 

ignoranță. 
Așa după cum se poate constata, nu-și găsesc locul în această împărțire pe 

care o fac planetele Venus și Saturn prin trigonul lor cei care-și atribuie roluri 
mesianice, care se cred formatori de idei, care sunt instructori, profesori, ghizi care 
cred că poți să-i schimbe pe ceilalți, dar acolo unde pun mâna nu se întâmplă 
nimic. Venus din exaltare și Saturn retrograd dintr-un semn al puterii, Scorpionul, 
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se vor arăta astăzi intransigenți față de acești farisei ai lumii moderne pentru că, în 
timp ce cei mai mulți vorbesc de reveniri la calea cea bună, ei vor să continue în 
penibil sau în disonanță, rătăcind pe drumuri nebănuite. Pentru aceștia citatul lui 
Tagore "Viața e un dar pe care îl merităm numai atunci când îl dăruim" va rămâne 
un mister. 

Cei care nu fac parte din această categorie a fariseilor moderni vor observa că 
astăzi îndoielile fac loc certitudinilor. Luna aflată acum în plin tranzit prin zodia 
Pești îi ajută pe aceștia să facă alegeri în cunoștință de cauză, să privească mai 
încrezători la evenimentele săptămânilor următoare, să facă o selecție strictă a 
preocupărilor de acum pentru a-și conserva energia sau pentru a nu pierde liniștea 
dobândită în ziua anterioară. 

Pentru aceștia, experiența de viață nu este sinonimă cu bătrânețea, ci cu 
maturitatea. Chiar dacă Saturn este retrograd într-o zodie dură, visele nu se 
risipesc doar pentru că s-a mai încercat o dată în luna martie ceea ce se parcurge 
acum. 

Prin urmare, 25 aprilie este o zi perfectă pentru căutări personale, pentru 
studiu, pentru a clarifica o problemă de bază într-o asociere, pentru a face o 
destăinuire, pentru a arăta un sentiment profund unei persoane din preajmă sau 
pentru a face mai mult într-un proiect personal. Componenta visului este una 
importanta în această zi. Prin vis înțelegem ce ne lipsește, ce ne-ar completa sau cât 
de departe putem ajunge. Dar pentru ca visul să poată deveni realitate, energia 
acestei zile are nevoie de simplitate. Cu cât visul este mai îndrăzneț, mai adânc, mai 
curat, cu atât simplitatea cerută va fi mai mare. 

Nevoia de stabilitate îi va îndemna pe unii să joace teatru. Acestea pot spune 
că nu au cele necesare pentru a fi în rând cu ceilalți în speranța că vor reuși să 
sensibilizeze acum, pe ultima sută de metri, pe cineva din preajmă. Așa cum nu s-a 
mai întâmplat în ultima vreme, acești oameni vor reuși să facă sinteze 
impresionante ale propriilor nevoi și vor fi deconspirați cu mare greutate, 
păcălindu-i pe cei naivi sau dispuși în orice moment să-și ofere sprijinul. Vor putea 
să se ascundă foarte bine însă se vor da de gol doar prin faptul că se arată 
indiferenți față de realizările celorlalți. Adică ei nu vor să fie pe picior de egalitate 
cu realizările celorlalți, așa cum declară, ci în competiție cu aceștia. 

Pentru că, de felul lor, sunt persoane oportuniste, se vor folosi cu mult succes 
de unghiurile pozitive ale acestei zile, nu pentru a-și consolida liniștea, nu pentru a 
aprofunda valori morale ori pentru a-și echilibra relațiile, ci pentru a adjudeca o 
victorie după cum le spune ambiția lor nemăsurată. Dacă omul simplu alege să nu 
facă parte din această categorie, beneficiile acestei zile le vor fi vizibile în zona de 
maximă prioritate, aceea care, la începutul săptămânii, a fost foarte mult încărcată. 
Ei nu se vor teme să facă un pas înapoi, pentru că drumul acesta al tensiunii pe care 
se află acum nu le este specific. 

 De asemenea, este important de specificat faptul că acum în această 
perioadă Junon se află pe ultimul grad al zodiei Berbec, ceea ce va pune o prea 
multă îndrăzneală în motivele personale, căutând să demonstreze ceea ce nu este 
util nici pentru destinul propriu, nici pentru cel al comunității. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să privim oamenii 
din jur prin ceea ce reprezintă pentru ei înșiși, nu prin ceea ce reprezintă pentru noi 
înșine. În felul acesta, am putea descoperi nevoile intime pe care le au și dacă vor 
cere ajutorul, vom înțelege mult mai bine ceea ce am putea să le oferim. Dacă nu 
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vor cere ajutorul, această înțelegere obiectivă le va hrăni propriul suflet cu liniște, 
cu toleranță, cu înțelegere, nu cu ambiție, invidie sau obsesia competiției. 

 
Sâmbăta, 26 aprilie 

Sambata 26- 4-2014  6:25     Sun (Tau) Con (Tau) Mercury 

Sambata 26- 4-2014  6:57 Mercury (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Sambata 26- 4-2014  7:40     Sun (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Sambata 26- 4-2014 13:02    Luna (Pis) --> Aries 

Sambata 26- 4-2014 17:13    Juno (Ari) --> Taurus 

Sambata 26- 4-2014 20:26 Mercury (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Sambata 26- 4-2014 23:16    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 
 

Ceea ce este concentrat incită. Acolo unde gândul este curat omul se 
eliberează de o mare povară. Este nevoie de împărtășire. Se face apel la spiritul 
practic. A venit vremea concluziilor. Indiferent de alegerea făcută omul este 
convins că a procedat foarte corect. Siguranța de sine arată că am scăpat de 
dezordine. 

 
Conjuncția Soarelui cu Mercur primește astăzi un careu din partea lui Lilith. 

Prin faptul că aceste două planete se întâlnesc pe zodia Taur se amplifică spiritul 
practic, deschiderea față de valorile tradiționale sau consolidarea sentimentului de 
siguranță cu tot ceea ce implică el. Cu alte cuvinte, căutam mijloace practice prin 
care să fim eliberați de tensiune, de povară, de mulțumire pentru că tot ceea ce 
facem prin implicare directă nu mai poartă această amprentă a greutății, a poverii, 
ci oferă confortul unei alegeri corecte. 

 Conjuncția Soarelui cu Mercur este un aspect foarte mult îndrăgit de 
astrologi. El conferă forță, concentrare, aduce soluție acolo unde nimeni nu mai 
găsește nimic și ajută individul să se mobilizeze cu maximum de eficiență în situații 
limită. Așadar, întâlnirea Soarelui cu Mercur înseamnă exercitarea funcției într-un 
mod dinamic, rafinat, la un înalt nivel calitativ. 

 Atunci când acest aspect se împlinește pe zodia Taur, ca acum, oamenii se 
simt îndreptățiți să îmbrățișeze și mai mult prejudecățile care în trecut le-au oferit 
o doză de stabilitate. Acum ni se aduce aminte că trebuie să respectăm angajamente 
ce țin departe diversitatea, refuzând schimbările bruște ca și cum acestea sunt de 
vină pentru tot ceea ce nu a mers bine până acum. Cu cât vom reuși mai mult să 
rezolvăm o parte din probleme, cu atât mai înverșunați ne vom întoarce către cei 
vinovați.  

Înțelegem, astfel, că deși această conjuncție este un element de mare 
rafinament astral, pe zodia Taur veleitățile acesteia se vor exprima altfel. Se ține 
prea mult la echilibrul dintre eficiență și resentiment, pentru că realizările 
comportate acum să aibă calități ieșite din comun, așa cum sugerează apropierea 
celor două corpuri cerești. Ceea ce vom resimți cu toții în această perioadă va lua 
înfățișarea unui curaj care ridică nivelul de percepție și ne ajută să vedem mai clar 
situațiile încercate ori consumate în intrigi și minciuni penibile. Dacă mai luăm în 
calcul și faptul că Lilith trimite un careu către această întâlnire magică între Soare 
și Mercur, atunci elementele pozitive de acum, dacă sunt firave, vor fi plasate într-
un context incert, răuvoitor, pervers sau periculos. 

Marea construcție a acestei zile, cea care implică și planeta Neptun în această  
desfășurare de forțe, întărește mult convingerea că a sosit momentul să ne punem 
noi baze pentru demersurile viitoare. Astăzi și asteroidul Junon va trece în Taur 
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indicând că valorile practice au nevoie de o atenție suplimentară. Dacă până acum, 
prin impactul zodiei Berbec, mulți au fost zăpăciți, agitați dispuși să risipească din 
agoniseala lor, acum a sosit momentul să se așeze, să se oprească din cheltuială, din 
risipă și să-și numere banii care au mai rămas ori să folosească cu eficiență ceea ce 
au achiziționat. În ceea ce privesc valorile personale, aceste direcții care îndeamnă 
spre stabilitate, realizează o scară a priorităților după cât de importanți sunt 
oamenii implicați în aceste evenimente. Brusc mulți vor considera că o carte este 
mult mai importantă pentru că este lăudată de cel mai bun prieten, nu că ar fi 
scrisă de un anume autor. Intervine aici un factor subiectiv care are rolul de a regla 
viziunea personală și de a-i oferi individului în mod special o anume stare de 
confort. Fără această stare de confort nu poate vedea foarte departe, nu poate 
construi idealuri ambițioase sau va folosi toate aceste calități cu teama, cu reținere, 
cu rezervă și doar din poziție secundă. Adică, se va considera acum că nici un 
proiect de mare anvergură nu se poate desfășura fără un exemplu, fără un ghidaj. 

De aceea, nevoia de stabilitate, care vine acum din impactul zodiei Taur 
asupra întregului ansamblu astral, este privită de astrologi ca un element bun, ca o 
condiție de bază în desfășurarea în bune condiții a următoarelor etape. 

 Raporturile sociale, prin impactul zodiei Taur, lasă însă impresia unui 
regres. Elanul, descinderile poate chiar imixtiunile pe care le-am urmărit cu mare 
interes în luna martie și în primele două decade ale acestei luni, dau semne că se 
opresc din desfășurare, că fac un pas înapoi ori liderii sau cei implicați în factorul 
de decizie se vor arăta rezervați față de impactul pe care le-au alimentat până acum, 
susținând că nu asta îi interesează ori că au fost înțeleși greșit.  

Nu încape îndoială că scena socială, viața publică va afișa o anume rezervă 
față de distrugerile pe care le-au susținut unii în ultima perioadă. Strategiile vor fi 
ajustate insistându-se foarte mult pe protecție, apărare, consolidare, închiriere. 
Motivele care stau la baza acestor noi direcții vor fi însă vechi: se face apel la o 
evaluare mai veche, ce aduce în discuție o greșeală nereparată la timp, se invocă 
apartenența la un grup minoritar, se amintește de marile orgolii ale istoriei, cele 
legate de nivelul de trai, culoare a pielii, rasă, bogăție, victorie. 

Faptul că în mijlocul zilei Luna va trece în Berbec va impulsiona aceste 
direcții nu prin modificări de conținut, ci prin integrarea unei anumite culori sau 
prin faptul că ne este amintită intensitatea unor fapte sau bucuria unor victorii ce 
ar putea fi integrate în structura generală a acestui eveniment. Acestea ar putea lua 
mai curând înfățișarea unei nostalgii care să mimeze confortul pe motiv că "Am 
gustat din această victorie, deci știu", "Am fost cândva o persoană importantă, deci 
pot", "Am scris istoria împreună cu oameni importanți, deci am" ș.a.m.d. 

O altă componentă importantă pentru ceea ce se întâmplă acum este aceea a 
strategiilor. Chiar dacă apar elemente de conținut care întăresc siguranța de sine, 
pentru că este vorba de o implicare masivă a zodiei Taur, tot ceea ce este de 
perspectivă provoacă o anume agitație internă, percepută de orice element aflat în 
zona internă. Odată siguranța obținută, mulți vor considera că nu mai este cazul să 
fie responsabili pentru schimbările pe care le generează în societate, ci doar de 
faptul că ar putea sau nu distruge securitatea și integritatea ori confortul celorlalți. 
Aceasta este zona care ar putea să-i determine pe unii să regrete, să-și ceară iertare 
ori să se arate cu adevărat îngrijorați de ceea ce au stricat. Neptun, chiar dacă este 
în domiciliu, intervine în această desfășurare socială de evenimente cu o anume 
răceală. La polul celălalt, tot ceea ce este personal, intim, adică așezat în interiorul 
unei structuri de rezistență, de protecție, va primi o căldură aparte, ca o grijă pe 
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care și-o acorda membrii unei familii, în așa fel încât, prin unitatea membrilor ori 
prin fuziunea structurilor, puținul să fie privit ca un element de abundență. Același 
individ ori același grup pe zonă publică se va raporta altfel la valori, în sensul că 
dacă rezultatul unui act public nu hrănește și mai mult valorile individuale acesta 
nu merita atenția cuvenită. 

Prin urmare, 26 aprilie devine o zi de graniță. Dacă Soarele se află deja în 
zodia Taur, planeta Mercur, de asemenea, și acum doar Junon trece din Berbec în 
Taur, maniera prin care zodia Taur se impune peste tot celelalte direcții este una 
demnă de consemnat. Azi se stabilesc noii directive însă nu prin caracterul novator, 
ci prin intenția de a așeza acestei direcții pe baze mult mai solide. Mulți consideră 
că nu pot merge mai departe, nu pot construi aceste baze solide decât prin 
evidențierea unor concluzii sau printr-un exemplu puternic. Așadar, pentru unii 26 
aprilie, înainte de a fi o zi de granița este o zi a concluziilor. 

Ziua devine importantă și pentru că se spun lucruri în mod clar, direct sau cu 
o anume răceală pentru cel care se situează în segmentul exterior, adică în zona 
"celuilalt". Se va vorbi astăzi despre spirit practic, despre emancipare sau despre 
adoptarea unor reguli care reglementează un nou statut al vieții private. 

Pentru cel care nu este pregătit încă să devină ctitor al vieții sale, 26 aprilie 
reprezintă momentul retragerii. Se retrage spre valorile proprii, spre familie, spre 
prietenii adevărați, considerând că puținul acesta este de fapt o mare bogăție. 

Cu toții însă vom experimenta o mare putere mentală dovedind abilitatea de 
a lucra la o altă viteză, cu alte instrumente sau cu același instrumente ori la aceeași 
viteză dar mult mai corect. Această modificare de registru îi va face pe unii să 
creadă că de acum încolo așa vor fi. Indicat ar fi să nu se piardă aceste valențe 
pentru că scopul lor este acela de a produce roade și abia aceste rezultate să 
reprezinte baza unor evenimente viitoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să înțelegem acum 
rostul confortului fără ca acesta să fie un imbold spre lene ori spre indolență. 
Confortul este doar hrană de care are nevoie o structură de bază cu principal rol în 
susținerea unui edificiu. Așadar, avem nevoie de confort pentru a folosi ceea ce 
avem, nu în a ne consuma toată energia pentru a nu le pierde. Cel care înțelege încă 
de dimineață acest lucru va considera că are mult de lucru și se va bucura că, deși, 
pe alocuri, sănătatea ori timpul nu i-au permis, acum le pot face pe toate. 

 
Duminică, 27 aprilie 

Duminica 27- 4-2014 10:30    Luna (Ari) Opp [Lib] Mars 

Duminica 27- 4-2014 12:29    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Duminica 27- 4-2014 13:03    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Duminica 27- 4-2014 13:33     Sun (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 27- 4-2014 14:04    Luna (Ari) Squ (Can) Jupiter 
 

Interpelări pe subiecte de maximă importanță. Se caută soluții la 
problemele globale. Nu se ține cont de părerea celuilalt. Schimbul de experiențe 
dezvăluie o slăbiciune. Sunt recunoscute vicii periculoase. Intrarea într-o nouă 
zonă socială înseamnă contactul cu pericole noi. Viața merge mai departe prin 
frumusețea sa. 

 
Astăzi, Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Berbec, se întâlnește cu Uranus, 

nu înainte de a împlini o opoziție cu Marte și un careu cu Pluton. În mijlocul zilei va 
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definitiva careul cu Jupiter integrându-se, astfel, în crucea cosmică pe semne 
cardinale ce are ca protagoniști pe Uranus, Jupiter, Marte și Pluton. 

 În contrast cu ziua anterioară, elementele cu care ne confruntăm acum lasă 
impresia unor descinderi care vor segmenta o parte din direcțiile zilei anterioare. 

Pentru că sunt lăsate în urmă bazele asupra cărora am lucrat anterior ceea ce 
se va vedea astăzi va lua înfățișarea unor confesiuni. Din nefericire, astăzi oamenii 
își pierd controlul și nu mai țin cont de ceea ce spun și mai ales cui, iar cei care se 
vor arăta ostentativ siguri pe voința proprie, de fapt atentează la siguranța de sine 
ori la confortul asupra căruia a lucrat în ziua anterioară. Vor considera că vechile 
probleme au rămas, chiar dacă viața a dat semne că poate fi mai bună, chiar dacă 
au și făcut ceva în sensul acesta. Astfel, pe de o parte, se vor ocupa de schimbul de 
experiență, de o mai bună valorificare a ceea ce dețin acum, iar de partea cealaltă 
vor considera care este de maximă urgență să strice ceva, să spună un adevăr dur, 
dureros ori să pună capăt unei colaborări păguboase. 

Pentru că a renunța la ceea ce a însemnat o preocupare importanta în ziua 
anterioară îl vulnerabilizează pe individ, noile zone în care dorește să intre acum 
informează, încă de dimineață, de când s-a definitivat opoziția Lunii cu Marte, 
referitor la noi pericole. Trăsăturile importante ale zodiei Taur vor fi explorate 
acum doar prin efectul cumulat al mâniilor mai vechi. Cu toate că aceste impulsuri 
periculoase vor dori să capteze întregul spectru al percepției, nu vor putea defini 
trăsăturile zilei de 27 aprilie, iar viața vă mergem mai departe prin frumusețea sa, 
nu prin temerile explorate acum. 

Pentru că această direcție să fie dusă mai departe în bune condiții, stă pavăză 
sextilul care Soarele și Neptun îl definitivează astăzi, în mijlocul zilei. Prin acest 
unghi confortul adoptat ieri, chiar dacă acum este puțin agresat, chiar dacă o 
persoană publică, oamenii în general vorbesc și există percepția că se preocupă de 
altceva sau că au numai obiceiuri retrograde, stabilitatea psihoafectivă se va 
menține acolo unde va fi menținut gustul pentru frumos. 

Prin urmare, finalul săptămânii devine o zi a experiențelor. În acest spațiu 
se vor aduna aspirațiile, visele, abilitățile în a conștientiza care sunt problemele de 
factură internă și ce este bolnav în societate, având ca principal scop obținerea 
garanției că problemele care au fost abordate ieri prin alte mijloace, prin alte 
metode sau cu alți oameni nu se vor mai întoarce niciodată. Impunerea unui 
dinamism cu tranzitul Lunii prin Berbec acum, când ritmul lent al zodiei Taur 
pătrunde în toate sectoarele vieții private și sociale, poate fi în egală măsură și un 
semn de epuizare, ca în situația în care un om dorește să miște din loc o piatră 
foarte mare doar cu brațele sale, deși i-ar veni mult mai simplu dacă s-ar folosi de o 
pârghie sau de un scripete. 

Astăzi prin trecerea Lunii printr-unul din punctele crucii cosmice de pe 
semne cardinale se dezvoltă o forță oarbă, bazată prea mult pe resentimente sau pe 
certitudini negative. Din fericire, forța puternică a zodiei Taur care intervine acum 
va tempera aceste porniri compromițătoare, transformând tot acest teatru social în 
autoconsum. Mulți nu vor avea curajul necesar să distrugă așa cum își propun 
astăzi, dar vor avea îndrăzneala să gândească acest lucru. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia sensibilității. 
Sextilul pe care Soarele și Neptun îl împlinesc ne arată care sunt elementele 
negative ce trebuie transformate în lumină, care sunt zonele care au nevoie să fie 
abordate cu verticalitate și înțelegere nu, pornind de la aceste informații, să 
distrugem ceea ce nu am înțeles complet. Adică, nu distrugem casa doar pentru că 



Săptămâna 21 – 27 aprilie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 17 aprilie 2014, ora 4:50 

un geam nu se mai închide, nu ne preocupăm doar de consecințele grave, nefaste 
ale faptului că acest geam nu s-a închis niciodată, ci facem tot ceea ce putem pentru 
a-l repara. 
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28 aprilie - 4 mai 2014 este săptămâna speranței în mai bine și a împlinirilor 
curate. Cu siguranță mulți se vor aștepta de la această săptămână să li se 
împlinească dorințele la modul vulgar. Dacă se pornește din start cu această 
atitudine atunci multe din beneficiile care sunt repartizate acestui interval îi vor 
ocoli. Asta nu pentru că s-a stabilit acolo sus, în ceruri, că lucrurile trebuie 
complicate ori privite dintr-un unghi abstract, ci pentru că omul este o ființă 
extrem de complexă, iar formularea sa reprezintă o mare forță a universului. Ceea 
ce gândește omul nu poate fi o simplă emisie de aceea tot ceea ce emite el definește 
statutul său. Gândul este omul în sine, iar dorința vehiculul aspirației sale. Cine 
crede că împlinirea dorințelor vulgare constituie scopul în sine al vieții ori expresia 
unei recompense pozitive ce demonstrează superioritatea, se înșală. Viața este 
extrem de complexă și vom avea ocazia în această săptămână să mergem mai 
departe cu observațiile ori cu concluziile, dacă ne va interesa acest lucru. Nu am 
avut de la începutul anului și până acum o scenă astrală atât de generoasă în a ne 
pune la dispoziție instrumente rapidă de conștientizare a dorinței și de urmărire a 
traseului până la îndeplinirea sa. În mod sigur nici nu ar fi fost potrivit ca acest 
lucru să se întâmple înainte de a parcurge experiențele dure ale primelor patru luni 
ale anului. 

Din această cauză, astrologia consideră că intervalul 28 aprilie - 4 mai 2014 
transcende tragi-comedia vieții, oferind individului un moment de liniște mistică. 
Cei care sunt prinși prea mult în capcanele tumultului vieții sociale nu și-au oferit 
până acum ocazia de a experimenta liniștea mistică. Acum, în acest interval, vom 
observa că liniștea mistică este întotdeauna legată de o dorință, dar nu sclava ei. Se 
pornește de la o dorință pentru a cunoaște diversitatea, însă întotdeauna ecoul, 
finalitatea, rezultanta, duce la o expansiune a câmpului conștiinței, nu la explorarea 
plăcerii ori la adâncirea în ignoranță. 

 Vom traversa în această săptămână un moment de Lună nouă, un trigon 
Mercur-Pluton, un sextil între Mercur și Jupiter, altul între Mercur și Chiron, o 
opoziție dintre Mercur și Saturn, un trigon între Soare și Pluton, dar și un ingres - 
intrarea planetei Venus în Berbec, eveniment care se va consuma în dimineața zilei 
de 3 mai. 

Aceste evenimente, privite disparat, nu au aceiași efervescență ca atunci când 
sunt privite în complexul din care fac parte. Fără trigonul Mercur-Pluton, Luna 
nouă nu ar putea veni acum cu mesajul aprofundării morale și spirituale sau fără 
sextilul dintre luminarii de la sfârșitul săptămânii, trigonul dintre Soare și Pluton 
nu ar putea să ofere individului atât de clar și limpede accesul la marile valori ale 
vieții, accesul la simplitate și adâncime, ci toate acestea s-ar desfășura într-un 
registru al plăcerii. 

Dar dorințele, așa după cum vom vedea de-a lungul acestei săptămâni, vor 
lua și înfățișarea lecțiilor de viață. Unii chiar trebuie să fie puși la punct în această 
zonă, chiar trebuie să fie avertizați că abuzul de dorințe este semnul unei degradări. 
Asta nu pentru că întâi trebuie să existe o măsură, deși unii înțelepți așa susțin, ci 
pentru că nu avem încă nivelul necesar să procesăm rezultatele propriilor dorințe 
îndeplinite. Acum, în acest stadiu, omul este un paradox. Cu cât este mai mult 
adâncit în ignoranță, cu atât își dorește mai mult. Cu cât viața sa este mai profundă, 
cu atât dorințele sale sunt mai puține și mai ușor de îndeplinit. Speranța în mai 
bine integrează în structura sa și componenta "dorință", doar că pune lângă ea 
autocontrolul. A-ți formula o dorință prin autocontrol înseamnă a oferi garanția că 
speranța se îndreaptă către valențe pozitive, adică dorești ca totul să fie mai bun și 
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că procedezi ca în poezia lui Lucian Blaga - nu distrugi corola de minuni a lumii și 
nu ucizi cu mintea tainele ce le-ntâlnești în calea ta. 

Recomandarea pentru acest interval ține mai mult de o invitație - invitația la 
respect. Cel care are respect nu va abuza niciodată nici de dorințe nici, de dragoste, 
nici de oamenii din jur, nici de privilegiile pe care are la un moment dat. Respectul 
nu ține de conveniență, nu ține nici măcar de maniere, chiar dacă toate acestea se 
regăsesc în denumirea de "respect". Cel care se poartă prin conveniențe ori se 
oprește doar la nivelul manierelor susținând că acordă celorlalți respect, nu face 
altceva decât să-și distrugă propriul simț al respectului îmbrăcând un lup în haine 
de oaie și spunându-le celorlalți că este iepurașul de Paște 

 
 
Luni, 28 aprilie 

Luni 28- 4-2014 13:58    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Luni 28- 4-2014 17:25    Luna (Ari) --> Taurus 

Luni 28- 4-2014 19:33    Luna (Tau) Con (Tau) Juno 
 

Agonie şi extaz. Suferinţele ating un capăt. Alinare. Se pune prea mult preţ 
pe aprecierea celorlalţi. Evaluare greşită. Complicaţii. Tendinţa de a considera că 
lucrurile se rezolvă de la sine. Izolare. Abordarea elementului tradiţional ca pe 
unica soluţie a unei probleme sociale. Înjumătăţirea. 

 
Astăzi Luna trece prin Coada Dragonului și ne aduce în fața unor situații 

extreme. Dacă luăm în calcul faptul că Luna se află acum pe ultimul segment al 
zodiei Berbec înțelegem că dinamismul pe care îl predispune este unul menit să 
pună capăt suferinței ori să ducă la împlinirea unui deziderat incomod. Trecerea sa 
în Taur, care se va consuma în a doua parte a zilei, aduce o reglare utilă a acestei 
direcții în raport cu nevoia de confort. Astăzi traversăm o ambivalență interesantă 
și cei mai mulți vor privi evenimentele de acum ca pe niște complicații care obosesc 
sau epuizează. Elementul principal al acestei zile stă în faptul că îndeamnă oamenii 
să accepte mult mai ușor migrarea de la suferință la încântare, de la agonie la extaz. 
Acum, energia va fi folosită pentru a împlini aspirații personale nu pentru a sluji un 
interes de grup. 

 Integrarea acesteia ambivalențe în seturile generale ale acestei săptămâni 
care ne spun, în marea lor majoritate, doar lucruri bune, generează valuri de 
fericire, confirmări pozitive, înțelegeri stranii pentru omul slab, dar bine meritate 
pentru cel puternic, în așa fel încât ceea ce este cu adevărat important să se 
consume simplu ori de la sine. 

Cei slabi care nu au dovedit până acum că pot face fața unor situații 
complicate, așa cum se întâmplă acum, vor invoca motivul izolării ca pe o formă de 
dezertare din fața acestor soluții. Fie că se arată în continuare slabi de înger, 
dezertând din fața problemelor curente, fie că se simt mult mai bine, în siguranță 
sau confortabil dacă se dau la o parte din fața acestor situații și le lasă în seama 
altora. 

Chiar dacă nu suntem întrutotul adepții acestei reacții fiecare va înclina 
balanța spre a lăsa greutatea cea mai mare pe umerii celorlalți. Această greutate 
indică faptul că problema pusă acum în discuție ori care se consumă sub formă de 
eveniment nu a fost înțeleasă niciodată. Orice pas mic spre a înțelege această 
situație ori spre a o integra pe calea cea bună transformă tendința spre izolare ori 
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abandon în introspecție. Dacă până în după amiaza acestei zile, când Luna se află în 
zodia Berbec, problema introspecției este una delicată, spre seară, când va trece în 
Taur, interiorizarea va putea fi realizată cu mai mult succes. 

Dacă luăm în calcul îndemnul înțelepților din vechime aceia care spun că nu 
putem cunoaște lumea, anturajul sau pe cei din preajmă dacă nu ne cunoaștem pe 
noi înșine, înțelegem cât de important este acum îndeplinirea acestui proces de 
introspecție. Adâncindu-ne în investigarea propriilor dorințe, alegem de fapt să 
urmărim care sunt mijloacele de care ne putem folosi pentru a îndeplini un ideal. 
În felul acesta, speranța nu mai reprezintă un element fixat doar în viitor, ci se 
apropie din ce în ce mai mult de prezent. Momentul în care elementul ce până în 
această clipă a fost proiectat în viitor se atinge de prezent este cel al împlinirii. Din 
această cauză mulți pot traversa în această primă zi a săptămânii momente de 
împlinire care în absența introspecției s-ar putea să nu le poată identifica în mod 
corect sau precis. 

Pentru că astăzi, pe de o parte, avem de traversat finalul tranzitului Lunii 
prin zodia Berbec și implicit conjuncția acesteia cu Coada Dragonului, iar de partea 
cealaltă întâlnirea Lunii cu Junon, multe din speranțele sau împlinirile cu care 
această săptămână debutează sunt legate de sentimentul de apartenență. Poate de 
prea multe ori în trecut am gândit că este nevoie să demonstrăm o calitate pentru a 
fi acceptați. Acum acest echilibru aparent fragil se poate transforma în împlinire. 

Prin urmare, debutul săptămânii constituie în mare măsura și începutul 
unei perioade bune în comparație cu trăsăturile săptămânilor anterioare. Acum 
devenim expresia unui balans interesant care ne îndeamnă să privim experiențele 
personale, calitățile, talentele ori abilitățile utilizate în transferul ideilor sau 
informațiilor ca fiind soluțiile miraculoase la probleme majore. În această zi a 
săptămânii se trece de la agonie la extaz, iar suferințele, nemulțumirile sau ceea ce 
creează un disconfort, arată că se consumă în etapele lor finale. 

Cei care nu sunt pregătiți să se întâlnească cu realizările, vor face acum un 
pas înapoi sau vor considera că soluția cea mai bună este aceea de a se izola. Prin 
această tendință arată că, anterior, când au trecut prin situații oarecum 
asemănătoare sau care se exprimau la aceiași intensitate, au refuzat să înțeleagă 
profunzimea conjuncturilor, au respins informațiile ce aveau rol de explicații, 
greșind. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului, așa cum se va întâmpla astăzi, va 
reînvia tipul de reacție care în trecut s-a dovedit a fi greșit. Dar conjuncturile 
acestei zile nu doresc să pedepsească pe nimeni, ci, dimpotrivă, se face apel la 
evenimente trecute pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că nu pot spera la 
nesfârșit și în același timp să fugă de împlinirea speranțelor. Acesta este unul din 
momentele când fiecare trebuie să se întâlnească cu împlinirea propriilor speranțe. 
Este de la sine înțeles că fiecare își construiește un mecanism propriu al speranței. 
Ceea ce este comun tuturor este indicat de conjuncția Lună-Junon: consolidarea 
relațiilor. Așadar, debutul săptămânii nu ne aduce împlinirea unor speranțe 
negative, ci doar al acelora simple, benefice, curate. Cei care nu au speranțe de 
această factură vor vedea că întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului înseamnă cu 
adevărat întâlnirea cu pedeapsa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aborda sinceritatea. Prin 
sinceritate multe defecte trec în planul secund ori dispar. 
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Marți, 29 aprilie 
Marti 29- 4-2014  4:29    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Marti 29- 4-2014  6:10    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Marti 29- 4-2014  9:18Sun (Tau) Con (Tau)Luna (New Moon) 

Marti 29- 4-2014 17:10    Luna (Tau) Con (Tau) Mercury 

Marti 29- 4-2014 17:42    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Marti 29- 4-2014 19:57    Luna (Tau) Sex (Can) Jupiter 

Marti 29- 4-2014 20:30 Mercury (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Marti 29- 4-2014 23:13    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Investigaţie. Gândire pozitivă. Dragostea îşi găseşte locul. Țintele nu pot fi 
atinse rapid. Sentimente puternice. Interes pentru a construi relaţii noi care să se 
dovedească mai puternice, mai sigure. Îmblânzirea scorpiei. Mediere. Inteligența 
este folosită în scop benefic. Protecţia patrimoniului. Indiferenţa poate strica totul. 
Orice mic efort contează. 

 
Până la toamnă, când Lilith va părăsi zodia Leu, de fiecare dată când Luna 

trece prin exaltare (Taur) se va afla în careu cu acest element astrologic negativ. 
Asta înseamnă că de fiecare dată vom fi tentați să punem la îndoială creativitatea, 
sentimentele expansive sau, la modul general, bunele intenții. De fiecare dată când 
acestea două se află în careu, așa cum se întâmplă astăzi, gândirea pozitivă este 
viciată de suspiciune, neîncredere sau lăcomie. 

 Din fericire, momentul 29 aprilie este unul benefic. Astăzi Luna și Soarele se 
întâlnesc într-o conjuncție, iar Mercur și Pluton, spre seară, într-un trigon. Astfel, 
orice element negativ pe care Lilith l-ar putea dispune, prin impactul său agresiv 
asupra Lunii, va fi privit ca o oportunitate în a demonstra o calitate sau a 
transforma un neajuns într-o situație bună. Judecând faptul că astăzi se împlinește 
Luna nouă, înțelegem că aceste direcții benefice vor fi regăsite de-a lungul 
conjuncturilor astrale repartizate următoarelor patru săptămâni. Nici că se putea 
un moment mai potrivit, mai dorit, după o perioadă atât de încărcată sau de 
dureroasă cum a fost luna aprilie. Dacă în ziua anterioară nu am avut foarte clar 
senzația că anumite evenimente constituie împlinirea unor speranțe mai vechi, 
astăzi vom constata că ni se poate întâmpla ceva bun. 

 Prin această senzație de împlinire mulți se simt revigorați atât din punct de 
vedere mental, cât și emoțional. Sentimentele, acum, guvernat de Luna din exaltare 
(Taur), vor constitui un suport extrem de util pentru a putea săvârși fapte 
remarcabile. 

 Dacă ne gândim la faptul că universul nu face risipă, înțelegem că această 
întâlnire cu norocul are o componentă pe care în trecut am desconsiderat-o: 
rezolvarea rapidă a problemelor relaționale. Dacă Luna se află într-o poziție foarte 
bună, știm din elementele de astrologie natală că zodia Taur ascunde în 
profunzimile sale mânii la care se ajunge foarte greu. Această zodie nu poate 
rezolva un conflict, ci îl îngroapă pentru a uita de el. Paradoxul de acum vine din 
faptul că suntem îndemnați să mediem și, în plus, să facem asta folosindu-ne de 
instrumente hilare, grosolane sau nepotrivite situației. Această direcție poate afecta 
raportul cu sine, adică individul să-și răspundă la întrebări mergând pe calea 
inversă. Dar pentru că totul este corect, benefic și încurajator, intervenția planetei 
Pluton prin trigonul cu Mercur aduce succes oricărei metode de investigație. Chiar 
dacă se abordează procedeul invers ori nu se procedează metodic, rezultatul benefic 
nu va întârzia să apară. 
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Acest unghi benefic dintre planetele Mercur și Pluton nu este doar o simplă 
ipostază sau un simplu eveniment astral, ci generează evenimente în cascadă, 
zdruncinând anumite relații și soldându-se cu ceea ce se numește generic prin 
"îmblânzirea scorpiei". Dacă aceste unghiuri nu s-ar fi consumat pe Lună nouă, 
beneficiarii acestor influxuri astrale ar fi fost doar cei instruiți în a lucra cu aceste 
informații. Așa, el devine benefic pentru toți. 

Prin trăsăturile cu care zodia Taur vine acum în această configurație astrală 
înțelegem că elementele negative, rele, periculoase sau compromițătoare cu care 
ne-am tot întâlnit în primele luni se transformă miraculos în lumină. Acum vedem 
pe cer, nu norii care acoperă lumina soarelui, ci peisajele celeste. 

 Chiar dacă este bine pentru toată lumea și cu toții, de la nivelul la care 
suntem, constatăm că putem folosi energia inteligenței mult mai bine, nu trebuie să 
neglijăm că această construcție astrală are un neajuns: indiferența. Atunci când 
oamenii se întâlnesc cu binele, uită că trăiesc în comunitate și că un destin complex 
implică, în mod indubitabil, și momente de renunțare, de sacrificiu, de 
generozitate, de ajutor. Ceea ce se întâmplă astăzi nu reprezintă rezultatul unor 
preschimbări magice. În cer nu sta un contabil cu creionul și carnețelul în mână să 
stabilească balanța fiecărui individ.  

Așadar, nu ne referim aici la o formă de retribuire și atât, ci la contactul cu 
un mecanism mult mai complex, unul care înnobilează conștiința individului și 
care îi întărește sentimentul valorii, ajutându-l să vadă că se poate trăi prin 
simplitate, prin comuniune, prin ajutor, echidistanță fără a amesteca acestea cu 
otrava importanței de sine, a meritelor perfide, a plății abuzive, a egoismului. 

Doar prin aceste valori oamenii vor putea să-și conserve elementele de 
patrimoniu într-o zonă a binelui. Din această cauză orice efort, oricât de mic ar fi, 
contează. Acolo unde intervine egoismul, invidia, aroganța sau abuzul emoțional 
forța investigației, predispusă de unghiul dintre Mercur și Pluton, va genera, ca 
împlinire, conștientizarea propriei condiții. Primim acum din partea universului 
materialele necesare pentru construirea unei case și nu ni se cere decât să avem un 
singur lucru: o fundație solidă. Cel care nu are solidă fundația propriului mod de a 
fi, va trebui să se ocupe acum de aceasta și va rămâne în urmă cu lucrările. Doar 
prin situații de genul acesta oameni vor fi diferiți între ei în privința împlinirilor. 

Prin urmare, 29 aprilie este o zi de investigații. Acum sunt căutate soluții 
la probleme mai vechi ori atinse puncte dureroase în demersuri care se întind pe o 
perioadă mare de timp. Motivul principal pentru care se consumă toate acestea este 
acela de a consolida. Împlinirile de acum trebuie să consolideze. Acolo unde 
lucrurile nu sunt clare, acolo unde fundația demersurilor nu este solidă se impune o 
revizuire. Relația proastă care se construiește între Luna și Lilith (careu) accesează 
gândirea pozitivă sau încrederea în forțele proprii. Dacă nu se rezolvă această 
dizarmonie, se va porni cu stângul și singurele împliniri de care se poate bucura o 
astfel de persoană vor fi cele legate de observații aplicate propriei persoane. Adică 
neavând încredere în sine nu va putea construi nimic, dar va vedea ceea ce pierde și 
mai ales din ce cauză. 

 Unghiurile acestei zile nu blochează accesul la informații, ci, pentru că 
mecanismul de acum merge mult mai departe, condiționează obținerea unor 
rezultate notabile de un anume fond, de un anume patrimoniu. 

Dacă cel slab se va învârti astăzi în jurul cozii, cel puternic va da startul unor 
demersuri pozitive care se vor întinde pe cel puțin patru săptămâni. În cele mai 
multe din cazuri, eșecul unui succes puternic va fi susținut de mânii pe care 



Săptămâna 28 aprilie – 4 mai 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 aprilie 2014, ora 10:00 

individul nu le-a putut rezolva. 29 aprilie este și o zi a medierii, iar medierea are ca 
principal rezultat protecția unui patrimoniu. 

 Dar pentru că energia astrală este obiectivă fiecare va fi liber să activeze în 
registrul preferat. Astfel, vor fi oameni care se vor lăsa întrutotul mânați de marele 
defect al acestei zile: indiferența. Dar chiar și iei vor vedea cât de mult se pierd 
procedând în felul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi episoadele vieții cu o 
atitudine pozitivă. Învingătorii nu fac depresii, nu-și plâng durerile pe străzi, nu 
cerșesc, nu anulează valorile celor care-i depășesc, ci au tot timpul ceva de povestit 
din ceea ce au înțeles de-a lungul timpului. Învingătorii sunt colecții de experiențe 
de viață, nu produse care expiră sau care se demodează. A folosi investigația pentru 
a face diferența între un produs peren și unul perisabil constituie o mare achiziție a 
acestei zile. 

 
Miercuri, 30 aprilie 

Miercuri 30- 4-2014  6:59    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 

Miercuri 30- 4-2014 11:32 Mercury (Tau) Sex (Can) Jupiter 

Miercuri 30- 4-2014 18:56    Luna (Tau) Sex (Pis) Venus 

Miercuri 30- 4-2014 23:55    Luna (Tau) --> Gemini 
 

Apelul la o schemă iniţială. Acceptarea unor condiţii. Respect pentru munca 
celuilalt. Sensibilitate utilizată în scopuri constructive. Întârziere. Apare o 
răzgândire într-un proiect ce nu poate merge mai departe. Schimbările cauzează 
disconfort. Memorie bună. Elementele practice consolidează starea de confort. Se 
face dreptate acolo unde nu se mai spera la nimic. Dualitatea amplifică 
divergenţele de opinie. Duritatea nu este o soluţie. 

 
30 aprilie este ziua înțelegerilor neobișnuite. Deși se face apel la o schemă 

inițială faptul că Mercur se va afla în sextil cu Jupiter va încuraja transferul liber de 
informații și buna desfășurare a proceselor care vizează administrarea, etapizarea, 
organizarea sau finalizarea unor demersuri care au fost importante în săptămânile 
anterioare. Luna se va află astăzi pe ultimul sector al zodiei Taur, împlinind o 
opoziție cu Saturn și un sextil cu Venus. Apare, așadar, o modificare a schemei de 
lucru, o revigorare a încrederii în sine, însă nu prin caracterul pozitiv al 
evenimentelor, ci, dimpotrivă, prin provocări. Ceea ce ne frânează ori ne întârzie 
demersurile lasă impresia unui disconfort pe care trebuie să-l combatem imediat. 
Se poate vorbi, astfel, de înțelegere, de cunoaștere, de sedimentare, adică de 
folosire a sensibilității într-o direcție constructivă. Dacă există anumite obstacole, 
efortul de astăzi este făcut cu toată inima, cu toată determinarea și cu cele mai bune 
intenții.  

Pentru că avem un aspect la care este implicat Jupiter, putem invoca astăzi și 
motive diverse din care să se înțeleagă faptul că ne folosim de ceea ce s-a întâmplat 
acum pentru a face dreptate. Chiar dacă planeta Jupiter se află în tranzit prin zodia 
Rac, dreptatea nu va fi de partea celui slab sau perseverent, ci va fi de partea celui 
iscusit. Acesta va fi invitat să facă dovada memoriei, să probeze că deține deja 
informații de factură practică și, mai ales, să demonstreze că este dispus să le pună 
în aplicare. Cu alte cuvinte sextilul dintre Mercur și Jupiter face apel la un element 
de factură internă, ca o condiție prealabilă ce trebuie îndeplinită pentru . 

 Dacă din primul aspect al acestei zile, în speță opoziția Lunii cu Saturn, se 
înțelege că există un obstacol ce trebuie depășit, sextilul dintre Mercur și Jupiter 
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vine și aduce o notă de optimism, ca și cum greutățile nu mai sunt atât de mari, iar 
întârzierea nu mai este o problemă ce nu poate fi rezolvată. Așadar, și cea de a treia 
zi a săptămânii este tot o zi benefică, în care elementul negativ ar putea fi inserat 
acolo unde se va considera că este nevoie de mai multă duritate. Ansamblul acestei 
zile nu sugerează că ar fi nevoie de duritate, însă nu trebuie pierdut din vedere că 
tranzitul Lunii prin zodia Taur și, în special acum, când i se opune lui Saturn 
(octava sa superioară), ar putea însemna pentru sufletele comode sau leneșe o 
invitație la a se declara descurajate pe motiv că, pentru ele, lucrurile nu sunt atât de 
simple precum sunt pentru ceilalți, ceea ce le poate devia de pe calea armoniei și le 
poate duce la conflicte penibile. 

Acum oamenii, fiind încurajați de faptul că le este ascultată opinia, că 
anturajul este mulțumit de ceea ce primește din partea individului, că adevărul le 
este ușor de recunoscut, se vor arăta comunicativi, optimiști, deschiși în așa fel 
încât raporturile sociale să fie simple și plăcute. 

Luna va trece în semnul următor, Gemeni, cu puțin timp înainte de miezul 
nopții. Asta înseamnă că toată ziua va fi în zodia Taur, iar în seara de 30 aprilie va fi 
în perioada fără direcție. Aceste indicații astrale ar putea sugera unora că ziua este 
suficient de relaxată încât să-și permită chiar absența atenției ori a muncii. Jupiter 
în plin tranzit prin zodia Rac niciodată nu va face apel la absența muncii ca soluție, 
poate, uneori, la absența atenției, însă în alte zile, nu acum, când se împlinește un 
unghi major cu Mercur. 

În spatele acestor direcții pozitive intervine o motivație care, pe unii, ar putea 
să-i debusoleze. Pe de o parte, avem tendința de a lua totul în ușor ori de a face ca 
schimburile să fie simple, iar de partea cealaltă suntem invitați la lucru. Cine 
dorește să treacă dincolo de aceste predispoziții de suprafață va înțelege destul de 
repede că, în această zi, munca este un blazon, un element care crește stima de sine 
și, în egală măsură, consolidează starea de confort. Unghiurile de acum nu 
încurajează în a demonstra ceva, nici măcar prin muncă, dar asta nu înseamnă că 
ni se permite să lipsim de la serviciu, să aruncăm manualele, să închidem prăvălia 
și să dormim toată ziua. Aspectul muncă, așa cum este prezentat în această zi, are 
mai curând un caracter de îmbinare între două perioade, două nivele, două zone, 
nu o motivație în a considera că doar am ajuns la capătul uneia. Cu alte cuvinte, 
doar prin efortul făcut de bunăvoie și de plăcere se poate trece la nivelul următor, 
adică la a lua contact cu o speranță împlinită. Asta ar putea să-i ducă pe unii la 
străfulgerări de iluminare ori să beneficieze de avantaje la care nu au sperat. Totul 
va lua o înfățișare mistică în care toți să creadă că sunt apreciați, protejați, 
supravegheați. 

Prin urmare, 30 aprilie este o zi în care se face apel la o schemă cu care nu 
se lucrează în fiecare zi. Sunt invocate motive lăuntrice, intime, personale pentru a 
face sau a nu face ceva. Nu încape discuție că toate instrumentele care ne îndeamnă 
spre pasul următor combină elemente care nu sunt ușor sau poate deloc 
împărtășite. Rezultanta utilizării acestora vă depinde mult de ușurința cu care ne 
mobilizăm sau care este combătută o întârziere. Pentru unii întârzierea poate fi 
definitivă, adică să se răzgândească, să renunțe la tot ceea ce înseamnă motivație 
personală și să se oprească. Aceștia sunt cei care se vor certa astăzi cu sine, care își 
vor inventa dușmani imaginari pentru a le spune ceea ce de fapt gândesc despre 
sine. 

Prin acestei valențe importante și prin rezultatele susținute, munca devine o 
adevărată brățară de aur, un element care înnobilează și consolidează statutul de 
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ființă superioară. Dacă acest proces al muncii este ales spontan, fără a fi impus nici 
măcar de o necesitate socială, rezultatele vor veni ușor, fără prea multe eforturi și 
în plus încărcate de mulțumire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face din 30 aprilie o zi de 
inițiativă, de efort susținut, dar în această limită a plăcutului, a confortabilului așa 
cum ne este sugerată prin unghiurile împlinite acum. Marii învingători ai acestei 
lumi au respectat acest lucru în fiecare zi. Nu poți construi ceva important, ceva 
impresionant, nu poți lucra pentru grup sau la scară mai mare fără a învăța de 
timpuriu acest respect față de muncă, efort, disciplină. 

 
 
Joi, 1 mai 

Joi  1- 5-2014  7:23 Mercury (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Joi  1- 5-2014 12:05    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Joi  1- 5-2014 13:26    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Joi  1- 5-2014 21:03    Luna (Gem) Tri [Lib] Mars 
 

Temperare. Accidentele avertizează. Se ascunde un adevăr. Ajutor prin 
stopare. Acumulările sunt bune. Deciziile devin corecte. Demersurile ating zone 
iluzorii. Elementul personal îndeamnă spre a ignora îndemnul spiritual. 
Administrare de bunuri. Judecată superficială. 

 
Luna, abia intrată în zodia Gemeni, are astăzi de împlinit trei aspecte. Un 

sextil cu Lilith, un careu cu Neptun și un trigon cu Marte, iar Mercur își va 
definitiva astăzi sextilul pe care îl întâlnește cu Chiron. Elementul important al 
acestei zile, care vine din sextilul Mercur-Chiron, ne avertizează în legătură cu 
anumite modificări de fond ale unor demersuri. Aceste modificări au ca principal 
motiv stoparea unor etape intermediare pentru a ajunge mai repede la finalitate. 
Cei care sunt superficiali ori care privesc viața cu o anume indiferență, vor 
considera că această stopare este un ajutor. În realitate, oprire unor demersuri este 
susținută de indiferența cu care privesc realitatea din jur, dar și de nemulțumirea 
cu care evaluează calitățile și acumulările celorlalți. Cu alte cuvinte, dacă ei nu au, 
să nu aibă nimeni. Această problemă va aduce în discuție elemente de patrimoniu, 
doar că acum nu mai sunt încadrate corect, ci răspândite peste tot, în tot felul de 
domenii și, fiind lăsate în voia celorlalți, fiecare poate să-și spună părerea fără 
măsură, chiar fără să știe despre ce este vorba. 

 Acest element complicat, negativ sau apăsător, care vine să susțină o 
dezordine mai veche, slăbește rezistența grupului și îi pune pe membrii acestuia în 
conflict. Scopul dinamicii astrale din această perioadă nu este acela de a construii 
conflicte, ci de a le tempera pe acelea care nu s-au liniștit între timp. Cei care sunt 
cunoscători ai fenomenului social, care privesc viața prin însemnătatea ei și care 
doresc să lase o urmă a trecerii lor, nu se vor lăsa păcăliți de aceste complicații. Ei 
vor deveni astăzi consilieri, mediatori, adică vor privi tot ceea ce se află în jurul lor 
cu o anume înțelepciune de viață. Nemulțumirile lor vor fi, așa cum sugerează 
unghiul dintre Mercur și Chiron, de factură internă. Dar realitatea, marile 
evenimente nu se schimbă peste noapte sau doar pentru că unghiurile astrale sunt 
acum altfel, ci doar dacă se lucrează susținut, în timp, de-a lungul mai multor 
conjuncturi astrale, pentru a se construi o nouă imagine, iar ceea ce se întâmplă 
astăzi, prin acest fond bun, constituie doar un ajutor în a arăta celorlalți cât de bine 



Săptămâna 28 aprilie – 4 mai 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 aprilie 2014, ora 10:00 

intenționați suntem, cât de pregătiți suntem să ne integrăm în marile schimbări, nu 
că le-am și produs deja. 

Având la bază acest element, comportamentul lor va fi unul exemplar, iar 
deciziile pe care le adopta vor fi corecte. Ei nu se opresc din demersurile lor decât 
să încurajeze acumulări bune ori să corecteze acolo unde este ceva de corectat. 
Adoptarea acestei atitudini benefice duce la modificări importante în calitatea 
vieții. Unii se gândesc la faptul că binele adoptat acum constituie o întâmplare, însă 
dacă luăm în considerare că avem asteroidul Chiron implicat ar trebui destul de 
ușor să acceptăm ideea că rezultatele de acum se bazează pe o experiență 
importantă de viață, una care ne face cinste. Binele de acum nu reprezintă efectul 
unei întâmplări, ci rodul unei munci săvârșite în cunoștință de cauză. 

Se poate întâmpla ca aceste persoane care pot transfera un mesaj ori care se 
pot erija în formatori de idei să arate acum că achizițiile lor sunt parte dintr-un 
teatru de comedie. Această relație de stil dintre Mercur și Chiron poate induce în 
eroare arătându-le celorlalți că pamfletul nu trebuie privit prin caracterul său critic, 
ci doar prin acela umoristic. Astfel, se va constata ca aceste persoane pot arăta că 
sunt, nu doar profunde și rafinate, ci chiar și nostime. În această lume sunt rari 
oamenii care ating adâncimi ale spiritului și care, în călătoria lor, își mențin 
rafinamentul. Ei nu trebuie judecați după aparențe, ci au nevoie să le fie apreciată 
originalitatea. Doar prin aceste persoane se face saltul la un alt nivel, doar prin 
ajutorul și sacrificiul lor descoperim că viața este în permanență încărcată de nou și 
doar cu ajutorul lor progresăm. Toate acestea fiind patronate astăzi de relația 
dintre Mercur și Chiron, mulți dintre cei adânci, superiori, profunzi vor tulbura 
acea zonă a iluziei pe care noi ceilalți o iubim atât de mult. Își vor atribui diferite 
roluri, construind un pamflet complex al vieții și reușind, astfel, să atragă atenția 
asupra unei probleme de maximă urgență. 

Extinzând această observație, am putea înțelege și că în anumite cazuri nu va 
fi nevoie ca o persoană să-și atribuie conștient acest rol, ci va fi suficient ca din jur 
cineva să aibă o reacție punctuală la o problemă, situație sau o altă persoană pentru 
ca individul care dorește să înțeleagă mai mult, să primească răspunsul pe care-l 
caută. Adică se va întâmpla ca și cum am vorbi cu spiritul universului prin 
intermediul celor din preajmă, fără ca ei să fie conștienți de acest lucru. Cine va 
avea ochi de văzut, urechi de auzit și minte să înțeleagă va considera că, la acest 
capitol, 1 mai este una din cele mai speciale zile pe care le-au traversat de la 
începutul anului până acum, devenind pentru ei o zi a răspunsurilor, o zi a 
confirmărilor. 

Prin urmare, vom încerca astăzi să creionăm o nouă dimensiune a vieții 
personale încărcând-o cu sensuri noi, cu înțelesuri aparte și impregnând-o cu 
mulțumire. Sunt puține aceste momente unice, iar ele au nevoie de atenția și 
respectul nostru total. Este posibil ca anumite evenimente care până acum au fost 
percepute cu o anumită duritate să treacă într-un con de umbră, iar protagoniștii 
lor să fie atrași către un alt fel de a fi, către joc, umor, distracție, astfel încât 
rezultanta să fie o modificare a stării generale. Această componentă a jocului va fi 
marcantă la toți cei din preajmă, existând chiar un consens. 

În realitate, direcțiile acestei zile vor fi dominate de o tendință stranie, aceea 
de a opri tot ceea ce se află acum în plină desfășurare cu scopul de a vedea 
realitatea de dincolo de iluzie. Cei care sunt îndrăzneți ori care nu au ajuns încă la 
un anume rafinament spiritual se vor arăta acum prea duri în a atrage atenția celor 
din jur că se iau prea în serios. În egală măsură, 1 mai nu poate fi doar o zi de 
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distracție, ci abordează această componentă a vieții doar ca un contrast ce va fi cu 
atât mai util cu cât până acum a existat o problemă care l-a împiedicat pe individ să 
se bucure de viață și să trăiască simplu. Așadar, mesajul acestei zile este unul de 
eliberare prin destindere, de relaxare pentru a accede la un plan superior, la o 
informație care cere o altă abordare și care acum, în această zi, în această 
săptămână, va avea calitatea de dorință împlinită. 

Cei care sunt atrași mai mult de latura practică a vieții vor considera că 
rezultanta principală a acestei zile îi va ajuta să administreze mai bine un fond ori 
anumite bunuri. Ceilalți care preferă să se adâncească în structurile gândirii, în 
abstract, vor considera că achizițiile de acum sunt de fapt indicii referitoare la 
momente când au judecat superficial. Așadar, și-ntr-un caz, și-n celălalt avem de-a 
face cu o recompensă, particularizată la nivelul la care a fost formulată dorința. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi că acest gest de 
atenție primit din partea universului este în egală măsură și o dovadă de protecție 
ori de iubire și indicat ar fi să ne integrăm în acest mecanism special prin a dărui 
mai departe exact așa cum primim. 

 
Vineri, 2 mai 

Vineri  2- 5-2014  2:33    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri  2- 5-2014  7:29    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Ochiul furtunii. Comunicarea nu mai poate ajuta demersul. Lucrurile 
nevăzute îşi impun punctul de vedere. Independenţa nu este evaluată corect. 
Progresul solid nu este perceput. Emoţiile cer control. Cel slab priveşte prea mult 
în trecut şi nu găseşte nimic acolo. Cel puternic se ocupa de mediere între valorile 
personale şi cele din grup. 

 
Dacă astăzi lucrurile ar rămâne în același registru în care s-a activat în ziua 

anterioară multe din demersurile atinse ieri vor putea să ducă mai departe mesajul 
și să ne ajute pe toți să câștigăm timp, să învățăm mai repede, să  înțelegem mai 
ușor lecții importante din viață ori să ne stabilizăm pe o zonă a relațiilor care, 
anterior, din cauza discontinuităților, ni s-au părut complicate. 

 Astăzi se răstoarnă valorile și se descoperă că fondul general, realitatea 
lucrurilor, nu s-a schimbat în punctele esențiale și că evenimentele zilei anterioare 
ori mesajele acesteia își mențin cu încăpățânare caracterul lor neplăcut.  

Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Gemeni, va împlini astăzi două aspecte: 
un sextil cu Uranus și un careu cu Chiron. Prin aceste unghiuri se stabilește un nou 
tip de comunicare. Pe de o parte, ne întoarcem la relații vechi, la probleme vechi, la 
informații cu care am lucrat în luna aprilie, arătându-ne nemulțumiți ori simțindu-
ne confortabili cu aceste experiențe de viață, chiar dacă sunt neplăcute, iar de 
partea cealaltă, vom trăi într-o intimitate complexă țintele pe care le-am atins în 
ziua anterioară și pe care acum nu le mai putem menține. Pentru că Luna se află în 
zodia Gemeni lucrurile nu vor fi astăzi în tonuri dramatice, ci poate cel mult ușor 
neplăcute. Asta înseamnă că, dacă fondul problemei se menține și el coexistă cu o 
liniște mai mult sau mai puțin artificială, ipostaza zilei de 2 mai devine ochiul 
furtunii și va cere un control strict al emoțiilor care vor fi pe punctul de a exploda 
prin reînvierea unor obiceiuri mai vechi sau prin contactul cu vechile preocupări. 

 Înțelegem astfel că ziua de 2 mai este un paradox. Acest paradox se va disipa 
mult mai ușor pentru cel care dorește să trăiască viața prin profunzimile spiritului. 
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Acesta va cerceta în continuare lucrurile nevăzute și va înțelege că acum, în această 
perioadă, comanda vine dintr-o zonă unde ochiul nu poate ajunge. Cel slab, va fi 
ușor cucerit de statutul pe care-l are, de importanța pe care o avea în trecut, de 
recunoașterea meritelor false pentru a mai fi motivat acum să meargă mai departe. 

 Dacă la nivel individual aceste lucruri nu sunt grave, pe zona publică aceste 
întoarceri din drum, aceste reveniri creează confuzii, iar individul, care la rândul 
său parcurge același condiționări pe zona personală, va înțelege greșit și va hotărî 
că a sosit momentul să facă o schimbare în grupul de apartenență, părăsind,  
schimbând, rupând sau modificând. 

Cel mai câștigat din evenimentele zilei de 2 mai va fi individul care alege să 
privească mult mai departe de linia orizontului, în speranța că acolo va vedea ceea 
ce caută cu adevărat. Aceste personaje, cu sau fără voia lor, se vor trezi că sunt puse 
în situația de a media problemele celorlalți. Este posibil ca la început să aibă un 
ușor disconfort și să considere că nu este potrivit să li se ceară sfatul, să fie 
implicați într-un conflict care nu-i privește, dar nu se vor opune. Trecerea de la un 
unghi pozitiv Lună-Uranus, la un unghi negativ Lună-Chiron poate fi interpretată 
ca o trecere de la libertate, la constrângere.  

Indiferența ar putea constitui și în această zi un obstacol, doar că nu se va 
ține cont atât de mult de mesajul său. Cu alte cuvinte, cel care este conștient, care 
va privi în jur și va dori să obțină cât mai multe informații despre ceea ce se 
întâmplă și va urmări să se implice în activități diverse cu caracter practic, va 
constata că numai viziunea de ansamblu, cea care abordează societatea în 
ansamblul său, ar putea să-i ofere informații reale. Celelalte, vor fi dominate de 
subiectivismul acestei săptămâni care răscolește cufărul cu dorințe și pe unele 
dintre ele chiar le îndeplinește. 

Informațiile acestea sunt confortabile însă nu trebuie să fie în mod 
obligatoriu și adevărate. Va fi important rolul pe care îl îndeplinim, nu ceea ce 
credem despre asta. Va fi importantă fapta, nu cum este apreciată. 

Anul acesta descoperim cum energiile lucrează pe mai multe nivele în același 
timp. Așa cum s-a mai indicat și în alte analize aplicate altor zile, nu este indicat să 
ne ocupăm de controlul acestui mecanism foarte complex, ci să ne vedem de ceea ce 
avem cu adevărat de făcut. 

Prin urmare, 2 mai reprezintă ochiul furtunii. Pe de o parte avem 
evenimentele pe care le-am parcurs de la începutul acestei săptămâni, împreună cu 
veleitățile lor pozitive, iar de partea cealaltă avem o formă de luciditate care ne 
spune că bucuriile de acum nu durează. Înconjurați de aceste două tendințe 
oamenii simpli se vor arăta debusolați. Nu va fi importantă această atitudine, nici 
măcar durerea ori frământările pe care le traversează acum, ci doar faptele. Cel care 
se ocupă astăzi de fapte va observa că realitatea este dictată de ceea ce el nu vede 
sau nu percepe în mod direct. Pentru că lucrurile să meargă pe drumul cel bun va 
considera că este imperios necesar să-și controleze emoțiile. Teama, nesiguranța, 
incertitudinea, ambiția, dorința de a fi remarcat și nevoia de independență sunt 
doar câteva din durerile acestei zile. 

 Din fericire, însă va fi mult mai important să integrăm aceste limitări sau 
constrângeri în fondul general al săptămânii. Deci, privindu-le, toate vor avea un 
rost, nu acela de a considera că am fost chinuiți de alții, ci de a înțelege cum ne-am 
chinuit singuri până acum, permițând acestor sentimente negative să-și facă un 
culcuș cald acolo de unde strigă acum. 
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Prin ceea ce ni se întâmplă astăzi, speranța în mai bine vine prin 
conștientizare. Nu va fi nevoie să strigăm foarte tare ori să încercăm să-i convingem 
pe cei din jur de culorile pe care ne vedem, de mâinile pe care le atingem sau de 
intensificarea durerii. Și ei au propriile lor percepții care se pot constitui ca bariere 
împotriva percepțiilor celorlalți. Singurele elemente care trec de la un individ la 
altul, de la un grup la altul și care înnobilează sunt faptele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aborda acum simplitatea 
gândirii, simplitatea emoțiilor sau reducerea acestora la minimum pentru a face loc 
faptelor. Să ne amintim astăzi de proverbul: "Pomul este judecat după roade și 
omul după fapte." 

 
Sâmbăta, 3 mai 

Sambata  3- 5-2014  3:57 Mercury (Tau) Opp [Sco] Saturn 

Sambata  3- 5-2014  4:21   Venus (Pis) --> Aries 

Sambata  3- 5-2014  4:57    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Sambata  3- 5-2014  9:15    Luna (Gem) --> Cancer 

Sambata  3- 5-2014  9:45    Luna (Can) Squ (Ari) Venus 

Sambata  3- 5-2014 17:06    Luna (Can) Sex (Tau) Juno 

Sambata  3- 5-2014 23:25    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
 

Supunere în faţa unei comenzi. Revoltă faţă de ordine. Greşeli care slăbesc 
siguranţă de sine. Instabilitatea. Impulsivitate. Acces către un privilegiu pe linie 
profesională. Elementul neplăcut frânează, cel plăcut explodează. Sensibilitatea 
îndeamnă spre izolare. Emoţiile nu sunt apreciate de grup. Discuţii sterile pe 
tema unor proiecte personale. Marele disconfort este accentuat de exprimarea 
inadecvată. 

 
Astăzi Mercur și Saturn își împlinesc opoziția lor cu puțin timp înainte ca 

Venus să treacă în zodia Berbec. Din această cauză ziua de 3 mai va lăsa impresia 
oamenilor că acum trebuie să se supună în fața unei comenzi venite din exterior. 
Nu mai este timp pentru a se gândi, pentru a rectifica o problemă nici măcar atunci 
când ar necesita doar mici retușuri pe ultima sută de metri. 

 Faptul că unghiul dintre Mercur și Saturn se împlinește când Venus se află 
încă pe gradul anaretic din Pești amplifică în special caracterul malițios, egoismul 
și invidia pe care o persoană cu influență o are față de o persoană cu mai multe 
resurse, spre exemplu, pe care o persoană ce dispune doar de inteligență o are față 
de o persoană ce dispune doar de bani. 

 Luna trimite acum un trigon spre Capul Dragonului fără a putea media 
tendința Nodurilor, deci fără să putem ajunge la un compromis ori la o soluție 
temporară în probleme ce vizează statutul sau privilegiul. Sunt, așadar, agasate 
proiectele personale, avuția, patrimoniul, cu scopul de a modifica mecanismul sau 
regula care le-a generat. Astfel, în această săptămână a împlinirilor descoperim că 
oamenii, pe lângă multe lucruri bune, folositoare, utile pentru sine, își doresc și alte 
lucruri mai puțin corecte, spre exemplu răul celorlalți. 

Trecerea Lunii în Rac, încă din dimineața acestei zile, va aduce un plus de 
determinare celor care vor să împlinească aceste deziderate într-un timp foarte 
scurt. În loc să muncească pentru creșterea și dezvoltarea personală, muncesc 
intens pentru satisfacția personală ce se obține prin neajunsul ori suferința 
celorlalți. Din această cauză ziua de 3 mai devine una dintre cele mai apăsătoare 
zile ale acestei săptămâni. De aceea, ne vom gândi că beneficiind de un fond pozitiv, 
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corect, bun, sublim, înălțător este chiar straniu acest îndemn la a scoate la lumină 
sentimente negative care, cu un minim de efort, ar putea fi dizolvate în altceva. Nu 
putem însă pleca de la ideea că toți oamenii sunt la fel. Din această cauză până și 
astăzi se va face o distincție clară între cei orientați superior și oamenii leneși. În 
timp ce ființele comode își consumă acum energia pentru a purta discuții sterile 
despre ceea ce le interesează mai mult, despre proiectele personale, cei superiori 
demonstrează o mare forță de concentrare folosindu-și sensibilitatea pentru a-i 
ajuta pe ceilalți să iasă din zona negativă. Ei nu se vor uita în jos pentru a-și arăta 
superioritatea, ci pentru a le întinde celor aflați într-un moment dificil al vieții o 
mână de ajutor. În felul acesta, li se împlinește o dorință formulată mai cu mult 
timp în urmă și care face referire la putință de a nu participa la acest proces de 
degradare socială, ci de a se dovedi utili, poate chiar de a fi colacul de salvare 
pentru alții. 

Peste mulți ani își vor aminti că acesta a fost momentul când au putut cu 
adevărat să facă față orientărilor negative ori când s-au detașat confortabil sau 
complet de acest factor periculos. 

Dacă Luna din Rac îi ajută pe cei superficiali să-și dramatizeze condiția și să 
fugă din fața pericolelor, celor superiori le inspiră gândul de a merge mai departe, 
de a ignora valul periculos, de a avea mai multă siguranță în mesajul propriu 
pentru ca, în final, să reușească să obțină ceea ce nu au sperat niciodată în această 
problemă: siguranța de sine. 

 În general, zodiile de apă nu conferă nici siguranță de sine și nici încredere 
în sine, deși astrologia natală indică zodia Scorpion ca fiind una dintre zonele 
astrale în care siguranța de sine este argumentată foarte bine. În această zodie îl 
avem acum pe Saturn care se află în război cu ideea, noțiunea, comunicarea, 
transferul, mobilitatea (opoziție cu Mercur). Cu alte cuvinte, elementul de referință 
pe care planeta Saturn îl îndreaptă acum spre încrederea în sine este unul care 
întreține suspiciunea, dezacordul, nevoia de siguranță, dezechilibru. În absența 
unui rezultat concludent, încrederea care vine din zodia Scorpion se întoarce 
împotriva celui care o emite pentru că, în realitate, rezultatul este acela care 
alimentează energia scorpionului cu stabilitate, nu demersul în sine. Doar pe baza 
acestui rezultat se constată că din Scorpion ne vine încredere în sine. Cu alte 
cuvinte, astăzi vom observa că de fapt puterea în care am crezut nu este o putere 
reală, ci una care are nevoie în permanență de feedback, de rezultatul gândit inițial. 
Atunci când acest feedback există, omul obișnuit nu poate face diferența între acest 
tip de putere și cel real. 

Spre deosebire de puterea reală, aceea care vine din zodiile de foc, focul 
chimic din Scorpion se transformă acum într-un veritabil "accident de laborator". 
Reacțiile ulterioare vor fi vizibile în primul rând în zona elementelor de referință, în 
ținta stabilită. Și, fără încredere în sine, omul va considera că tot ceea ce se află în 
jurul său este rău, periculos și nu are nici o șansă să fie schimbat. Se înțelege, astfel, 
că fără puterea feedbackului, încrederea în sine care ne vine din Scorpion, devine 
forța care distruge tot ceea ce atinge, doar pentru că nu a fost atins rezultatul 
scontat, doar pentru că a îndrăznit să se desfășoare într-o altă zonă, poate chiar cea 
a libertății. Omul care va întruchipa acest proces va purta astăzi eticheta de "om 
rău", "om rigid", "om închistat" , chiar dacă s-ar putea să nu fie decât victima 
propriilor erori. 

Luna din zodia Rac nu va ajuta procesul de reglare și, prin trigonul său cu 
Capul Dragonului, îl invită pe individ la experimentare, adică la muncă, la efort, ca 
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și cum condiția încrederii în sine este deja îndeplinită. Înțelegem astfel că absența 
puterii reale va duce, pe o cale ocolitoare, la o mare dezamăgire. 

 Viața comună va încerca să acopere acest neajuns de factură internă prin 
două direcții: 

1. omul superficial va da vina pe ceilalți; 
2. omul profund se va izola arătând că știe să piardă. 
Indiferent de zona în care se situează, individul va resimți astăzi un mare 

disconfort pe care îl va pune pe seama exprimării inadecvate. 
Soluția acestei probleme vă apărea tot astăzi prin trecerea planetei Venus în 

Berbec. Atingând acest semn de putere, planeta Venus va trece de la indulgența 
care permite și celui rău să facă ce vrea, la intransigența elementului pozitiv care 
pune interdicție pentru că totul să fie mai clar. Zodia Berbec reprezintă pentru 
Venus un exil, adică un loc în care sentimentul nu se poate exprima așa cum 
trebuie, dar asta nu înseamnă că dacă se exprimă o face greșit. Nu o face prin 
rafinament, eleganță, echidistanță sau protecție, ci doar prin franchețe, duritate, 
siguranță, ceea ce ar putea fi perceput negativ, gen: degeaba adevărul este util dacă 
nu este spus cu blândețe, degeaba îmi zâmbește dacă mă refuză ș.a.m.d. 

Prin urmare, 3 mai, pentru cei mai mulți, reprezintă o zi încărcată de mari 
confuzii. Adevărul astăzi fie nu mai este susținut de un demers social, fie un 
personaj celebru dezertează și își dezvăluie adevărata natură. Indiferent din ce 
unghi privim, mulți vor resimți ziua de 3 mai ca pe o încercare a vieții. O parte din 
demersuri sunt oprite, iar altele distruse complet fără a se ține cont de calitatea 
mesajului conținut, de sentimentele celor implicați, de investiție, speranță sau 
așteptări. Acolo unde se poate face dovada unei puteri reale se poate constata un 
mare progres. Dar cum vom reuși să facem diferența între o putere reală și una 
artificială? Simplu. Puterea reală aplică decizia sa și asupra propriei naturi, adică 
emite reguli pe care ea însăși le respectă. Puterea artificială urmărește doar 
rezultatul. Ea nu se caracterizează prin ceea ce afișează, ci se folosește de aceste 
elemente vizibile pentru a-și atinge scopurile. 

Pe baza acestui mecanism oameni aleg să devină suspicioși, să lupte unul 
împotriva altuia, să fie reticenți la schimbare, să afișeze duritate, egoism sau o 
anume răceală afectivă, în loc să se detașeze de aceste instrumente ale puterii false, 
să se interiorizeze și să caute adevăratele valori. 

Cei care reușesc să înțeleagă încă de dimineață acest lucru vor alege să 
privească succesul și insuccesul acestei zile ca pe treptele unei scări. Niciun om 
normal nu crede că scara de care se folosește reprezintă expresia forței sale, dar 
urcatul și coborâtul sunt definite de puterea sa. Puterea de a urca și coborî, dacă 
este atribuită scării, devine ireală, pentru că ea va dispărea la capătul ei. Acesta este 
elementul care va fi agresat de opoziția dintre Mercur cu Saturn și, de asemenea, 
acela care va fi revigorat din exprimarea directă a sentimentului ce vine din 
intrarea lui Venus în Berbec. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face din 3 mai o zi a 
confuziilor. Teama de schimbare este indiciul cel mai clar că ne aflăm pe punctul de 
a greși. Atunci când apare, să întâmpinăm schimbarea cu brațele deschise pentru că 
teama de schimbare alterează conținutul cu care vom intra în contact când 
schimbarea se produce. Deci dacă teama este resimțită fie și numai puțin, este clar 
că percepția va fi alterată și nu putem știi precis ce se află dincolo. Așadar, 
reținerea, chiar dacă va fi credibilă, nu va fi argumentată de un element real. 
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Duminică, 4 mai 
Duminica  4- 5-2014  3:36     Sun (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Duminica  4- 5-2014  6:18    Luna (Can) Squ [Lib] Mars 

Duminica  4- 5-2014 11:52    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Duminica  4- 5-2014 12:35     Sun (Tau) Sex (Can) Moon 

Duminica  4- 5-2014 13:22    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Duminica  4- 5-2014 15:53    Luna (Can) Con (Can) Jupiter 

Duminica  4- 5-2014 18:25    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
 

Identificarea unei soluţii folosită pentru a combate o criză. Episoade 
spectaculoase. Totul este amplificat. Lucrurile se limpezesc prin investigaţie. 
Preocupări care clarifică. Faptele bune sunt recompensate. Autocontrolul 
primeşte acum primul răspuns. Obstacolele personale sunt depăşite prin 
mobilizarea elementelor de patrimoniu. Este pus la bătaie un talent. Situaţiile 
merg spre bine. Pasiunile incită în a demonstra puterea, superioritatea, 
cunoaşterea. Cel slab înţelege că el însuşi şi-a dictat să fie aşa. 

 
Finalul săptămânii aduce împlinirea unor unghiuri importante pentru ceea 

ce reprezintă deviza generală a acestei perioade, cea care este legată de speranțe și 
de împlinirea acestora. 

 Soarele și Pluton se întâlnesc astăzi într-un trigon aducând la lumină forța și 
rafinamentul care vor fi utilizate în ceea ce de-a lungul acestei săptămâni au avut 
statut de investigație. Prin acest unghi care se realizează între Soare și Pluton 
dinamica socială va fi marcată de voință. Asta înseamnă că oamenii vor parcurge 
evenimente spectaculoase pe care și le vor dicta singuri prin dorințele și aspirațiile 
pe care le au. La fel ca și în celelalte zile ale săptămânii, se va pune acum problema 
explorării unor zone care au fost în primele patru luni ale anului ignorate. 

 Dacă Soarele va face astăzi casă bună cu Pluton, Luna, trecând prin 
domiciliul său, se va afla în opoziție cu planeta tenebrelor și, în a doua parte a zilei, 
în conjuncție cu Jupiter. Această dispunere astrală îi va încuraja pe oameni să se 
exprime liber pentru că Soarele va media opoziția pe care acum Luna o activează 
(Pluton-Jupiter) prin trecerea sa pe domiciliu. 

În primul rând sunt clarificate probleme legate de patrimoniu apoi sunt 
aduse la lumină nevoi pe care acum ne simțim în stare să ni le satisfacem. Pentru 
unii aceste nevoi se limitează doar la nivelul plăcerilor gastronomice sau la cele de 
natură erotică. Cei care reușesc să privească dincolo de această pânză deasă a iluziei 
vor trece dincolo de acest moment al împlinirilor imediate și vor considera că este 
mult mai important pentru ei să-și vindece o rană a destinului decât să-și satisfacă 
anumite pofte. Balansul între satisfacție și necesitate va fi elementul major care va 
defini statutul acestei zile. 

 Dacă privim ansamblul acestei zile și îl judecăm în raport cu unghiurile pe 
care le-am traversat de-a lungul acestei săptămâni, înțelegem că scopul pentru care 
sunt parcurse aceste momente este acela de a extinde câmpul conștiinței sau de a-l 
face pe om mai puternic ori mai pregătit în fața încercărilor majore ale vieții. De 
asemenea, este invocat aici motivul educației, ca o componentă care susține, 
deopotrivă, esența spiritului, nivelul de percepție și disponibilitatea pentru a 
asimila noi experiențe. 

Înțelegem, astfel, că un om educat va cere universului în alt mod îndeplinirea 
propriilor dorințe decât o ființă superficială care trăiește doar pentru asta. 



Săptămâna 28 aprilie – 4 mai 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 aprilie 2014, ora 10:00 

Investigația este elementul care îi va ajuta pe oameni să facă diferența între nevoile 
importante și cele penibile. 

 Într-un astfel de moment, indiferent de statutul pe care-l are, individul va 
dori să-și mobilizeze anumite elemente de patrimoniu ca și cum ar fi dintr-odată 
dispus să-și vândă o marfă. Dacă marfa sa este alterată, fie pentru că nu a avut grijă 
de ea, fie pentru că indiferent de preocupări statutul ei este unul foarte perisabil, 
rezultanta va dezamăgi ori, în cazul celor care au o stima de sine prea mare în 
comparație cu realitatea, va duce la frustrare. Cu ceea ce obținem din vânzarea 
acestor mărfuri vom merge mai departe pentru identificarea soluțiilor utilizate în 
combaterea unor crize. Mergând pe acest fir ipotetic deducem că dacă o anume 
persoană nu este capabilă să se descurce singură într-o zonă, chiar dacă a făcut 
același lucru cu partenerii săi de drum, înseamnă că este deficitară la capitolul 
valențe spirituale, nu la cel legat de atribute ale inteligenței. 

Această relație de înțelegere între Soare și Pluton ce apare concomitent cu 
disputa dintre Lună și Pluton aduce în zona socială evenimente care pot deveni 
periculoase prin confuzie. Astăzi este recompensat un drept, apreciat un talent, 
evaluat un bun expus. Ceea ce nu este expus, primește din start eticheta de 
"neadecvat". Dacă recompensa vine pe filiera trigonului Soare-Pluton, etichetarea 
negativă primește suportul astral al opoziției Luna-Pluton. Conjuncția Lunii cu 
Jupiter va aduce acestei confuzii o notă dramatică. Adică vor fi aduse în discuție 
problemele care privesc zona, locul și persoanele de față vor cere în mod imperativ 
reproducerea acestei soluții. De aceea nu este adecvat invocarea precedentului, 
chiar dacă acesta a fost creat relativ recent, deoarece, indiferent de calitatea sa, va 
lăsa impresia de nedreptate. 

  În realitate, așa după cum putem constata, lucrurile se desfășoară de o 
manieră simplă. Ceea ce este expus va primi calificativ corect, ceea ce individul în 
sine a decis că trebuie ascuns, va fi catalogat ca fiind neadecvat. Orice completare, 
adăugire sau orice artificiu suplimentar complică situația și cere indirect 
recunoașterea unui rău ca fiind bun. 

Acest mecanism al confuziei voite se poate manifesta atât în relațiile 
individului cu societatea, cât și în raporturile intime, adică acelea pe care individul 
le are cu propria sa ființă. Nu încape discuție că trecerea Lunii prin preajma lui 
Jupiter înseamnă, de fapt, integrarea Lunii în careul în T pe semne cardinale cu 
Uranus focar, aducând la lumină probleme mai vechi cu scopul de a fi îmbrăcate în 
haine noi și vândute ca produse de unică folosință. 

 Lilith nu este astăzi implicată în vreun aspect împlinit direct, deși minciuna 
este domeniul ei, însă prin concursul celorlalte unghiuri astrale este invocată, 
încercându-i pe oameni la capitolul generozitate, căldură sufletească, originalitate, 
creativitate, independență, putere. 

Prin urmare, 5 mai ne îndeamnă să limpezim lucrurile printr-o formă de 
investigație, despre care putem spune clar și răspicat că ne este familiară. Pentru că 
mulți vor lua aceste lucruri în ușor unii vor reuși ca în a doua parte a zilei să 
demonstreze altceva, fie că sunt necunoscători, fie că sunt indiferenți, fie că sunt 
mincinoși. 

 Explorarea profunzimilor ființei ia astăzi înfățișarea unei dimensiuni 
complicate. Caracterul complicat nu vine însă din predispozițiile astrale, ci din 
modul cum oamenii aleg să răspundă la ele. Se știe că Pluton face trimitere la 
voința divină, la martor, la procesul de transformare prin renaștere, dar și la bani, 
ingineriile financiare sau sexualitate. Este adevărat că dacă în privința acestora din 
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urmă Pluton este secondat de planete individuale, precum Marte sau Venus, în 
privința elementelor care fac trimitere la segmentul spiritual patronajul său este 
absolut. Așadar, influența astrală obiectivă nu poate fi compromisă decât aici, în 
această lume fizică și doar prin raporturile ce țin de materie. Pentru cel care 
trăiește în spirit și care are, de asemenea, un corp aici în această lume ce îl 
constrânge să se supună acelorași predispoziții astrale, complexul de factori 
cosmici care acționează în intervalul acesta reprezintă un îndemn la dragostea care 
eliberează, la autocontrol ori o suplimentare a factorului voință, dar nu la modul 
general, ci doar în direcția cunoașterii. 

Așadar, acolo unde lucrurile astăzi nu merg, înseamnă că ele s-ar afla în 
totală defazare cu adevăratul mesaj astral care activează în zona impersonală și care 
este în totalitate bun. În felul acesta, dacă alegem simplitatea, interiorizarea va 
duce spre cunoaștere și doar așa influxurile astrale ale acestei zile ne  vor 
recompensa cu bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a reduce spectrul 
preocupărilor pentru a vedea lucrurile în simplitatea lor maximă. Acolo unde ele se 
complică, evenimentele pot derapa. 
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5 - 11 mai 2014 este săptămâna descoperirilor incomode și a disconfortului 
creat de refuz. Așa după cum vom vedea din analizele aplicate fiecărei zile, 
săptămâna aceasta vom schimba registrul comportamental, punându-ne în fața 
unor situații limită ori lăsându-ne impresia că am ajuns la capăt de drum, că nu 
putem merge mai departe sau că rămânem în aceeași structură însă fără privilegiile 
pe care ni le-am dorit. 

5 - 11 mai 2014 va face, așadar, trimitere la conduită și nu ar trebui să fie o 
surpriză că reacțiile de acum se vor baza foarte mult pe achizițiile săptămânilor 
anterioare. Cu toții vom gusta acum din simțul pericolului, chiar dacă informația pe 
care acest simț nu-o oferă nu va produce rezultate imediate. Mai mult, vom fi 
informați referitor la cum vom reacționa în situații similare care se vor consuma în 
luna iulie a acestui an. Așadar, avertismentul acestei săptămâni va persista într-o 
formă mai puțin incisivă încă o lună și jumătate de acum încolo, oferindu-ne șansa 
de a vedea cum anume se va strecura prin hățișul de forțe astrale un mesaj care are 
ca deviză "limpezirea lucrurilor" (deviza lunii mai). 

Nu doresc în această prezentare generală să repet ceea ce este inserat la 
fiecare zi, însă doresc să subliniez că dacă de cele mai multe ori elementul negativ 
trebuie observat pentru a putea fi înlăturat în mod corect, realitatea negativă a 
acestei săptămâni este atât de înșelătoare încât îi va convinge pe foarte mulți că se 
află în fața unor lucruri decisive. Acolo unde aceste elemente decisive își susțin 
caracterul lor, prin oprire putem descoperi și o informație reală, adică să vedem 
unde am greșit de ce am fost acum opriți, de ce am pierdut un privilegiu, o 
susținere. Adevărul acesta va fi însă mai dureros decât evenimentul zilei, pentru că 
nu doar acum, ci în general ceea ce șlefuiește doare cel mai tare. Înțelegem, așadar, 
că adevărul de acum este de departe situat în afara oricărui confort. 

 Din acest punct de vedere săptămâna aceasta va fi una care va putea să ne 
ofere privilegiul comprimării timpului, demersurilor, înțelegerilor, dar rezultatul  
ni-l luând singuri după achizițiile pe care le-am comportat în săptămâna 
anterioară. Acolo unde respectul față de om a primat în săptămânile anterioare, nu 
va exista conflict, ci doar grija că schimbările ar putea să nu fie susținute de nivelul 
rezervelor de acum. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a descoperi puterea 
care nu a fost folosită până acum și de a refuza să o integrăm în acest context 
agresiv. Achizițiile de acum sunt pietre prețioase care nu trebuie lăsate în nămol, 
doar pentru că acolo au fost găsite, ci expuse într-o vitrină alături de alte valori 
personale. 
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Luni, 5 mai 
Luni  5- 5-2014  1:44    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 

Luni  5- 5-2014 11:46    Luna (Can) Sex (Tau) Mercury 

Luni  5- 5-2014 16:15    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Luni  5- 5-2014 20:56    Luna (Can) --> Leo 

 

Intimitatea devine incomodă. Se cercetează lucruri ascunse. Plutire. 
Disconfortul devine interesant. Întunericul și lumina se luptă pentru a ocupa 
același spațiu. Compasiune. Se învață din greșeli. Ignorarea unei erori duce la 
descoperiri interesante. Nemulțumirile sunt greu de acceptat. Apel la disciplină. 

 
În această primă zi a săptămânii Luna își încheie tranzitul său prin zodia Rac 

împlinind trei aspecte: un trigon cu Saturn, un sextil cu Mercur și un careu la Axa 
Dragonului. 

 Ceea ce descoperim astăzi are mai mult calitatea de rememorare. Luna în 
Rac este acum patroana arhivarului sau a depozitului de informații pe care l-am 
construit, din aproape în aproape, de la începutul anului până acum. Acest depozit 
de informații vizează în primul rând intimitatea individului. Descoperită, această 
intimitate va lăsa impresia de vulnerabilitate, iar asta se întâmplă pentru că 
individul a trăit în ultima perioadă cu teama de sancțiune. Acum, când Luna se află 
în trigon cu Saturn și în careu cu Axa Dragonului, siguranța de sine va fi 
reformulată. Ea va avea nevoie de repere solide pentru că nu va reuși să vadă foarte 
departe în viitor preocupându-se foarte mult de elementele incomplete ori de grijile 
inutile. 

 În toată această situație vom regăsii sentimente contrare. Pe de o parte, ne 
vom confrunta cu teama de a privi adevărul în față, având ca principal argument o 
suită de evenimente la care facem trimitere cu gândul acum, iar de partea cealaltă 
găsim sentimente curate care apar în urma unor evenimente apăsătoare, 
complicate, dureroase deci ca o experiență de viață. 

Obsesia greșelii devine elementul definitoriu al acestei zile. Luna, chiar dacă 
trimite un trigon către planeta Saturn, nu va reuși să medieze opozițiile pe care 
Saturn le trimite Soarelui și respectiv lui Mercur. Asta înseamnă că apelul la acest 
arhivar ar putea, în cazul celor slabi, să se soldeze cu o accentuare a sentimentului 
de frustrare. Scopul acestei dispuneri nu este de a construi evenimente imposibile, 
ci de a face apel la o anumită experiență de viață care să ne fie folositoare în 
următoarea perioadă. Unii s-ar putea simți astăzi îndemnați la romantismul ori să 
privească realitatea din jur cu alți ochi. Alții, dimpotrivă, vor considera că 
supraviețuiesc doar dacă abordează un moment de oprire, stagnare, înțepenire, 
blocare. Indiferent de zona în care ne situăm problemele de acum nu au rezolvare 
așa cum ar putea sugera la prima vedere. Așadar, azi ne informăm, ne documentăm 
sau alegem să observăm lupta dintre două tabere ori să participăm la o confruntare 
interesantă, poate chiar cea a luptei dintre lumină și întuneric. 

Dacă apelul la evenimente trecute va răscolii prea multe informații neplăcute 
ori și dureroase, în a doua parte a zilei, când Luna se va afla în careu la Axa 
Dragonului, aceste informații vor deveni invazive. Adică li se va acorda acestora 
mai multă credibilitate, considerând arbitrar că, de fapt, acestea fac referire nu la 
trecutul când s-au consumat, ci la viitor, prin mecanismul pe care îl reprezintă. 
Aceasta reprezintă deci cea mai mare capcană a zilei de 5 mai. 
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 Cei care rezistă acestei direcții vor experimenta astăzi o anume stare de 
plutire, ajungând la concluzia că până și disconfortul poate fi interesant dacă este 
privit dintr-un punct de vedere corect. 

Seara, când Luna va trece în zodia Leu, nemulțumirile elaborate de-a lungul 
zilei vor fi mult mai greu de acceptat. Ceea ce nu am reușit să rezolvăm în prima 
jumătate a zilei, spre seară, va deveni mult mai greu de suportat pentru că va activa 
în afara oricărui control ori în afara oricărei discipline. Cu alte cuvinte, seara, când 
facem retrospectiva zilei, avem toate șansele să interpretăm greșit ori să nu 
înțelegem nimic din ceea ce am trăit. Această ipostază nu este o nouă stare, pentru 
că societatea de consum ne îndeamnă să privim cu superficialitate valurile 
timpului, educația zilnică, îndemnându-l pe individ să se simtă confortabil atunci 
când refuză șlefuirea propriului caracter. Pe ideea "bine că am scăpat" cetățeanul 
model va aduna în arhivarul său multe experiențe de genul acesta, devenind în 
timp o colecție de înțelepciuni sterile. Pentru aceștia, expresia "nu lua în seamă 
toate prostiile" are conotații penibile pentru că se traduce prin "nu lua în seamă 
nimic dacă vrei să-ți fie bine", adică "ignoră totul, fii doar consumator și nu te 
pricopsi cu idealuri care nu trec prin stomac", "Fii simplu adică fără conținut". 

În fața unei asemenea atitudini cei care vor să trăiască frumos au reacții 
categorice. Astăzi, prin împlinirea trigonului Luna-Saturn, ce care are ca fundal 
careul Lunii la Axa Dragonului, confruntarea cu aceste atitudini periculoase 
reprezintă, în egală măsură, și o invitație la disciplină. Doar făcându-se apel la 
munca serioasă, la disciplină și, implicit, la rezultatele obținute prin abordarea 
acestora, ființele profunde se vor detașa de cele leneșe sau superficiale. Cu toate 
acestea, pentru că Luna nu poate media opozițiile de pe axa Taur-Scorpion, 
detașarea nu va produce efecte în plan social, ci doar va reuși să protejeze un fond. 

Prin urmare, debutul săptămânii înseamnă pentru noi toți accesul la o 
zonă intimă, protejată ori ascunsă în mod intenționat. Dacă pentru individul în sine 
accesul la arhivar nu reprezintă o problemă, pentru zona publică, expunerea 
acestor informații explorate va face din secret un element vulnerabil sau neplăcut. 
Prea mult se vor gândi oameni astăzi la ceea ce se simt obligați să ascundă și asta 
pentru că acordă prea multă importanță secretelor. Dacă s-ar redefini termenul de 
secret, nu s-ar mai rușina de micile răutăți, de indecențe, neadevăruri sau patimi, ci 
le va privi ca etape de autocunoaștere, ca stadii în explorarea propriei ființe. Cei 
care înțeleg încă de dimineață acest lucru vor constata că disconfortul le oferă 
foarte multe indicii despre nivelul pe care îl au, despre modul cum sunt apreciate 
de cei din jur ori despre puterile reale pe care le dețin. 

Aceștia sunt oamenii care vor căuta să ignore o eroare pentru a nu o 
prolifera. Această înțelepciune sănătoasă va face întotdeauna casă bună cu 
compasiunea. Adică acolo unde un individ va refuza o greșeală doar pentru a nu o 
repeta, acolo va exista și un sentiment profund care le va spori siguranța, 
încrederea în sine și vă îmbunătății imaginea în ochii celorlalți. Doar în această 
zonă putem vorbi de calitate sau despre progres. În celelalte, înțelepciunea de viață 
va fi simulată, confundându-se discernământul cu indiferența. 

 Astfel, apelul la un arhivar, adică la un depozit de informații personale, 
poate arăta adevărata natură a individului, adevăratele sale intenții, cât de reale 
sunt nemulțumirile sale și cât de mult are nevoie de ajutor. Este adevărat unii chiar 
au de ce să le fie frică, de vreme ce s-au străduit de atâta timp să ascundă ceea ce nu 
doresc să-i șlefuiască. 
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În rest, ziua ne face mai atenți, mai puternici, mai răbdători oferindu-ne 
dovezi în sensul acesta. Unii vor spune că învață din greșelile proprii, dar va fi mai 
mult decât atât, vor progresa prin autoeducație, prin șlefuire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a experimenta astăzi răbdarea. 
Acolo unde există repetare, există autocontrol. Acolo unde există autocontrol, vasul 
numit "ființă" va fii tot timpul pregătit să fie umplut cu ceea ce caută, urmărește 
sau cere în mod implicit. 

 
Marți, 6 mai 

Marti  6- 5-2014  3:45    Luna (Leo) Tri (Ari) Venus 

Marti  6- 5-2014  8:03    Luna (Leo) Squ (Tau) Juno 

Marti  6- 5-2014 11:05    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Marti  6- 5-2014 12:54     Sun (Tau) Sex (Can) Jupiter 

Marti  6- 5-2014 17:32    Luna (Leo) Sex [Lib] Mars 
 

Deviere de la cale. Întâmplări stranii care duc la descoperirea adevărului. 
Inteligența este folosită în scop constructiv. Greșelile devin profesori. Explorare. 
Crize administrative. Dezorientare. Acceptarea propriilor limite. Recunoașterea 
unui adevăr dureros. Se înțelege mai mult decât se spune. Cel inteligent luptă 
împotriva limitelor. Frumosul este iubit. Cei sinceri sunt tentați să mențină efortul 
ca un sacrificiu făcut în favoarea binelui. 

 
Mulți se vor aștepta ca această zi să le ofere șansa de a produce schimbări 

spectaculoase. Pentru că Soarele și Jupiter se întâlnesc astăzi într-un sextil, valorile 
personale vor fi elementele de bază în interacțiunile de factură socială. Pentru a 
beneficia de o reușită în zona publică se va face apel, așa cum s-a întâmplat și în 
ziua anterioară, la un fond existent, la un arhivar. Mulți dintre cei pasionați de 
astrologie știu că relația pozitivă dintre Soare și Jupiter favorizează contactul cu 
norocul. Astăzi contactul cu norocul este condiționat de experiențe benefice. Se 
întâmpla acest lucru pentru că, pe de o parte, Soarele primește o opoziție din partea 
lui Saturn, ceea ce îl pune în dificultate de pe poziția sa de planetă focar al 
triunghiului minor pe care-l împlinește împreună cu Jupiter și Chiron. Apoi, Luna 
trece astăzi prin conjuncția cu Lilith și implicit prin careul cu Junon. Așadar, fie că 
ne referim la cele ce țin de disciplină, sinteză, administrarea unui fond, gestionarea 
patrimoniului personal sau la cele ce țin de zona afectivă, bucurie, plăcere, 
rafinament, independență, se va pune problema unei plăți compensatorii ori se va 
invoca motivul unei recompense pentru ceea ce acum este solicitat cu titlul de 
maximă urgență. 

Partea bună care transpare din aceste unghiuri astrale ne îndeamnă să 
privim greșelile personale ca pe niște profesori. Asta înseamnă că inteligența va fi 
folosită în scop benefic și, nu oricum, ci pentru doborârea unei limite. Minciuna, 
prefăcătoria, invidia sau egoismul nu vor fi mai puternice decât bucuria, 
sinceritatea sau plăcerea de a folosi frumosul și a-l iubi, însă vor fi suficient de 
puternice încât să atragă atenția și să știrbească puțin din farmecul acestui 
moment. În felul acesta, am putea, dacă ne referim la relațiile dintre oameni, să 
ajungem în punctul în care să descoperim că sinceritatea unui prieten nu este așa 
cum a fost considerată, că, poate, de prea multe ori în momente esențiale, s-a 
lăudat prea tare ori că dragostea nu le este împărtășită la același nivel. 

 Vorbim aici de confuzii, nu de adevăruri absolute și în egală măsură vorbim 
și de tendința de a considera fragmentul ca fiind întreg. Mulți vor fi convinși astăzi 
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că observă totul, că înțeleg totul, că pot face tot ceea ce-și propun, că pot doborî 
limite care altădată îi speriau. Cei sinceri, puternici și orientați corect vor ști că 
astăzi progresul se obține acolo unde este depus cel mai mare efort pentru a 
menține ceea ce există deja. 

Doar așa anumite elemente de factură personală care sunt mai mult sau mai 
puțin tangente la ideea de tentație permit accesul la soluții cu adevărat utile. Sigur, 
asta implică și recunoașterea unui adevăr dureros poate nu față de comunitate cât 
față de propria persoană. 

 Unghiul dintre Soare și Jupiter pune, așadar, o condiție pentru a atinge 
norocul și din fericire această condiție nu este greu de îndeplinit. Este vorba despre 
a tempera tendința spre "mai mult", "mai bine", "mai intens", "mai profund" pentru 
că luminariile, importante astăzi prin unghiurile pe care le împlinesc, lasă impresia 
unei oboseli ciudate pe linia evenimentelor din ultima perioadă. Dacă avem curajul 
și disponibilitatea de a ne opri puțin, momentul de descoperire, care învăluie 
această săptămână, se va transforma acum într-o șansă specială de a observa, 
înțelege sau identifica un element personal prin folosirea căruia întreaga ființă să 
fie revigorată. Iată, deci, cum un unghi pozitiv nu pune gratuit anumite condiții! 

Prin urmare, 6 mai devine o zi a condițiilor puse în favoarea individului. 
Astăzi se înțelege mai mult decât se exprimă și această situație poate avea asupra 
individului imatur repercursiuni periculoase. Cine nu va înțelege că vede și trebuie 
să tacă, cine va considera că acesta este un moment în care să se evidențieze, va 
greși. Această formă disimulată de lăcomie reprezintă astăzi și pedeapsa pe care o 
primește cel imatur sau care nu este încă pregătit pentru a lua contact cu un noroc 
major. 

 Se va vorbi astăzi despre calitate, talent, expansiune sau despre o formă de 
bogăție care se va concretiza în domeniul de maximă prioritate. Această bogăție 
poate lua înfățișarea unei informații ori se poate constitui ca un bun de preț. 

 Cel inteligent va dori astăzi să înlăture limitele, dar nu pe acelea care îi 
sporește acumulările, ci pe cele care îl opresc să-și folosească mai bine ceea ce are 
deja. Așadar, adevăratul noroc al acestei zile îl va atinge pe individul care are deja o 
bază, care are deja un fond și care nu știe sau nu poate încă să-l folosească într-un 
mod adecvat. 

Acolo unde această condiție nu este îndeplinită, asistăm la o ușoară 
dezorientare în sensul că există binele, dar el nu poate fi atins, fie pentru că nu se 
gestionează timpul în mod corespunzător, fie pentru că nu sunt bani suficienți, că 
nu am întâlnit persoana potrivită, că nu mai avem interes sau că este nepotrivit 
pentru statut, vârstă sau rang. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări să gestionăm adecvat 
timpul, programul de lucru, planul stabilit pentru această zi fără a lansa pretenții, 
pentru că lăcomia astăzi este periculoasă într-un singur mod: ne face să pierdem 
norocul cel mai important. 
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Miercuri, 7 mai 
Miercuri  7- 5-2014  1:56    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Miercuri  7- 5-2014  6:14     Sun (Tau) Squ (Leo) Luna (Half Moon) 

Miercuri  7- 5-2014 13:49    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 

Miercuri  7- 5-2014 16:03     Sun (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Miercuri  7- 5-2014 17:59 Mercury (Tau) --> Gemini 
 

Dereglări într-un proces banal. Oamenii se raportează prea mult la 
înțelegere. Distracția zdruncină o structură incompletă. Patimă. Cel care se teme 
va dori doar să se apere. O recomandare rezolvă o problemă de acțiune. Călătorii 
profitabile. Răspundere. Se depășește un obstacolul de factură socială. 

 
La fel ca și în ziua anterioară sextilul pe care Soarele și Chiron îl împlinesc 

scoate în evidență necesitatea îndeplinirii unei condiții pentru a avea acces la etapa 
următoare ori pentru a beneficia de un avantaj. Spre deosebire de ceea ce s-a-
ntâmplat în ziua anterioară, acum unghiul dintre Soare și Chiron nu face referire la 
un noroc intrat într-un fond ori într-un arhivar, ci face la o deschidere, la o abilitate 
sau, mai simplu, la ceea ce poate face omul cu mâinile sale. 

 Luna astăzi arată că se poate împrieteni cu ceea ce până acum a fost 
incomod sau indecent. Chiar din timpul nopții împlinește cu Uranus un trigon care 
va lua înfățișarea unei deschideri speciale pe care oamenii o vor percepe ca pe o 
nouă formă de curaj. Dacă acest unghi, în timpul nopții, este benefic și ajută mult 
în reechilibrare ori în a descoperi sursa puterii personale, careul pe care Luna îl va 
împlini în mijlocul zilei cu Saturn retrograd îi va zdruncina pe cei slabi ori leneși 
îndemnându-i să creadă despre sine lucruri care nu sunt adevărate. În felul acesta, 
pentru a trece mai departe ori pentru a face față acestui obstacol va fi nevoie să se 
construiască prin forțe proprii ceva. Numai așa se poate face dovada că poziția pe 
care o deținem a fost adjudecată pe merit. 

Unghiul pe care Soarele și Chiron îl împlinesc astăzi face însă parte dintr-o 
configurație numită Zmeu, ce îl are pe Saturn ca planetă focar. De aici deducem că 
și astăzi, ca și în ziua anterioară, luminariile au un rol foarte important. Soarele 
arată că a sosit momentul să ne punem în valoare tipul de personalitate pe care îl 
deținem, iar Luna, prin careurile cu Saturn și implicit cu Soarele (careu în T pe 
semne fixe cu Luna focar) invocă sentimentul ca fiind mijlocul prin care se poate 
accede la etapa următoare. Așadar, astăzi, Soarele înseamnă muncă, iar Luna 
înseamnă zborul. 

Acolo unde oamenii se raportează prea mult la înțelegere și prea puțin la 
faptă, survine o inversiune neglijându-se efortul personal ori motivația care stă la 
baza acestui efort. Dacă nici prin această etapă nu se înțelege că este nevoie de 
disciplină, atenție, măsură, îndrăzneala care vine după aceea poate fi fatală. La fel 
ca și în ziua anterioară nu acesta este scopul predispozițiilor astrale însă, pentru 
tranzitul planetei Mercur, gradul anaretic din Taur va spori prea ușor sau prea mult 
puterea unei tentații. Cine reușește să țină sub control aceste porniri până în jurul 
orelor 18:00, când Mercur trece în Gemeni, poate spune că a învins un balaur. 

Vom știi dacă am învins acest balaur după cât de intensă este patimă. Dacă  
s-a greșit în direcția aceasta, se poate repara acceptând un sfat sau o recomandare 
care poate veni de la cineva din preajmă. 

Într-un mod cu totul surprinzător, dată fiind implicarea planetei Saturn în 
această ecuație astrală, 7 mai poate fi o zi de călătorie. Sunt acceptate mult mai ușor 
invitațiile pe acest tronson pentru că vor fi înțelese ca pe un îndemn la evadare. 
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Acolo unde tranzitul lui Mercur prin Taur s-a soldat cu beneficii importante 
(liniște, spor de imagine, acumulări, dobândirea unui respect în grupul de 
apartenență, consolidarea poziției sociale) călătoria de acum va urmări obținerea 
unui avantaj imediat, ca și cum deplasarea nu este făcută de plăcere, ci din 
obligație, din necesitate. 

Fie ca această abordare va fi realizată mai mult la nivel mental, fie că ea se va 
remarca prin fapte cu caracter concret, ținta este aceea de a se depăși un obstacol. 
Și pentru că Soarele se află în plin tranzit prin zodia Taur înțelegem că nu vom 
primi acceptul din partea universului decât dacă dovedim că dispunem de 
cunoștințele cerute ori că avem abilitatea practică necesară. 

Prin urmare, 7 mai vine cu dereglări într-un proces banal. Existența unei 
construcții sociale pentru derularea căreia să se investească o anume cantitate de 
energie din patrimoniul personal presupune și că, anterior, să fie dobândite 
anumite cunoștințe ori anumite abilități de care cel în cauză să uzeze. Unghiul pe 
care Soarele și Chiron îl împlinesc astăzi constituie un îndemn la muncă. Efortul va 
trebui însă făcut în ceea ce individul se pricepe cel mai bine. Fiind lăsat să facă ceea 
ce știe cel mai bine, individul are șansa să arate ceva impresionant. Dacă luăm în 
calcul că Luna se află acum în zodia Leu, unii vor face prea mult apel la stima de 
sine sau la necesitatea de a obține o glorie. Astfel, cei care greșesc acum o vor face 
prin disimulare ori prin minciună. Paradoxul apare atunci când acești indivizi vor 
considera că nu au obstacol la minciună, dar au la adevăr, adică toată lumea este 
dispusă să creadă o minciună însă toți cei din jur pun la îndoială calitatea unui 
adevăr. Abia prin acest mod de interacțiune se poate dovedi dacă achizițiile 
obținute din tranzitul lui Mercur prin Taur au fost benefice sau nu ori dacă au fost 
adjudecate prin efortul propriu sau nu. 

Din această cauză deplasările au în această zi un caracter ambivalent. Fie 
sunt abordate ca pe niște sarcini de serviciu, fie ca pe un prilej de a vedea dacă 
norocul se află prin preajmă sau nu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a menține atenția pe disciplină 
și măsură. Cel care nu va dramatiza astăzi situația în care pierderea norocului este 
simulata va dovedi maturitate, adică va proba că merită o poziție privilegiată între 
prieteni, în grupul de apartenența sau în societate. 

 
Joi, 8 mai 

Joi  8- 5-2014  4:26    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 

Joi  8- 5-2014  9:22    Luna (Leo) --> Virgo 

Joi  8- 5-2014 12:21    Luna (Vir) Squ (Gem) Mercury 

Joi  8- 5-2014 23:25    Luna (Vir) Tri (Tau) Juno 
 

Prea multe calcule în favoarea lui interes. Se prospectează noul. Soluțiile 
bune sunt acceptate și puse în aplicare. Agresarea unui elemente de patrimoniu. 
Controlul este prea mult calculat. Oprirea devine constructivă. Fără efort nu se 
atingea nimic esențial. Eroare în utilizarea unor termeni. Teama îi face pe unii să 
vorbească urât. Respect pentru prieteniile mai vechi. 

 
Astăzi Luna va trece din Leu în Fecioară lăsând impresia că anumite 

raporturi sociale dominate de un sentimentalism greu de digerat intră în 
normalitate. Aici sunt încadrați cei care în primele zile ale acestei săptămâni au 
dorit să privească totul prin disciplină, ordine și măsură. Dacă în aceste prime zile 
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ale săptămânii, procedând așa, au fost avantajați, acum a venit rândul lor să învețe 
ceva din greșeli. Înainte ca Luna să își schimbe semnul, va trimite un sextil către 
Capul Dragonului, mediind, în felul acesta, tendința Nodurilor. Astfel, mulți vor 
avea impresia că dețin acum cele mai bune metode. De fapt, acest unghi benefic pe 
care Luna îl trimite către Capul Dragonului arată soluția care vine de la sine, adică 
astăzi ne vom confrunta cu un rezultat al unor acțiuni săvârșite la începutul 
săptămânii.  

Intrând în această zi cu sentimentul că pot să facă orice pentru a schimba o 
situație în avantaj propriu acești oameni arată faptul că sunt blocați pe un singur 
tip de demers. Este adevărat, Luna în zodia Fecioară nu aduce flexibilitate, cu atât 
mai mult acum, când se află în opoziție cu Neptun. Însă sextilul care îl trimite către 
Capul Dragonului poate acum forța mâna destinului. 

Faptul că acum, în această perioadă, planeta Mercur se află în domiciliu 
aducem un plus de valoare acestei mobilități și prin cuadratura cu Luna va susține 
tensiunea în detrimentul schimbării.  

Rezultanta acestor frământări va fi localizată în zona elementelor de 
patrimoniu. Aici prea mult calcul blochează un demers general oprind schimbarea 
cea bună anunțată de concursul forțelor astrale repartizate acestei zile. Dacă 
urmărim și faptul că seara târziu Luna trimite un trigon către Junon înțelegem că 
această schimbare se adresează grupului sau poate chiar societății în ansamblu. 

 Acest mesaj astral ar putea reprezenta pentru unii doar un detaliu, doar o 
componentă într-o schemă mult mai mare deoarece face apel la un mecanism 
macro ce visează împrăștierea planetelor pe cercul zodiacal, deci se soldează cu o 
risipire a energiei în prea multe activități. Deci fiind preocupați cu diversitatea 
oamenii pierd din vedere elementul esențial. 

 Judecând după faptul că Luna în Fecioară în opoziție cu Neptun din Pești 
sugerează teamă de necunoscut, repulsie față de lucruri noi, detalii prăpăstioase, 
înțelegem că preocuparea individului față de mai multe lucruri deodată nu are la 
bază o motivație pozitivă, elevată, progresistă, ci, dimpotrivă, una care îi pune în 
pericol poziția pe care și-a construit-o până acum. 

Vor fi și oameni care vor înțelege repede acest lucru, acceptând schimbarea. 
Însă cei mai mulți vor face confuzie de termeni, se vor plânge, vor da vina pe ceilalți 
căutând prin această atitudine să-și ascundă o slăbiciune. 

 În realitate, și ziua aceasta îndeamnă la progrese prin stabilitate, însă în alt 
mod decât s-a întâmplat în primele 3 zile ale săptămânii. Acum oprirea devine 
constructivă, însă nu mulți vor fi aceia care vor considera utilă o stagnare, pentru că 
a te opri acum, când poți avea șansa chiar de a-ți face dreptate în fața unui 
adversar, înseamnă a accepta o nouă serie de umilințe ori de a bate pasul pe loc 
într-o situație neplăcută. 

Mecanismul de apărare îi spune individului acum că i se permite să greșească 
puțin, să iasă din limitele regulilor, să se lase în voia unor emoții prea acide și să-și 
ia revanșa măcar prin cuvânt. Astfel, unii pot vorbi urât, se pot răzbuna pe 
superficialitatea celorlalți oferindu-le mai mult decât știu că pot duce, ori refuzând 
să participe la un dialog despre care știu că se va solda cu un rezultat bun. 

Prin urmare, 8 mai este o zi a contrastelor care tulbură. Dacă în zilele 
anterioare am observat că stagnarea a fost un element de bun augur încurajat de  
suma factorilor astrali, acum situația se inversează, parcurgând o stagnare într-o 
altă zonă, poate chiar în zona care s-a dovedit benefică în zilele anterioare. Cei 
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superficiali sau leneși vor traduce acest mesaj prin mici răutăți pe care le vor 
exprima fie verbal, prin cuvinte urâte, fie prin gesturi de proastă factură. 

 Dacă stagnarea este îndeplinită soluțiile bune ale acestei zile vor fi acceptate 
de un număr cât mai mare de oameni și puse în aplicare. Trecerea Lunii prin zodia 
Fecioară nu înseamnă însă doar contactul cu contracția sau teamă, ci și cu dorința 
de purificare, de analiză, de muncă, de a servi, a ajuta ori de a sacrifica ceva din 
patrimoniul personal pentru un ideal sufletesc. Aceste elemente benefice primesc 
însă replici dure din partea anturajului pentru că astăzi Luna are de împlinit o 
opoziție cu Neptun. Binele individual nu va fi același cu binele grupului, satisfacția 
individuală va cere alt program de lucru decât cere împlinirea socială. Și, loviți în 
acest punct definit de gradul de confort, oamenii se vor arăta foarte ușor dezamăgiți 
unii de alții, înainte de a ajunge să-și ofere unii altora exemple negative. Adică se 
vor arăta nemulțumiți că trebuie să accepte un cadou, un nou privilegiu, să-și 
petreacă timpul cu o persoană pe care până acum o admira însă cu prețul 
schimbării programului ș.a.m.d. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi mai mult 
de controlul fricii. Acolo unde teama este ținută sub control argumentele vor fi 
flexibile și ele nu vor mai face casă bună cu micile răutăți care tulbură astăzi starea 
de confort. De asemenea, trebuie subliniat că grija este tot o formă de teamă care va 
încerca astăzi să acapareze întregul spectru al percepției. 

 
Vineri, 9 mai 

Vineri  9- 5-2014  0:00    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Vineri  9- 5-2014 11:43 Neptune (Pis) Sex (Tau) Juno 

Vineri  9- 5-2014 12:02    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Vineri  9- 5-2014 13:11    Juno (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Vineri  9- 5-2014 15:37   Venus (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Vineri  9- 5-2014 17:44    Luna (Vir) Sex (Can) Jupiter 

Vineri  9- 5-2014 19:01    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Vineri  9- 5-2014 23:15     Sun (Tau) Tri (Vir) Moon 
 

Lumea dă semne că se schimbă în bine. Neîncredere în dragostea sinceră. 
Se rupe o înțelegere. Oameni sunt pedepsiți pentru ceea ce au mai valoros. Câștig 
prin prospectarea noului. Iese la lumină o minciună mai veche. Lucrurile 
complexe atrag. Sunt acceptate lecții grele de viață. Multe evenimente devin slugi 
ale fricii de eșec. Cel puternic se ridică din cenușă. Cel slab se plânge că este lovit 
prea mult. 

 
9 mai aduce împlinirea unor unghiuri speciale: sextilul Neptun Junon și 

careul Junon Lilith. 
 Chiar dacă unghiul dintre Lună și Lilith nu este unul benefic maniera în care 

sunt desfășurate celelalte unghiuri împlinite astăzi la grad perfect aduc o notă de 
optimism și pune o picătură de speranță chiar și în cele mai negre gânduri. Privind 
ansamblu acestei zile, mulți vor gândi că lumea se schimbă și nu va fi o tragedie 
dacă își pierd încrederea într-un prieten, dacă ajung să pună la îndoială bunele 
intenții ale colaboratorilor sau dacă sunt înlăturați dintr-o poziție importantă. 
Lumea va merge mai departe ca și cum prin ceea ce am făcut până acum s-a activat 
un mecanism de autoconservare care acum face totul în locul nostru. 
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 Această parte bună a contextului astral îndeamnă oamenii să fie deschiși față 
de nou, atenți la sugestiile celorlalți și, ca o consecință, să-i facă mai încrezători în 
forțele proprii. 

 Sextilul pe care Neptun și Junon îl împlinesc aduce elementul novator, pe 
ultima sută de metri, în postura de salvare. Asta înseamnă că se încheie un traseu și 
se va iniția altul. Cei mai mulți dintre oameni nu vor percepe ansamblu acestui 
proces, ci se vor opri doar la durerea pe care o resimte cineva atunci când trece 
printr-o despărțire. 

Aceste persoane vor rămâne cu senzația că aspectul cel mai important al 
evenimentului pe care l-au parcurs nu este începutul și, implicit, speranța pe care 
acesta o deține, ci faptul că s-a rupt o înțelegere. În felul acesta, înțelegem că 
trăsătura negativă a acestei zile este dictată de obiceiul de a trăi într-un anume fel. 
Nu contextul astral este vinovat pentru ceea ce se întâmplă acum, ci neputința de a 
ne desprinde de obiceiuri proaste. De aceea, este nevoie din când în când să trecem 
prin procese de transformare sau de schimbare. 

 Unul din elementele cele mai bune ale unghiurilor de astăzi se va împlini 
spre finalul acestei zile ce este dat de trigonul dintre Soare și Lună. Abia la finalul 
acestui moment vom constata ce a fost bine pentru noi și ce a consumat mai mult 
decât a oferit. 

 Celelalte unghiuri poartă amprenta unor invitații tendențioase. Se minte mai 
mult decât este permis, sunt însușite lucrurile celorlalți ori se abordează relațiile 
afective dintr-o perspectivă neplăcută. Iubirea cu frică, cea care conform învățăturii 
creștine atrage pedeapsa, va fi un element puternic inserat în trăsăturile acestei 
zile. Frica, aceea pe care ziua anterioară a înviat-o, astăzi prinde puteri nebănuite. 
De aceea multe dintre evenimentele de acum pot deveni slugi ale fricii de eșec ori 
ale neputinței de a ridica fruntea din cenușă. 

Se va pune prea mult accentul pe lucruri mărunte, pe incapacitatea omului 
de a depăși obstacolul, invocându-se motive sociale pe post de piedică, deși nu tot 
ceea ce ne este interzis pe zonă publică reprezintă un obstacol. Mulți au înscris în 
destinul lor limite pentru a se putea desfășura într-o albie a eficienței conform 
misiuni pe care și au propus-o. Aici în această lumea fizică este nevoie de obstacolul 
autoimpus pentru a evita risipa de sine.  

Problema obstacolului autoimpus este una delicată. Mulți oameni trăiesc 
toată viața cu sentimentul fricii de libertate și nu pot fi în stare să-și mai și 
autoimpună obstacole pentru că deja sunt doborâți de cele pe care le găsesc deja în 
această lume. Așadar, doar un om liber și puternic își poate stabili asemenea repere 
îndrăznețe ce sunt denumite generic "obstacolul autoimpus". Este de la sine înțeles 
că un element de această factură, dacă inspiră teamă, nu este autoimpus, ci, în cel 
mai fericit dintre cazuri, poate fi doar o încercare a vieții, care va dispărea în 
momentul în care este înțeles. Obstacolul autoimpus nu este o încercare a vieții, 
deși poate, cândva, în altă perioadă istorică, a fost. 

Astăzi prin explorarea acestui context astral interesant vor fi conștientizate 
obstacolele autoimpuse, acelea care îl invită pe individ să nu se risipească, să se 
mențină pe cale ori în limitele misiuni propuse. 

Problematica misiunii proprii este însă una foarte complexă și este puțin 
probabil că astăzi să se afle întregul său conținut. Rămâne însă valabilă invitația la 
cunoaștere. De aceea astăzi lucrurile se complică foarte mult, de aceea mulți vor 
avea senzația că se află în fața unor lecții grele de viață. Modul cum planeta Venus 
acționează asupra lui Lilith aduce un strop de optimism în evenimente supuse unui 
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proces rapid de transformare. Astfel, mulți vor considera că din toată această 
zăpăceală se aleg cu informații clare, un nou statut sau cu amintirea că au văzut la 
adversarii ceea ce au fost constrânși ei înșiși să recunoască. 

Prin urmare, 9 mai va ridica probleme foarte importante de viață care nu 
pot fi limitate doar la spațiul acestei zile, ci care se întind pe perioade mai mari de 
timp, spre exemplu de-a lungul întregii luni mai. Această problematică atinge 
puncte nevralgice marcate de indecență, minciună, speranță într-o viață mai bună, 
autocompătimire. Valul imens de nemulțumire pe care oamenii îl vor resimți ia 
înfățișarea unor rezumate. Se pornește de la o minciună care nu mai este înghițită 
și se ajunge la analogii absurde în care vinovatului fără vina cere să i se pună în 
spate sarcini care nu-i aparțin. Pentru că Venus și Lilith împlinesc astăzi un unghi 
benefic s-ar putea ca unii să-și ia în serios rolul de victimă, să se lase voit umiliți ori 
să se considere că doar coborând nivelul vor fi apreciați într-un grup sau vor trăi 
mai bine. 

În felul acesta, oamenii sunt pedepsiți pentru ceea ce au mai valoros, iar aici, 
în această trăsătură, coborârea nivelului ar putea fi considerată maniera cea mai 
periculoasă prin care un om este pedepsit astăzi. Această idee este susținută de 
faptul că unghiul benefic dintre Neptun și Junon susține emanciparea, progresul, 
elevarea, iar coborârea nivelului pentru a satisface o dorință ori pentru a 
îmbunătăți starea de confort nu se poate situa pe frecvența acestui unghi. Fiind 
repartizată celorlalte unghiuri care se împlinesc acum, adică trigonul Venus-Lilith 
și careului Junon-Lilith maniera aceasta de a soluționa prin compromis devine 
foarte dăunătoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să privim ansamblul în 
care se integrează un anume eveniment pe care îl parcurgem. A reduce totul la 
nivelul experiențelor pe care le avem înseamnă a trăi cu frică, a iubi cu frică, a 
muncii de frică, a respecta de frică, a nu lupta de frică. Rezultanta acestei 
construcții astrale eronate susținută în maniera aceasta de omul leneș sau ignorant 
duce la construirea unui viitor bazat pe frică. 

 
Sâmbăta, 10 mai 

Sambata 10- 5-2014  1:07    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 

Sambata 10- 5-2014 20:16    Luna (Vir) --> Libra 

Sambata 10- 5-2014 21:28     Sun (Tau) Opp [Sco] Saturn 
 

Se merge mai departe în același registru. Deposedarea poate avea un sens 
pozitiv. Evaporarea înseamnă desprinderea de o condiție limitată. Atracția fizică 
are un caracter periculos. Emoțiile scăpate de sub control strică totul. Adevărul 
este spus în șoaptă. Se dorește punerea în aplicare a unei pedepse. Timpul devine 
o problemă. 

 
Lucrurile complicate pe care oamenii nu reușesc să le spună ușor îi invadează 

astăzi îndemnându-i să vadă elemente negative ca fiind pozitive prin efectele pe 
care le generează. Nu va fi deloc comod pentru mulți să constate că ceea ce au 
apreciat ca fiind negativ până acum să fie dintr-o dată bun. Dacă nu se opresc la 
acest stadiu, deposedarea poate avea un sens pozitiv, iar evaluatorul să se simtă 
eliberat de o mare povară. 

 Totuși, 10 mai nu este o zi care se evidențiază doar la capitolul observații, ci 
și la capitolul demersuri practice, de aceea opoziția pe care Soarele și Saturn o 
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împlinesc astăzi va părea un semn de limitare mai mult decât este de obicei. Din 
fericire, acest unghi se împlinește când Luna se află deja în zodia Balanță, iar asta 
înseamnă că desconsiderarea unui element de maximă greutate, detașarea de o 
problemă fără a face apel la un argument, ci pur și simplu printr-o acțiune de 
moment, poate lua înfățișarea unei situații banale care ne eliberează de probleme, 
reușind să ne păcălească foarte bine. Întotdeauna când Saturn împlinește un unghi 
negativ cu o altă planetă suntem puși în fața unei dificultăți căreia să-i acordăm mai 
multă credibilitate. La fel se întâmplă și astăzi, când problemele indicate de 
opoziția în cauză sunt văzute disproporționat ca și cum timpul se contractă și o 
problemă care pare simplă, devine complicată prin concentrare ei. 

Se poate vorbi aici și despre impresii greșite pe care oamenii în mod obișnuit 
le pot avea față de lucru, situații, întâmplări sau chiar persoanele din jur. Se poate 
vorbi și despre o slăbiciune explorată acum prin care ființele negative, perverse, 
fățarnice să treacă drept înțelepte. Astfel, și în această zi asistăm la o situație 
declanșată de o inversiune. Faptul că într-o anumită zonă a vieții, a mentalului sau 
a structurii afective ceva se contractă, înseamnă că are loc o neglijență pe care 
profitorii să o speculeze foarte ușor. Iată cum această contracție poate fii surprinsă 
atât la nivelul vieții personale cât și în forma sa extinsă la nivelul interacțiunilor 
dintre oameni. 

Așadar, opoziția Soarelui cu Saturn capătă acum conotații complexe pentru 
că vizează, nu doar un singur lucru, o singură reacție, o singură problemă, ci 
declanșează altele în cascadă. Având la bază acest mecanism se poate mergem mai 
departe cu observația considerând că un profitor va acționa acum nu doar pentru  
a-și spori acumulările sale, la fel cum a făcut și până acum, ci și pentru a se 
răzbuna. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor aprecia ziua de 10 mai ca fiind generoasă la capitolul 
purificare. Pe de o parte sunt identificate acele probleme care fac ființa vulnerabilă, 
iar de partea cealaltă facilitează trecerea la un alt nivel de înțelegere sau chiar de 
acțiune. 

 Indiferent de segmentul în care ne integrăm, astăzi timpul va fi o problemă 
pentru că totul va lăsa impresia unei mari greutăți prin concentrare. Probleme mici 
care până acum au fost ignorate vor fi acum apăsătoare sau de netrecut. Cei 
pesimiști vor avea din nou ocazia să considere că viața îi pedepsește. 

 Finalul tranzituui Lunii prin zodia Fecioară aduce o grijă suplimentară 
acestor probleme mai vechi aceea că dacă scăpăm de sub control anumite emoții 
sau reacții putem strica totul. Această componentă nu va ajunge să devină faptă, ci 
va locui doar în zonă mentală. 

Faptul că Luna înainte de a încheia tranzitul său prin zodia Fecioară 
împlinește un sextil cu Saturn, va lansa impresii false despre lume și viață ca și cum 
ni s-ar permite acum să fim naivi. Pentru că din momentul imediat următor 
împlinirii unghiului dintre Lună și Saturn, până spre diseară, vom fi în "Perioada 
fără Direcție" această atracție către naivitate va deveni mijlocul prin care fiecare 
învață singur, pentru că intervalul denumit generic "Perioada fără Direcție" nu 
ajută în obținerea unui feedback. Așadar, teama că emoțiile ar putea fi scăpate de 
sub control are un suport real, dar nu va fi reală explicația la care se apelează. 

Prin urmare, 10 mai devine o zi a constrângerilor educative. Urmărind 
predispozițiile acestei zile avem ocazia să înțelegem cum reacționăm în fața unor 
programe exprimate la intensitate mai mare, ce rezerve avem, dar și care este 
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capacitatea de anduranță în situația în care o problemă nu coboară spre rezolvare, 
ce urcă lăsând impresia de amplificare sau ramificare. 

 10 mai vine cu o limitare, cu o întârziere în derularea unor etape, dar și cu 
comprimarea unui interval de timp care va putea în mod paradoxal să simplifice 
anumite situații. Ceea ce este neplăcut ar putea veni tocmai din această 
simplificare. Adică, în timp ce unii se vor ocupa de grijile lor pe care și le văd acum 
disproporționat, alții, în special profitorii, își vor însuși mult mai simplu ceea ce 
urmăresc. Asta se întâmplă pentru că ultimul aspect pe care Luna îl împlinește în 
zodia Fecioară este sextilul cu Saturn, ce se va consuma în plină noapte de vineri 
spre sâmbăta, urmând ca intrarea Lunii în zodia următoare (Balanța) să se producă 
la aproximativ 19 ore distanță, abia în seara zilei de sâmbătă. Acest interval, 
denumit generic "Perioada fără Direcție" nu ajută în obținerea unui feedback 
corect. De aceea orice simplu derapaj care în alte condiții ar fi trecut neobservat, 
acum va divulga anumite lucruri despre intimitatea individului fără a-l ajuta să și le 
repare ori să și le depășească. 

Nu încape îndoială că acest mecanism astral se va complica în cazul celor 
care trăiesc în medii agresive. Căldura familiei, un prieten drag, sensibil, atent sau 
alte elemente ce țin de zona protecției și iubirii vor ține departe vibrațiile corozive 
ale momentului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu interveni astăzi în 
derularea unui eveniment. Acolo unde nu există un mediu armonios, pozitiv, el 
poate fi invocat mental prin detașarea de caracterul agresiv sau coroziv al acestor 
energii. Martorul este singurul judecător obiectiv al situațiilor de acest fel pe care 
Saturn nu-l poate atinge. 

 
Duminică, 11 mai 

Duminica 11- 5-2014  9:21    Luna (Lib) Tri (Gem) Mercury 

Duminica 11- 5-2014 10:39    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Duminica 11- 5-2014 12:28   Venus (Ari) Opp [Lib] Mars 

Duminica 11- 5-2014 14:17    Luna (Lib) Con [Lib] Mars 

Duminica 11- 5-2014 14:29    Luna (Lib) Opp (Ari) Venus 

Duminica 11- 5-2014 15:38 Mercury (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Duminica 11- 5-2014 18:59 Mercury (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Duminica 11- 5-2014 21:38    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Duminica 11- 5-2014 23:55    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
 

Curajul este înțeles greșit. Tentația devine elementul de căpătâi. 
Instabilitate. Combaterea vulgarității prin menținerea bucuriei sau a liniștii. Prea 
multă îndrăzneală. Riposte gratuite. Teamă de sfârșit. Dreptatea poate muri în 
gloria. Reacție surprinzătoare. Revoltă. În constrângeri și probleme unii oameni 
își descoperă vocația. Duritatea zguduie întreaga armonie. Îndemn spre risipă. 
Cel puternic rezistă și arată că frumosul nu moare. 

 
Ceea ce de-a lungul acestei săptămâni a fost considerat o problemă de grup 

se răsfrânge acum asupra individului cu o mare intensitate, lăsându-i impresia că 
nu am rezolvat nimic. În mijlocul zilei se împlinește opoziția lui Venus cu Marte, iar 
în a doua parte a zilei careul pe care Mercur îl împlinește cu Neptun. Aceste 
unghiuri aduc dezamăgiri, insatisfacții sau reacții prea dure în ipostaze ce altădată 
ar fi putut fi rezolvate pe calea dialogului.  Cu alte cuvinte, astăzi este ziua lui "Cine 
seamănă vânt culege furtună".  
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Nimeni nu se va aștepta acum la o asemenea direcție, pentru că fiecare 
gândește că, dacă s-a străduit de-a lungul acestei săptămâni să obțină ceva, să 
convingă, să-și însușească cele necesare ori să obțină anumite achiziții, acum nimic 
nu-i va fi pus la îndoială. Ideea de timp pierdut, bani irosiți, nervi tocați conturează 
în această ultimă zi a săptămânii o imagine foarte proastă asupra viitorului. Dacă 
opoziția lui Marte cu Venus arată că în intimitate nu ne mai putem baza pe ceea ce 
ne-am bazat acum, careul pe care Mercur și Neptun îl împlinesc aduce dezamăgiri 
care pot impregna și zona socială. 

Dar nu e totul. Luna astazi se întâlnește cu Marte și, spre seară se integrează 
în crucea cosmică de pe semnele cardinale, cea despre care acum, în această 
perioadă, vorbește toată lumea. Primul element incomod pe care îl vom remarca va 
fi scăderea vitalității. Unii vor considera că au ajuns în punctul acesta pentru că au 
risipit, alții pentru că nu am avut niciodată ceea le-ar fi necesar acum, deși și-au 
dorit. 

Există însă și o altă categorie de oameni, aceea care îi grupează pe 
împătimiții competițiilor. Se vor simți atât de susținuți de această dinamică, încât 
vor pierde din vedere că, de dragul competiției, multe lucruri vor fi risipite. 

Se poate invoca aici și motivul echilibrului, acela care este foarte agresat de 
dezinteresul care vine din zona intimă. Acesta poate fi motivat de anumite afecțiuni 
de natura fizică ori de un disconfort psihic ce a fost vizibil de-a lungul întregii 
săptămâni. 

 Acolo unde elementele de dizarmonie intimă sau discontinuitățile de natură 
socială nu sunt pregnante, sextilul pe care Mercur îl trimite către Lilith și, implicit, 
trigonul către Marte și Luna aflate în conjuncție, vin să ridice o interdicție, să 
compenseze un neajuns printr-un privilegiu pe care individul însuși și-l acordă. 
Totul va fi privit ca o compensație, nu ca o soluție, însă astăzi, pentru că pe celălalt 
taler al balanței se află o problemă dureroasă, această formă de libertate va fi 
apreciată ca fiind plăcută. Din această cauză unii vor avea reacții surprinzătoare: 
vor râde fără motiv, vor pleca într-o călătorie, vor dori să se plimbe, să doarmă, să 
vorbească mult și să nu spună nimic important, să urmărească știri penibile 
ș.a.m.d. Această direcție va merge însă pe ideea "din două rele o alegem pe cea mai 
puțin rea". 

Dacă judecăm faptul că acum pe cer planetele sunt împrăștiate, multe din 
direcțiile acestei zile nu vor duce la nimic bun. Adică oamenii se vor risipi în prea 
multe fapte, urmărind doar să-și umple timpul, nu să fie și eficienți. Desigur, nu ar 
fi prima dată când ne confruntăm cu așa ceva, însă, în plus față de celelalte situații, 
astăzi vom avea înțelegere pentru această stupidă pierdere de vreme. 

Neglijând aspecte importante ale vieții personale, ceea ce a fost câștigat s-au 
a fost încadrat în termenul generic de "dreptate" poate muri în glorie. Așadar, 
risipa aduce o prea mare greutate unei vieți care a fost zdruncinată puternic în 
această săptămână prin parcurgerea unor situații neobișnuite. Unii vor considera 
că s-au săturat de atâtea schimbări, modificări de raporturi sociale, de viziune și 
merg pe ideea "fie ce-o fi". Această descurajare este susținută de un mecanism de 
autoapărare. Chiar dacă Lilith, prin unghiurile pe care le împlinește astăzi, 
atenuează puțin din caracterul neplăcut, mesajul său are o componentă 
tendențioasă care solidarizează foarte mult cu tensiunile ce ne vin din împlinirea 
acestor unghiuri agresive. Cu alte cuvinte, vom fi tentați astăzi să spunem că 
durerea cea mai mică este de fapt o clipă de fericire. 
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Prin urmare, ultima zi a săptămânii aduce tensiunea acestui interval în 
punctul cel mai înalt. De aceea pentru unii 11 mai va fi o zi a confirmărilor negative 
sau o zi în care se arată descurajați complet, considerând că nu mai pot face nimic 
să schimbe lucrurile. Ceea ce este pierdut va rămâne așa. Dacă pentru oamenii 
simpli aceste unghiuri nu fac altceva decât să confirme un trai greu sau o 
nemulțumire ce nu poate fi rezolvată peste noapte, cei cu demnitate publică, liderii, 
funcționarii au de traversat momente dureroase de dezamăgire. Chiar dacă au avut 
semnale de-a lungul întregii săptămâni, acum au clar confirmarea faptului că au 
pierdut o susținere. Nu va mai conta cum va fi explicat acest lucru de-a lungul 
timpului, ci doar faptul că s-a consumat. Le va fi teamă de un sfârșit neplăcut, se 
vor arăta revoltați, îngrijorați, instabili și se gândesc să o ia de la capăt în alt 
domeniu. Dacă printre acestea sunt și persoane care consultă informații de factură 
ezoterică acelea care pot explica dintr-o altă perspectivă mersul lucrurilor vor 
observa mult mai bine cum sunt particularizate deviza lunii mai "limpezirea 
lucrurilor" și devizele primelor două decade ale lunii mai "limpezirea lucrurilor 
prin forța lăuntrică" și "limpezirea lucrurilor prin înfruntare" cu care această 
săptămână lucrează. 

Așadar îndemnul la pacifism, la reconciliere va produce, prin vibrațiile 
acestei zile, unde de mirare. Unde va fi loc de înțelegere când totul explodează? 

 Noi, pentru că studiem astrologie, nu vom cădea în capcana acestei 
dezamăgiri și vom folosi invitația de acum pentru a face sinteze înțelepte. Nu ne 
vom lăsa în voia tulburărilor de acum, ci vom face un inventar asupra deciziilor 
eronate din trecut care ne aduc aici pentru a nu mai repeta pe viitor aceiași 
greșeală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune cu încăpățânare 
să refuzăm elementul negativ al acestei zile, oricât de convingător sau de decisiv ar 
părea. Nu trebuie să uităm că suntem creatori, iar un creator nu așteaptă ca pietrele 
să-i vorbească decât atunci când din ele a construit un templu. El nu cunoaște 
drama pietrei care lovește, ci doar grija că nu-i vei găsi acesteia locul în edificiul pe 
care le ridică. Cel care astăzi se va preocupa de edificiul său, va considera că 
pierderea cea mai mare de acum constă doar în faptul că nu are unde să-și zidească 
piatra pe care a ales-o. Chiar dacă va fi o simplă constatare, momentul înțelegerii va 
însemna că deja s-a ales traseul corect pentru că s-ar putea ca pe viitor această 
situație să nu se mai repete. 
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12-18 mai 2014 este săptămâna succesului personal și a devenirii pe mai 
multe planuri. O mare parte din această săptămână va fi aducătoare de realizări 
importante pentru individ și grupul său, însă există și oameni care vor pretinde 
norocului să-i recompenseze prin suferințele celorlalți. Din fericire, nu va fi 
săptămâna lor, adică numărul celor care vor abuza de încrederea celorlalți nu va fi 
mai mare decât al celorlalți. 

 Unghiurile care se împlinesc acum, dar și, implicit, deplasarea Lunii de la 
Balanță la Capricorn, aduce inițierea unui nou ciclu draconitic, o fază de Lună 
plină, dar și participarea la mai multe configurații astrale care pun în această 
săptămână accentul pe transformare. Transformarea nu este însă un proces simplu 
și plăcut. Ea implică, în primul rând, confruntarea cu elementele brute, adesea 
negative, care dau individului un statut limitat sau negativ. În general, procesul de 
transformare, cu toate etapele sale intermediare, are nevoie de ceva mai mult de o 
săptămână pentru a se împlini. De aceea, succesul fulminant va fi vizibil în această 
săptămână doar în cazul celor care lucrează de ceva vreme pentru asta. Așadar, 
ambiția de a comprima timpul va fi marea greșeală de acum. 

Elementele ce stau în calea reușitei personale reprezintă de fapt un cumul de 
factori și de aceea nu trebuie judecat doar după conturul pe care-l au acum în 
prezent, ci și după dinamica evenimentelor din trecut. De aceea, unele evenimente 
par prea complicate pentru a putea fi judecate de o singură minte. De aici și efortul 
prea mare. 

Faptul că vor apărea fluctuații în conduita personală reprezintă doar un 
element de diversitate, nu baza pe care trebuie să o avem acum, pentru că unul din 
elementele cele mai dureroase ale acestei perioade va fi dat de dorința de integrare. 
Baza ei însă nu va fi judecată după tandemul victorie și înfrângere, ci doar prin 
argumente ceea ce ne va încuraja să găsim puterea de a merge mai departe pe acest 
drum. 

 Transferul corect al informațiilor cu care intrăm în contact acum va căpăta o 
notă gravă. Frigul sufletesc poate însemna, în acest proces complex, mijlocul prin 
care să descoperim care este rostul pe această lume. 

 Dincolo de toate aceste detalii, rezultanta principală ne va spune care este 
puterea personală și cum trebuie să o folosim. Lumea aceasta și, implicit, anturajul 
în care am ales să trăim, consumă mari cantități de energie pentru a ne ține blocați 
la acest nivel. Astfel, nu se dorește să știm mai multe, să înțelegem mai multe, să 
putem face mai multe, prezentându-ne nu ca pe o formă de prizonierat, ci ca pe o 
consecință a luptei dintre bine și rău. La nivelul filozofic lupta dintre bine și rău 
poate lua proporții apocaliptice, însă la nivelul vieții comune ea ne va vorbi despre 
achiziții, talente, expresivitate, misiune, deci nu va spune nimic despre riscurile 
consumului ori despre achizițiile ulterioare. De aici vine si caracterul ludic al 
acestei perioade care va fi cu atât mai interesantă cu cât suntem mai mult implicați 
în cercetarea spirituală, singura care ne arată ce este real și ce nu din ceea ce trăim. 

 Evident, ca în multe situații, există și faze intermediare. Astfel, achizițiile de 
acum pot bucura de o parte și întrista de alta, pot spori acumulările informaționale 
sau materiale de acum, dar și speria cu un viitor incert sau lovit de sărăcie. 
Înțelegem deci că a avea sau a nu avea nu reprezintă scopul în sine al acestei 
săptămâni, ci doar de a merge mai departe pe drumul regăsirii, chiar dacă nu vom 
ști nimic despre ceea ce, practic, ne va interesa cel mai mult: care este consumul, 
care sunt costurile. Etapa acestei săptămâni îl îndeamnă pe om să descopere cât de 
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puternic este pentru că, apoi, va sta în alegerea sa la ce nivel se va exprima 
conștientizarea puterii sale. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a sta departe de 
lăcomie. Nu prin lăcomie ajungem să descoperim că suntem mari forțe ale 
universului. Lupta în sine este utilizată doar pentru a ne dezveli de caracterul 
iluzoriu, incert sau periculos al achizițiilor din ultima vreme. După ce am realizat 
acest lucru achiziția în sine, cea care ne spune dacă am ieșit victorioși sau nu, 
puterea care ne definește ca exploratori ai vieții, este în totalitate atinsă de liniște. 
Acolo unde există lăcomie, nu există liniște, iar acolo unde, în această săptămână, 
nu va exista liniște, victoria nu poate apărea. 

 
Luni, 12 mai 

Luni 12- 5-2014  3:48    Luna (Lib) Squ (Can) Jupiter 

Luni 12- 5-2014 19:05 Mercury (Gem) Tri [Lib] Mars 

Luni 12- 5-2014 23:11    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 
 

Dorinţă de integrare. Nevoie de a fi remarcat. Se caută o explicaţie 
plauzibilă. Viaţa are un rost în noile schimbări sociale. Derulări din umbră. 
Inspiraţie. Atingerea unui punct maxim în lansarea unui mesaj. 

 
Începem o săptămână care ne aduce spre împlinire multe elemente ce, până 

acum, au stat în umbră. Tocmai de aceea se numește și săptămâna succesului 
personal. Ușurința cu care oamenii reușesc să-și exprime sentimentele va face 
debutul acestei săptămâni drept un punct de pornire în derularea unor evenimente 
aflate până acum în umbră. Prin aceste descinderi de forțe, calitatea vieții se 
schimbă, curajul pare să înlocuiască frica de acțiune, iar puterea personală va 
demonstra că nu s-a spus încă ultimul cuvânt. Vorbim, așadar, de o combinație 
între două aspecte, unul pe care Luna îl împlinește cu Jupiter, iar celălalt, trigonul 
lui Mercur cu Marte. Deci, vorbim de dorința de integrare, de nevoia de a fi 
remarcat în grupul de apartenență ori de membrii altor grupuri cu care până acum 
ne-am aflat în competiție, dar și de a ridica standardul de viață prin explicații, 
justificări, demonstrații foarte plauzibile. 

 Contextul în care aceste unghiuri se împlinesc nu este însă unul generos. Ne 
referim aici la tranzitul lui Mercur prin domiciliu care primește raze negative 
(careu) din partea lui Neptun din domiciliu, semn de incompatibilitate sau conflict 
de interese între ceea ce vrea individul și ceea ce este necesar în grupul de 
apartenență, dar și la apăsătoarea opoziție Marte-Uranus pe care planeta Mercur 
acum nu o poate remedia. Dacă aceste elemente nu se pot conjuga pentru binele 
individului, calitatea de planetă mediatoare pe care o are Lilith în acest context 
complicat (opoziția Marte-Uranus) pune și mai mult dorința de izbândă lângă 
puterea de a modifica o situație nefericită în avantaj propriu și chiar a comporta o 
victorie. Pentru că victoria este un element complicat, se va invoca aici necesitatea 
unei suplimentări. Unii vor considera că suplimentarea înseamnă să învețe mai 
mult, să facă mai mult sport, să mănânce mai mult sau să adopte o dietă mai 
drastică ori să-și selecteze și mai mult cercul cunoscuților pentru a avea mai puține 
probleme. Termenul de "mai mult" are în această săptămână alte conotații.  Acum 
"mai mult" înseamnă "mai tare", iar de aici s-ar înțelege că nu este cerută în mod 
implicit o suplimentare, ci doar o respectare a valorilor care există deja. 
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Pe acest fond al unei înțelegeri mult mai degajate aplicate propriului mod de 
acțiune, intervine îndemnul pe care îl primim din partea conjuncției Lunii cu Capul 
Dragonului. Seriozitatea, aprofundarea, interesul pentru a respecta valorile celuilalt 
trebuie să facă parte din ceea ce acum este denumit generic prin "dorință". Dacă în 
acest context apare o discontinuitate este clar că raportul de forțe înclină foarte 
mult în a nu respecta acest îndemn, ci de a acționa după ureche sau în mod egoist, 
așa cum s-a procedat și până acum. 

Inițierea unui nou ciclu draconitic va ridica multe probleme care nu le vor 
înlocui pe cele care sunt deja, ci se vor adăuga acestora, ducând la separări, 
fragmentări și despărțiri sau dezamăgiri care puteau fi relativ ușor evitate.  

Nu încape discuție că orice formă de transfer, orice ridicare a nivelului sau 
statutului profesional prin concurs, evaluare, interviu va trezi în individ o dorință 
aprigă de victorie. Va considera că dacă se află în fața unui asemenea moment 
trebuie să demonstreze tot ce poate, ba chiar mai mult, considerând că, în felul 
acesta, își stinge dorința de răzbunare ori se face dreptate. Noi, pentru că studiem 
astrologie, vedem că acest trigon Mercur-Marte, principalul vinovat de menținerea 
artificială a unei direcții pozitive, este alterat de retrogradarea lui Marte. Astfel, 
chiar dacă oamenii gândesc bine, dorințele lor, în timpul derulării etapelor unui 
demers, sunt impure ori încărcate de prea mult resentiment, iar intervenția 
acestora va apărea ca în situația în care la un concurs gastronomic un bucătar are 
proasta inspirație de a schimba rețeta. Este posibil ca rezultatul să fie bun, dar 
riscul este foarte mare. La fel se întâmplă și astăzi. Retrogradarea lui Marte nu este 
în totalitate negativă, chiar dacă metodele la care apelează nu sunt tocmai plăcute. 
Pentru că acum, în această perioadă, dorințele se află și în conflict deschis cu tot 
ceea ce ține de zona neprevăzutului, orice motivație care are la bază un suport 
afectiv duce la conflict orb. Cel care nu va ține cont de acest detaliu, va observa că 
partenerul de dialog va urmării mai mult derapajele, decât cunoștințele pe care se 
străduiește să le prezinte cât mai corect sau convingător. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni minunate se face printr-o invitație 
la test. De această dată, testul nu are conotații clasice, adică răspunzi la o întrebare 
și promovezi, ci evaluatorul, în speță conjunctura socială sau anturajul, verifică 
modul cum este selectată și prezentată informația. Din această cauză, mulți vor fi 
păcăliți că nu le este acceptat răspunsul. În realitate, această formă de evaluare este 
susținută de viața însăși, cea care pune în competiție forțe situate pe nivele diferite 
pentru că, de fapt, fiecare este judecat după modul cum răspunde la provocările pe 
care și le-a ales față de el însuși, nu după conținutul răspunsului. Viața nu te 
premiază dacă ți-ai învins adversarul, ci dacă ai dovedit că, având aceleași 
instrumente ca și el, ești mai puternic împreună cu el, nu împotriva lui.  

Jocul acesta al vieții primește astăzi chipuri nebănuite. Prin acestea, lucrurile 
își schimbă aspectul, înfățișarea sau chiar direcțiile, pentru a satisface dorința de 
evoluție ce le este multora necunoscută. Chiar dacă nu știu, nu înseamnă că sunt în 
afara acestor predispoziții. Vor remarca așa cum pot sau vor lua în nume personal 
un răspuns pe care nu-l înțeleg.  

Cu toate că această confuzie îi va determina să-și dramatizeze în continuare 
condiția, viața va merge mai departe pentru că astăzi începe un nou ciclu draconitic 
și a sosit momentul unui nou început în care valorile morale, cunoașterea 
spirituală, adâncimile sufletului să deschidă o pagină în cartea vieții. La finalul unui 
interval și mai mare decât acesta construit de relația Lunii cu Nodurile sale, se va 
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face o analiză și se va constata cine a progresat și cine nu. De altfel, nici nu este 
treaba acestei zile să-i împartă pe oameni în categorii.  

 Cel care înțelege aceste lucruri va reuși să surprindă detalii importante ale 
vieții sale și să renunțe la bătălia sterilă pentru întâietate. Am venit aici, în această 
lume, pentru o confruntare cu sine, pentru a descoperi cât de complicată este viața 
pe care o personificăm. A lupta împotriva altei personificări este greșit. Nu este 
greșit să judeci faptele celorlalți, dacă situația o cere, dar neapărat să le separi de 
ființa care le-a produs. Fără o cunoaștere de sine adecvată, discernământul care îl 
ajută pe om să separe fapta de ființă, va rămâne în continuare în stare latentă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respira viața prin simplitatea 
ei. Există un rost pentru care atunci când viața se termină nu luăm dincolo decât 
experiențele. Lăsăm aici și acumulările, dar și corpul care le-a cerut. Să dăm 
corpului ceea ce ne cere, dar să nu ne lăsăm păcăliți că observațiile sale înseamnă 
cunoaștere. Cunoașterea va sta în permanență aproape de mister, de aceea ea va 
lucra cu instrumente pe care această lume le precizează ca fiind abstracte. Cel care 
este înțelept nu așteaptă finalul vieții să vadă dacă este întreg sau nu, ci se 
completează cu hrana nevăzută încă de pe acum. 

 
Marți, 13 mai 

Marti 13- 5-2014  4:04    Luna (Lib) --> Scorpio 

Marti 13- 5-2014 17:17    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Marti 13- 5-2014 18:04    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Marti 13- 5-2014 21:43    Luna (Sco) Opp (Tau) Juno 
 

Confruntarea cu consecinţele îndrăznelii. Suferinţa arată o pedeapsă. 
Inspiraţia nu poate fi transpusă în cuvinte. Se trece de la risipă la evadare. 
Informaţii despre misiunea proprie. Descurajări venite din partea celor slabi. 
Fiecare simte că s-a născut cu un rost, dar nu-l poate identifica. 

 
Chiar din timpul nopții de luni spre marți, Luna va trece în Scorpion 

împlinind trei aspecte: un trigon cu Neptun, un careu cu Lilith și o opoziție cu 
Junon. Astfel, 13 mai este o zi în care ne întâlnim cu consecințele unor fapte 
marcate de îndrăzneală sau de lipsă de măsură. De fiecare dată când trece prin 
zodia Scorpion, Luna îi duce pe oameni într-un punct de contracție. Prin această 
poziție ei uită că socializarea se realizează prin liber consimțământ și pun interdicții 
care limitează această libertate de expresie. Astfel, se pun condiții, se invocă motive 
pentru a face sau a nu face ceva, sunt amânate anumite întrevederi ori tergiversate 
etape după bunul plac sau mai exact după mofturile de moment. În Scorpion, Luna 
are trăsătura cea mai dificilă și cei care au avut această poziție la naștere se pot 
mândri cu faptul că de fiecare dată când au fost liberi am avut impresia că trebuie 
să plătească mai mult decât alții. 

 De această dată, Luna nu va merge atât de departe cu predispozițiile. Se va 
opri doar la teama de a spune deschis și liber ceea ce se gândește despre o persoană 
ori o situație pentru că, acolo unde lucrurile sunt rele, evenimentul de pe zona 
socială (opoziția Luna-Junon) va avea grijă ca persoana în cauză să fie exonerată de 
orice obligație, deoarece conflictul, după cum constată, este în afara sa, iar, acolo 
unde sunt bune, climatul social va fi foarte generos atent și creativ în a evidenția 
acele emoții pozitive pe care persoana le arata la un moment dat. 
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 Nu toată lumea poate face această trecere de la bine la rău. De aceea mulți 
vor avea astăzi problemele în a transpune în cuvinte ceea ce simt. Asta se întâmplă 
pentru că vor aborda una din direcțiile indicate mai sus, cele care privesc 
dimensiunea socială, printr-un fel de "supă astrală" în care predispozițiile bune 
sunt amestecate cu cele rele. 

 Cei timizi, pentru care viața socială are altă greutate și altă viziune, vor fi 
astăzi cei mai câștigați. La fel ca și în ziua anterioară, nu adjudecarea unei victorii 
constituie dovada de progres, ci alte componente care sunt integrate în etapele 
intermediare. Fiind, prin natura lor, rezervați față de ceea ce ar însemna 
îndrăzneală, promovare prin mijloacele proprii, cei timizi reușesc să facă un slalom 
interesant prin această urzeală de calități și defecte, detașându-se mai ușor de 
probleme și având mai mult timp pentru sine. 

Astfel, reușesc să intre în posesia unor informații cu adevărat valoroase 
pentru viitorul lor statut sau pentru creșterea lor spirituală în ansamblu. Unii 
numesc acestea "informații despre misiunea spirituală" alții, puțin mai rezervați, le 
consideră doar dovezi ale faptului că timiditatea nu este un defect, ci o formă de 
cumințenie a sufletului. 

 Printre acești timizi găsim și oameni care nu-și acceptă și nu-și înțeleg 
cumințenia sufletului. Aceștia devin cu adevărat periculoși pentru cei din jur pentru 
că transformă timiditatea într-o veritabilă fățărnicie. Cine a avut în preajma sa 
oameni de această factură știe că aceștia ies din bârlog numai atunci când vor să-i 
facă pe cei din jur să fie asemenea lor, adică descurajați, mici, fricoși, apatici, 
neînsemnați. Timizii periculoși pot astăzi să facă mult rău. Cu cât sunt mai slabi, cu 
atât descurajările care vin din partea lor sunt mai agresive. 

Cunoscând care sunt direcțiile acestei zile vom reuși să identificăm și să 
ignorăm aceste semnale negative pe care le lansează. Vom ști că se ascund în 
mulțime doar pentru a mușca pe furiș și, dacă avem și ce proteja atunci, vom hotărî 
să ne ferim de zonele aglomerate. 

 Achiziția cea mai importantă a acestei zile stă în faptul că am putea afla care 
este rostul pentru care ne-am născut sau, dacă nu putem integra o informație atât 
de complexă, măcar să aflăm care este rostul pe care îl avem acum, în această 
perioadă a vieții. 

Prin urmare, 13 mai este o zi strategică. Pe de o parte vom lua contact cu 
consecințele unor fapte care, la vremea la care au fost săvârșite, s-au dovedit 
greșite. Trecerea Lunii în semnul căderii sale (Scorpion) complică raporturile pe 
care individul le are cu grupul de apartenență. Fie că unii se vor trezi vorbind 
degeaba, fie că vor dori să acapareze atenția celor din preajmă, așa cum au făcut în 
trecut, fiecare individ, din motive personale, va fi inspirat însă nu va putea pune 
clar în cuvinte ceea ce simte. Această zonă astrală favorizează ființele timide, 
încurajându-le să țină la această cumințenie a sufletului și să nu transforme 
reținerea în fățărnicie. Cine poate depăși această limită se va îndrepta către cei din 
jur doar pentru a-i chinui. Nu se știe dacă nu cumva acesta este rostul pentru care 
s-au născut, dar nici nu are importanță. Cine va dori să câștige această zi va sta 
departe de zonele aglomerate pentru că acolo se ascund câinii care mușcă pe furiș. 

Cu toate că Luna se află într-o poziție destul de proastă, conjuncturile astrale 
ale acestei zile se dovedesc a fi de o generozitate rară. Multe din întrebările 
existențiale găsesc acum răspuns într-un mod simplu și ușor de înțeles. Viața poate, 
astfel, să meargă mai departe, înfruntând limite care altădată inspirau teamă. Și 
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pentru toate acestea nu era nevoie decât de o singură informație, adică răspunsul la 
întrebarea: de ce trăiesc acum și aici? 

Este posibil ca răspunsul să fie fragmentat. Adică o parte a sa să fie înțeleasă 
acum, iar cealaltă pe o altă conjunctură, poate una asemănătoare celei de astăzi. Cel 
care a gustat de-a lungul vieții, fie și numai în parte, din ceea ce este denumit 
generic "cumințenia sufletului" va aprecia acum această informație, indiferent că 
este parțială sau totală. Dar universul astral are propriul său limbaj și cei mai mulți 
vor primi ajutor poate nu sub formă de cuvinte, ci sub formă de înțelesuri, iar 
aceste mesaje ar putea fi simple, atât de simple încât, așa cum spune și poetul, să 
devină de neînțeles. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la factorii care ne 
schimbă calitatea vieții. Dacă această modificare se face după ce fiecare a fost de 
acord atunci înțelesul va fi mult mai ușor de cuprins. Cei care în continuare se 
revoltă împotriva vieții vor avea nevoie ca, această dramă pe care o hrănesc cu atât 
de multă convingere, să fie diminuată pentru a nu fi transformată într-o armă. 
Libertatea înseamnă altceva decât ce am construit prin dramă. Soarele întotdeauna 
răsare de afară, nu din sufragerie sau, cum le spune unora societatea de consum, 
din dormitor sau bucătărie. 

 
Miercuri, 14 mai 

Miercuri 14- 5-2014  3:52    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Miercuri 14- 5-2014 10:23    Luna (Sco) Tri (Can) Jupiter 

Miercuri 14- 5-2014 10:26    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Miercuri 14- 5-2014 14:33 Jupiter (Can) Tri (Pis) Chiron 

Miercuri 14- 5-2014 14:58    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 

Miercuri 14- 5-2014 20:49   Venus (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 14- 5-2014 22:14     Sun (Tau) Opp (Sco) Luna (Full Moon) 
 

Sedimentare împotriva voinţei proprii. Se depăşeşte o condiţie. Presiunile 
exterioare declanşează procese personale remarcabile. Se impresionează 
anturajul prin strălucire. Victoria nu înseamnă sfârşitul războiului. Probleme 
interne. Tragedia vieţii personale este ascunsă. Apar noi canale de vindecare. 

 
Luna plină care se împlinește astăzi sedimentează valorile împotriva voinței 

personale. Pentru că foarte mulți se axează încă pe dinamica zilelor anterioare, 
elementul special care vine din întâlnirea fazei de Lună plină le va lăsa impresia că 
îi smulge din locul în care s-au așezat atât de bine. Drept dovadă stă conjuncția pe 
care Luna o împlinește cu Saturn, cu puțin timp înainte de a definitiva faza de Lună 
plină. În aparență, această conjuncție ar trebui să simplifice foarte mult lucrurile, 
însă ea frânează și impune altă viteză de lucru demersurilor. În schimb, privind-o 
prin intensitatea Lunii pline care se împlinește în seara acestei zile, va părea ca și 
cum este un alt demers, unul paralel cu cel sugerat de această fază a Lunii. Chiar 
dacă este o săptămână frumoasă, dinamica astrală solicită psihicul individului și îi 
consumă o mare parte din rezervele sale, îndemnându-l să trăiască intens, dinamic, 
frumos, complex. Conjuncția Lunii cu Saturn primește o susținere pozitivă din 
partea lui Jupiter și a lui Chiron. Astfel că, faza de Lună plină devine axa unei 
configurații numită Zmeu. Așadar, Luna plină de pe axa Taur-Scorpion este mult 
mai complexă decât pare la prima vedere. 

 Acest dinamism astral nu este construit împotriva individului, ci, 
dimpotrivă, îl ajută pe acesta să privească mult mai departe decât am văzut până 
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acum. Dacă va fi suficient de puternic o parte demersurile tale vor comporta o nouă 
victorie, însă oricât de bine ar fi, nu este cazul să se aștepte la sfârșitul războiului. 
Viața mai are încă multe surprize, iar individul, dacă dorește să trăiască prin valori 
esențiale, trebuie să o privească prin ceea ce ea arată implicit acum. 

 Dacă unghiurile pozitive ale acestei zile poartă amprenta unui noroc la care 
avem acces destul de rar, careul pe care Venus și Pluton îl împlinesc în seara acestei 
zile ne arată, mai clar decât ne-am aștepta, motivul pentru care nu ne putem 
considera victoria de acum ca pe un semn al războiului câștigat. Acest unghi arată 
probleme de factură internă care vin dintr-o utilizare negativă a patrimoniului 
personal: dacă luminariile, integrează în opoziția lor planeta Saturn, planetele 
Venus și Marte integrează în opoziția lor un alt malefic, Uranus. 

Astfel, problemele individuale vor avea și un ecou în zona problemelor 
sociale, iar unii chiar se vor mulțumi cu faptul că nu suferă singuri. Dacă acestea ar 
fi simple unghiuri, pentru omul comun ar fi mult mai ușor de identificat, pe baza 
similitudinilor simple, care sunt soluțiile la problemele de acum. Însă și Saturn și 
Uranus sunt de ceva vreme implicate în unghiuri grele. Așadar, omul comun nu va 
avea de ales decât să accepte o presiune a mediului social fără să spună, fără să 
împărtășească nimănui 

 Acest tablou astral poate explica marile frământări sociale pe care omenirea 
le traversează în această perioadă, însă pentru omul comun aceste explicații nu au o 
valoare practică prea mare pentru că acum nu sunt importante pentru el 
modificările centrelor de putere, cât îl interesează alte lucruri, mult mai aproape de 
inima, buzunarul sau interesele sale imediate. Aici intervine conjuncția Lunii cu 
Saturn. Aici, cele două planete le spun oamenilor că au nevoie de o schimbare 
practică imediată și acela care nu are mintea pregătită să lucreze cu aceste situații 
ample, va desconsidera toate aceste înțelesuri magnifice, toate aceste rezultante ale 
demersurilor abordate de la începutul anului până acum. Adică, nu-l va interesa 
care sunt motivele conflagrațiilor mondiale, de ce apar anumite modificări în zona 
centrelor de putere, de vreme ce lui nu-i ajunge salariu să-și achiziționeze un obiect 
banal, dar util. 

 Nu trebuie decât un efort minim pentru a ieși din această schemă limitată. 
Nu trebuie decât un simplu gând atent și pătrunzător pentru a înțelege că trăim 
vremuri apocaliptice. Rezultanta acestor frământări sociale ar putea să-l surprindă 
pe omul comun cu intensitatea și amploarea lor, dar în egală măsură să-l și 
mulțumească oferindu-i o dovadă în sensul că lucrurile nu se vor schimba în bine. 
Este de la sine înțeles că toată această realitate aduce vieții personale o notă tragică. 
Dar în contextul de acum caracterul tragic al vieții nu este susținut decât de careul 
dintre Venus și Pluton, adică de o utilizare greșită a unui patrimoniu, de 
gestionarea eronată a unor informații, poate chiar de analizarea lor prin inversiune. 

Valorile acestei zile ne încurajează să descoperim noi canale de vindecare. 
Aceste canale pot avea legătură cu evenimentele sociale și să devină înțelegeri noi, 
observații particulare sau selecții inedite ale unor situații pe care le parcurge toată 
lumea. În felul acesta se explică, pe de o parte, impactul personal al planetelor 
individuale asupra omului ca ființă socială, iar, de partea cealaltă, marea diversitate 
astrală a evenimentelor susținute de dispunerea cosmică de acum printr-o 
configurație numită Împrăștierea. 

Prin urmare, 14 mai devine o zi de expansiune. Cu toate că, acum, 
conjuncția Lunii cu Saturn ne îndeamnă să fim conservatori față de marile 
transformări ori față de anumite sugestii pe care le primim din jur, îndemnul 
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acestei zile este acela de a ne îmbogăți patrimoniul cu noi experiențe de viață. Prin 
ceea ce trăim acum am putea descoperi că viața înseamnă mult mai mult decât pare 
la prima vedere. Ceea ce se descoperă acum strălucește puternic, impresionând. 

 Marea diversitate a evenimentelor astrale ne poate conduce însă pe drumuri 
nebănuite. Unii se vor supăra atât de mult pe statutul pe care-l au încât vor dori să 
facă schimbări importante. Pentru că fondul general duce prea ușor spre 
dezamăgire, vor considera că viitorului va fi așa cum este și prezentul, deci nu are 
rost să mai aștepte. De la nivelul acesta percepția este corectă, însă celelalte 
unghiuri care se împlinesc astăzi nu vorbesc despre o bogăție care vine de la un alt 
nivel. 

 Nu decizia categorică, adoptată oricum, nu reprezintă elementul câștigat al 
acestei zile, ci doar declanșarea acesteia, ca urmare a unei înțelegeri noi. A privi 
"mai departe", "mai adânc", "mai intens" reprezintă condiția pentru a adopta o 
schimbare pozitivă. Contextul astral nu pune însă bariere. Deci schimbarea se 
poate produce oricum însă ea va fi pozitivă doar acolo unde sunt îndeplinite aceste 
condiții. 

Recomandarea este aceea de a transforma această zi într-una marcată de 
acumulări suplimentare, studiu, meditație, aprofundare. Dacă acestea sunt 
îndeplinite putem avea certitudinea că eventuala schimbare va fi pozitivă și de 
durată. 

 
Joi, 15 mai 

Joi 15- 5-2014  8:40    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Joi 15- 5-2014 21:20    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Joi 15- 5-2014 22:27    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 
 

Viaţa capătă o notă gravă. Suntem pasibili de o nouă păcăleală. Sunt 
consemnate amintiri neplăcute. Se împlineşte un presentiment rău. Transfer de 
informaţii. Nemulţumirile se amplifică. Este nevoie să înţelegem mai bine 
propriile reacţii. Nemulţumirile pot fi păcăliri ale destinului. 

 
Chiar de dimineață Luna va trece în zodia Săgetător îndemnându-i pe 

oameni să fie optimiști, îndrăzneți și să nu se lase păcăliți de ceea ce strălucește mai 
tare. Prin această nouă poziție a Lunii viața ar putea părea mai bună. Din 
nefericire, în această perioadă tranzitul Lunii prin Săgetător nu ne va ajuta foarte 
mult. Așadar, și astăzi se mențin o parte din presiunile sociale care au făcut celebră 
ziua de 14 mai. În plus adăugăm acestora careul pe care Luna și Neptun îl împlinesc 
spre seară. 

 Vorbim aici de o nouă formă de iluzie, de o nouă păcăleală care apare într-un 
proces de transfer al unei informații. Dacă ieri viața ni s-a părut complexă prin 
evenimente sociale acum ea ni se va părea complexă prin reacțiile pe care am dori 
să le avem, dar nu putem. Astfel, 15 mai este ziua lui "aș dori", "mi-ar plăcea", "ce 
bine ar fi dacă". Pe acest fond, informațiile la care se face apel acum vor fi marcate 
de o formă stranie de neîmplinire. Adică ne vom dori astăzi ceea ce în mod sigur și 
garantat nu vom putea obține niciodată. Pentru că se păstrează în continuare o 
parte a direcțiilor din ziua anterioară, ar fi indicat să ne amintim că expansiunea a 
fost una din soluțiile zile anterioare. Cei care vor prefera să se mențină în zona 
nemulțumirilor vor arăta cât de ușor uită ceea ce viața îi învață cu atât de multă 
generozitate. 
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Așadar, bucuriile de acum vor fi respinse de ființele profunde, pentru că ele 
sunt semnul unei stagnări periculoase. Știm din astrologia ezoterică, și nu numai, 
că planeta Neptun patronează zona compasiunii și, deopotrivă, cea a iluziei, adică, 
puse laolaltă, ar sugera că acolo unde nu există dragoste, există orbire. Impactul 
acestor informații asupra experiențelor de viață care ne vin din ziua anterioară lasă 
o urmă foarte bună. Ne va îndemna să ne înțelegem mai bine, să explicăm mai bine 
statutul pe care-l avem în grupul de apartenență, să fim mai pricepuți într-un 
domeniu, dar și capabili să acumulăm informații  noi în altul, să ne menținem în 
aceleași relații fără să dramatizăm. Avem șansa ca acum, cu un minim de efort, 
acela folosit pentru a respinge bucuriile superficiale, să înțelegem aceste lucruri 
profunde ale vieții. 

 În felul acesta, 15 mai reprezintă o continuare a expansiunii câmpului 
conștiinței de care am avut parte în ziua anterioară. Cunoașterea înseamnă efortul 
continuu, ajustarea permanentă a informațiilor la noile ținte, la noile aspirații, dar 
și la noile puteri. Prin îndeplinirea acestor condiții viața se înnobilează. În caz 
contrar, universul permite individului să-și hrănească sufletul cu bucurii 
superficiale fără să gândească, devorându-le imediat ce au intrat în zona percepției 
sale. Această lipsă de discernământ este pentru spirit o formă de nebunie și nici că 
se putea o zi mai potrivită pentru a vedea care sunt consecințele acestui neajuns. 
Prietenia Lunii cu Lilith (îmbrățișarea tentațiilor ușoare), va face casă bună cu 
careul Luna-Neptun (nemulțumirea în fața lucrurilor interzise). Soluția este 
simplă: oprim tentațiile și descoperim mulțumirea a ceea ce avem, fără a ne dorim 
mult. Atât de simplu este! 

Ceea ce-i va opri pe unii, va ține tot de rămășițe ale unghiurilor împlinite în 
ziua anterioară. Vor dori rezultate concrete, iar bucuriile superficiale vor face parte 
tot din această categorie. Blocați în această percepție greșită asupra viitorului vor 
considera că, de fapt, ei sunt cei care se mulțumesc cu puțin, acceptând bucurii 
simple, în timp ce persoanele situate pe un alt nivel afișează o formă de lăcomie 
ascunsă, prefăcându-se modeste, pe când, în realitate, ele nu fac altceva decât să 
pretindă foarte mult de la viață. Judecând după faptul că îndemnul zilei anterioare 
a fost acela de a produce schimbări prin îndeplinirea unei condiții pozitive, iar 
satisfacerea plăcerilor nu era printre ele, înțelegem că aceste persoane nefericite în 
bucuriile lor simpliste au fost frustrate și ieri, și vor fi și astăzi, pentru că doar 
parfumând locul prin calități, fapte sau dorințe curate se poate trăi frumos, nu 
pretinzând bunuri, averi sau plăceri. Acolo unde acestea sunt o consecință a 
nivelului superior, bunurile, averile, plăcerile vor veni, dar nu pretinzându-le. 

 Prin ceea ce vine spre noi astăzi vom putea să facem distincție clară între a 
pretinde ceva și a aștepta un dar. Dacă sannyasinii din India trăiesc din ceea ce 
primesc de la alții, nu înseamnă că sunt cerșetori, la fel, țiganii care trăiesc pe 
stradă și care refuză să muncească, nu pot avea puritatea și simplitatea unui 
sannyasin. În timp ce sannyasinul trăiește din ceea ce primește, țiganul cerșetor 
pretinde celorlalți ceea ce poate să-și ia singur, dar nu vrea. 

În ochii unui superficial, misticul indian este cel lacom, pentru că o face pe 
înțeleptul pentru a păcăli oamenii, în timp ce țiganul cerșetor le spune trecătorilor 
condiția reală în care se află. Așadar, iată cum, nu doar frumusețea se află în ochii 
privitorului, ci și discernământul. 

Prin urmare, 15 mai este o zi a adevărului despre sine. Luna astăzi trece în 
zodia Săgetător și viața ar putea căpăta o notă gravă acolo unde dorințele sau 
așteptările pe care le avem de la cei din jur nu trec pe nivelul următor. Mulți vor fi 
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păcăliți astăzi interpretând la modul subiectiv anumite informații despre viață, 
despre comportament sau despre trăiri. 

 Multe din evenimentele zilei anterioare trec și în spațiul acestei zile. Tocmai 
de aceea se menține și acum condiția importantă pentru adjudecarea unui avantaj. 
Dacă bucuriile simpliste acaparează încă de dimineață întregul spectru al gândirii, 
motivațiile profunde nu mai au loc. Înțelegerea, compasiunea, acceptarea, toleranța 
sunt valori proiectate în viitor. Pentru acești oameni realitatea prezentului este atât 
de dură încât bucuria caustică a unei tentații ia înfățișarea unei recompense. 

 Mai există o categorie de oameni pentru care singurele bucurii apar atunci 
când ceilalți suferă. Aceștia nu vor șoca opinia publică doar cu faptele din ziua 
anterioară, ci și cu cele de astăzi, atingând un vârf al comportamentului indecent. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne menține astăzi într-un 
registru al simplității. Dacă nu am avut ocazia până acum să vedem care sunt 
elementele simple care caracterizează propriul fel de a fi, să fim atenți la reacțiile pe 
care le avem în primele secunde de interacțiune cu informațiile, adică înainte de a 
elibera un feedback pe baza obiceiurilor sau educației. S-ar putea să fim surprinși 
ce ne-ar plăcea să facem, cât de înțelegători putem fii, cât de ușor putem ierta, cât 
de simplu ne putem proteja în fața unor factori corozivi. 

 
Vineri, 16 mai 

Vineri 16- 5-2014  0:15    Luna (Sag) Sex [Lib] Mars 

Vineri 16- 5-2014  0:58 Mercury (Gem) Sex (Ari) Venus 

Vineri 16- 5-2014  2:24 Mercury (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri 16- 5-2014  2:53   Venus (Ari) Con (Ari) Uranus 

Vineri 16- 5-2014  9:48    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Vineri 16- 5-2014 10:23    Luna (Sag) Tri (Ari) Venus 

Vineri 16- 5-2014 10:39    Luna (Sag) Opp (Gem) Mercury 

Vineri 16- 5-2014 13:48    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Curajul sfidează legile de până acum. Exprimarea pozitivă pune în valoare 
individul. Inspiraţie. Originalitate. Alianţe surprinzătoare. Atenţia de acum se 
bazează pe un sacrificiu mai vechi. Depăşirea unor constrângeri mari duce la 
genialitate. Şansa de a înţelege prezenţa forţelor subtile în acţiunile comune. 
Depăşirea unei condiţii. Victorie în lupta cu sine. 

 
Astăzi se deschide o nouă perspectivă prin care oamenii să se poată exprima 

mult mai bine în direcția pozitivă și componenta lor profesională ori socială să fie 
mai vizibilă. Drept dovadă stau 3 unghiuri la care Venus, Mercur și Uranus 
participă. 16 mai este ziua când Venus și Uranus vor fi în conjuncție, iar planeta 
Mercur va trimite două sextile către cele două planete aflate acum în conjuncție. 
Dată fiind experiența anterioară, Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia 
Săgetător, va trimite raze de suspiciune sau neîncredere față de planeta Mercur 
(opoziție) îndemnându-i pe oameni să creadă că achizițiile zilelor anterioare sunt 
mult mai importante decât ceea ce ar trebui să facă acum. Apoi, se vor îndoi de 
discernământul celor care s-au implicat în aceste evenimente majore, punând capăt 
direcțiilor negative și lăsând totul în voia unor raze binefăcătoare prin care să fie 
valorificată mult mai bine originalitatea, inspirația, sacrificiul de sine. 

Cu vibrațiile zilei de 16 mai viața intră pe un nou traseu. Se pot construi 
trasee surprinzătoare, atenția va deveni un element de care toată lumea se va folosi, 
iar constrângerile, care până acum inspirau teamă, reținere, vor mobiliza atât de 



Săptămâna 12 – 18 mai 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 8 mai 2014, ora 11:08 

mult calitățile personale încât nu se vor depăși doar limitările repartizate acestei 
zile, ci și altele mai mari. 

 Cu alte cuvinte 16 mai vine spre noi cu o nota cu totul specială. Sufletul este 
hrănit prin curaj, iar curajul sfidează legile care, până acum, făceau jocul puterii. 

 Acest complex de factori încearcă să alinieze valorile personale noilor 
etaloane ce se ridică acum din negură. Putem aminti aici și momentul în care o 
persoană umilită, respinsă, marginalizată sau desconsiderată atrage atenția unui alt 
factor de decizie asupra unei problematici și condiția sa existențială se schimbă 
substanțial. Nu vorbim aici doar despre modificări fundamentale, ci și despre un 
noroc special, acela care atrage atenția asupra unor calități ținute intenționat până 
acum în umbră. De aceea momentul acestei zile se bazează mult pe efortul făcut la 
începutul acestui an. Atunci un sacrificiu a fost cea mai bună soluție. Acum 
sacrificiul este constatat, evaluat și apreciat cum se cuvine. 

Valorile pozitive, acelea care sunt indicate de zodia Săgetător, scot 
întotdeauna în evidență un trecut marcat de suferință sau privațiuni. Nimeni nu 
crede că zâmbetul atât de frumos și fermecător al unui Săgetător poartă în el atât de 
multe lacrimi. Aici nu ne referim doar la trăsăturile consemnate în astrologia 
natală, ci și la elemente ce țin de astrologia ezoterică ori de cele care sunt inserate 
în elementele de astrologie karmică. De la săgetători învățam cum să te menții în 
performanță, dar astăzi Luna, trecând prin această zodie, nu va putea fi chiar atât 
de generoasă. Ea va trage de urechi elevul care nu a fost capabil să promoveze cu 
nota minimă o încercare a vieții doar pentru că s-a temut prea mult de sacrificiu. 
Așadar, momentul 16 mai este și ziua lui "Dacă aș fi știut eu!". 

 Privind acestei elemente de astrologie previzională prin prismă celor ce țin 
de astrologia karmică înțelegem că talentul, deschiderea, beneficiul sau avantajul 
vin spre individ în mod gratuit, ceea ce reprezintă o recompensă, adică modul în 
care universul îi spune "Mulțumesc!". 

 Avem șansa în această săptămână să înțelegem mult mai bine că abordarea 
superficială a vieții nu este pentru nimeni o alegere prea bună. Acolo unde talentul 
și profunzimea sunt autentice, găsim un spirit care poate vorbi și despre experiențe, 
găsim un suflet care a făcut istorie. Dacă privim lumina soarelui doar prin gaura 
cheii, pentru că obiceiul la asta ne îndeamnă, vom pierde din vederea esența 
fabuloasă a naturii, cea care se desfășoară în toată splendoarea sa în fața 
exploratorului. Omul este un explorator, iar experiențele sale sunt adunate într-un 
arhivar personal pe care îl poartă în permanență cu sine. Talentul său, deschiderea 
sa, pentru cel care are ochi să vadă și minte să înțeleagă, reprezintă un bonus 
aplicat vieții sale, un privilegiu câștigat prin muncă, dar până și cu aceasta are 
dreptul să se joace. 

 Calitatea jocului va face diferența între omul profund, ghidul și cel care se 
bucură la un moment dat de un simplu avantaj. 

Prin acest balans viața capătă valențe speciale. Cei superficiali vor urmări 
expunerea marcată de stimă de sine exagerată a celor care se bucură de simple 
privilegii și vor trece cu vederea căutarea continuă a celor profunzi. Ei vor 
considera că scopul vieții este acela de a-ți construi o identitate aparte, de a 
construi o casă, a planta un copac, a face un copil și vor desconsidera Ghizii sau 
Maeștrii. Adică vor aprecia mai mult apa îmbuteliată pe care o cumpără din 
magazin decât izvorul care apare din stâncă. 

 16 mai ne învață că victoria nu este întotdeauna obținută în lupta cu un 
element exterior, ci mai ales în lupta cu sine. 
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Prin urmare, 16 mai ne ducem în fața unor evenimente care ne vor 
încuraja să sfidăm toate regulile care s-au dovedit până acum importante pentru 
stabilitatea imaginii sociale. Primul rezultat al acestei depășiri este inspirația, apoi 
cei care s-au lăsat în voia inspirației vor dori ca, utilizând-o, să devină originali. 
Câștigul va fi mai mult decât vizibil pentru că mulți au ocazia acum să vadă ca 
universurile paralele sunt întrepătrunse. 

 Vom avea ocazia astăzi să vedem că există și oameni pentru care viața are o 
altă însemnătate. Ei vor căuta să-și satisfacă toate nevoile și vor spune că sunt 
superiori atunci când visează la ceea ce nu pot atinge niciodată. Ba mai mult, vor 
numi aceasta “sensibilitate superioară”, confund-o cu gândirea abstractă. Acești 
oameni nu pot merge mai departe prin simțul practic, dar nici prin evoluția gândirii 
pentru că, în primul caz, se dovedesc a fi prea rigizi, iar în al doilea fanteziști. 
Pentru aceștia nu există zonă în care universurile paralele să se întâlnească, ci doar 
zona în care unul dintre acestea să îl domine unul pe celălalt. Prietenia care vine 
din zodia Săgetător se va transforma, așadar, într-un comerț ieftin în care vor 
pentru că este „de actualitate”, pentru că este „mai puternic” sau „mai bogat”. 
Degeaba înțelepții din vechime au atribuit săgetătorului, zodia care este acum 
tranzitată de lună, verbul "a înțelege", că astăzi nu va conta. Așadar, acum devine 
mult mai vizibil că acolo unde înțelegerea lipsește toate lucrurile sunt răsturnate. 

 Sunt absolut convins că cei mai mulți dintre astrologi care se ocupa de 
previziuni astrologice vor vedea în conjuncția Venus-Uranus un moment 
excepțional de exprimare a sentimentelor sau chiar de pionierat. Aceste direcții au 
menirea de a media opoziția Lunii din Săgetător cu Mercur din Gemeni, însă, la 
modul concret, acum, nu se va întâmpla ceea ce spun manualele de astrologie 
pentru că această conjuncție primește o opoziție dură din partea lui Marte 
retrograd și, deci, accesul la noroc se face printr-o poarta foarte îngustă ori prin 
îndeplinirea unor condiții. Aceste condiții sunt sugerate de patronajul săgetătorului 
prin multiplele sale direcții și implicit prin acțiunea puternică a verbului "a 
înțelege". Fără o înțelegere adecvată, calitățile minunate care vin din unghiurile 
pozitive împlinite astăzi (creativitate, inspirație, putere, originalitate, gust pentru 
frumos, interes pentru artă) vor părea simple impulsuri sau ciudățenii ale vieții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne păstra acum în limita 
puterii de înțelegere. Acolo unde înțelegerea este adoptată cum se cuvine 
informațiile pe care le furnizează vor fi foarte importante pentru consolidarea unei 
poziții ori pentru îmbunătățirea imaginii sociale. La fel ca multe alte lucruri care 
vin din zodia săgetător, interacțiunea reprezintă puterea și, în egală măsură, 
slăbiciunea cea mai mare. Dacă înțelegi poți interacționa corect. Dacă nu înțelegi 
imaginea va fi afectată. Pentru cei care trăiesc viața prin valorile profunde, 
trăsăturile acestei zile nu se vor limita doar la elemente de imagine. 
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Sâmbăta, 17 mai 
Sambata 17- 5-2014  6:17    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Sambata 17- 5-2014 11:10    Luna (Sag) --> Capricorn 

Sambata 17- 5-2014 17:20 Mercury (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Sambata 17- 5-2014 23:34    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Vorba devine un obstacol. Se face apel la o consiliere de specialitate. Refuzul 
de a împărtăşi din experienţele proprii. Informaţiile se limpezesc. Sunt constatate 
pagubele de război. Părăsire. Judecata celor din preajma este aspră. Apel la 
credinţă. Progresul apare acolo unde defectul ruşinos este recunoscut. 

 
Luna astăzi își încheie periplul său prin zodia Săgetător urmând a trece în 

zodia Capricorn, nu înainte de a trimite un sextil către Capul Dragonului 
îndemnându-ne, chiar de dimineață, să nu uităm că viața este un dar al universului 
și că rostul ei principal este acela de a fi explorată. 

 Trecând în Capricorn, Luna schimbă vibrația. Asta va sugera conținutul său, 
dar nu va putea fi înțeles într-un mod adecvat, pentru că multe din elementele de 
înțelegere sau de exprimare lipsesc din ecuație. Cu alte cuvinte dacă până azi am 
fost vorbăreți, am avut timp și disponibilitate pentru întâlniri sistematice ori de 
plăcere, astăzi devenim morocănoși. În funcție de nivelul de înțelegere, de educație 
sau putere de exprimare unii vor rămâne blocați în această stare de refuz, iar alții 
își vor face planuri de explorare, că doar acesta este scopul vieții. 

Luna din Capricorn face apel la un fond, la rezervele pe care le-am păstrat cu 
sfințenie până acum, iar unii se vor gândi la economiile în bani, obiecte sau alte 
bunuri concrete, palpabile. Alții vor considera că termenul de “rezervă” face referire 
la o idee, la un sfat, la o recomandare, la o sugestie ori la o lucrare de mai mare 
amploare care va menține comunicarea la standardele optime. Cu alte cuvinte, 
indiferent de puterea de înțelegere ori de nivelul la care se acționează acum, 17 mai 
vine cu un consum. 

Pe această determinare intervine careul pe care Mercur și Chiron îl împlinesc 
și care face referire la neputința de a pune în practică o recomandare cu un spectru 
larg de acțiune. Fie că dieta nu-și mai face efectul, apa nu mai este bună, alimentele 
obișnuite se dovedesc a fi dăunătoare, toxice, fie că o schemă de acțiune ori un sfat 
se situează în afara spectrului realității. Adică nu mai convine nimic din ceea ce 
facem până acum, dar nu ca un moft, ci ca o constatare de factură practică: se rupe 
o înțelegere, sunt lansate amenințări, sunt împărtășite din secretele celorlalți, ce 
invadează intimitatea celor din preajmă cu informații nocive, se dorește un lucru ce 
nu poate fi obținut ușor. Cu alte cuvinte ceea ce constatăm ne duce către o părăsire. 

Luna astăzi își încheie periplul său în zodia Săgetător urmând a trece în zodia 
Capricorn, nu înainte de a trimite un sextil către Capul Dragonului îndemnându-
ne, chiar de dimineață, să nu uităm că viața este un dar al universului și că rostul ei 
principal este acela de a fi explorată. 

Este posibil ca desprinderea de acum să însemne despărțirea de un bagaj 
periculos. Asta se va întâmpla doar în cazul celor care au cerut acest lucru de la 
începutul săptămânii. Acești oameni vor fi încă de dimineață invadați de 
evenimente referitoare la întâmplări trecute ca și cum nu trebuie să uite pentru că 
acestea constituie moneda de schimb pentru ceea ce vor primi astăzi. Este de la sine 
înțeles că rememorarea unor situații încordate nu reprezintă ceva plăcut. Tocmai 
de aceea doar ființele puternice reușesc să depășească acest disconfort și să 
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privească viața cu maturitate și discernământ. Acestea vor invoca motivul familiei, 
prieteniei, nucleului ca fiind, deopotrivă, semn de bucurie și sacrificiu. Ceilalți vor 
rămâne în caracterul posac ce vine din zodia Capricorn, rămânând blocați doar în 
zona lui "toți au, numai eu nu!". Aceasta va fi zona în care va activa careul pe care 
Mercur și Chiron îl împlinesc. 

Ceea ce nemulțumește astăzi îndeamnă spre muncă și prin aceasta se va 
căuta compensarea unui neajuns care a fost construit prin vorbă sau prin 
neglijență. Înțelegem, astfel, că refuzul de a împărtăși din experiențele proprii va 
face casă bună cu ceea ce se constată în urma unei confruntări. 

Dacă pentru omul comun acestei situații nu au un înțeles decât prin prismă 
conceptului de suferință, ființa superioară vede în limitări șansa de a progresa. În 
săptămâna anterioară am invocat motivul obstacolului autoimpus, iar acum aceasta 
idee va fi readusa din nou in discuție, accentuându-se un proces de analiza care să 
ducă la un singur rezultat: se va stabili ce elemente vin din afară și ce am cerut prin 
voința proprie. Aceasta este o direcție mai puțin explorata de oamenii comuni, deși 
este accesibilă tuturor. Cu alte cuvinte, este nevoie de un singur gând pentru a se 
comuta de pe înțelegerea comună pe cea abstractă, adică de la a trece de pe 
supărarea că se întâmplă, la mulțumirea că ni s-a întâmplat așa. Cel care realizează 
acest proces observă că, de fapt, nu este nimic abstract în el. Doar ce s-au ridicat 
mai sus, doar ce a pus piciorul pe următoarea treaptă și evident poate vedea mai 
departe. 

Prin urmare, 17 mai este o zi a părăsirii dintr-o zonă și regăsirii în alta. 
Trecerea prin acest punct de graniță este foarte generoasă în experiențe. În primul 
rând să va face un apel puternic la situații similare care s-au consumat în această 
săptămână ori în săptămâna anterioară. Apoi se va constata depozitul pe care îl 
avem, fondul pe care suntem dispuși să îl consumăm acum pentru binele și 
progresul propriei ființe. Dacă acest moment de graniță nu reușește să ridice nici 
măcar un pic nivelul de percepție, ci doar să blocheze pe trecerea în sine, atunci se 
va constata o dizarmonie între ceea ce-și dorește individul și ceea ce trebuie făcut în 
comunitate. Rămânând blocat în acest balans, individul se vă simții judecat de cei 
din jur, marginalizat ori evidențiat prin ceea ce lui însuși îi este rușine. 

 Cel care va depăși acest moment, va reuși să utilizeze informațiile cu care 
intră în contact pentru a limpezi relații neclare sau păreri greșite pe care anturajul 
și le-a format deja. Indiferent de zona în care se va activa, se va constata o 
desprindere de un element, numit generic "părăsire". 

 Cel care dorește să-și trăiască viața prin valori esențiale își va consuma 
întreaga energie astăzi meditând asupra balansului dintre ceea ce primește ca 
pedeapsă și ceea ce cere ca obstacol autoimpus. Meditând asupra acestor informații 
rezultanta va fi una ce va spori cunoașterea. Adică astăzi oamenii nu sunt slabi 
pentru că suferă, ci puternici pentru că-și pot menține demnitatea în vreme de 
furtună. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu sări prea repede la 
concluzii. Simțul exploratorului nu poate fi înțeles decât de acela care dorește în 
permanență să se extindă, pentru că viața nu are obstacole de netrecut, ci doar 
piedici presărate pentru a o face și mai diversificată. Sunt multe calitățile de care 
dispune un explorator, însă achiziția cea mai de preț este discernământul. Așadar, 
să facem din 17 mai nu o zi de drama, ci una de explorare. 
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Duminică, 18 mai 
Duminica 18- 5-2014  2:13    Luna (Cap) Squ [Lib] Mars 

Duminica 18- 5-2014  7:49    Luna (Cap) Tri (Tau) Juno 

Duminica 18- 5-2014  9:17    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Duminica 18- 5-2014 11:56   Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Duminica 18- 5-2014 15:50    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 18- 5-2014 16:41    Luna (Cap) Squ (Ari) Venus 

Duminica 18- 5-2014 16:49  Luna (Cap) Opp (Can) Jupiter 

Duminica 18- 5-2014 18:30   Venus (Ari) Squ (Can) Jupiter 

Duminica 18- 5-2014 19:24    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 
 

Şansa de evoluţie este ascunsă printre situaţii banale. Celor slabi le este 
imposibil să-şi depăşească nemulţumirile simpliste. Cei puternici pun în aplicare 
vocaţia. Dezamăgirile sunt alimentate de situaţiile incomplete. Se caută o 
compatibilitate. Hrana nu ajută în revitalizare. Salt în planul conştiinţei. 
Ghinionul este consecinţa faptei autoreflexive. Binele este blând. Duritatea vine 
acolo unde individul nu a învăţat să piardă. 

 
Aspectele care s-au împlinit ieri se mențin și astăzi, dar, în plus, se va adăuga 

careul pe care Venus și Jupiter îl împlinesc, complicând astfel orice caracter 
practic, orice proiect din cauza suspiciunii, precipitării sau indecenței. Astăzi 
oamenii se vor bloca atât de mult pe situații banale încât li se vor părea mult mai 
importante dezamăgirile de acum, decât înțelegerile superioare ale zilelor 
anterioare. Cu alte cuvinte, vor dori să iasă în evidență prin aceasta selecție 
negativă pentru că cer prea mult de la viață ori, mai exact, pretind vieții să le facă 
toate mofturile. 

 Mulți se vor păcăli acum că problemele lor sunt cele mai importante, că viața 
lor trebuie să fie subiect de roman și, atunci când nu se întâmpla acest lucru, fac tot 
felul de asocieri, de similitudini, care să scoată în evidență, prin aceste elemente 
comune identificate, așa numita esență. 

 Din multitudinea de aspecte care se împlinesc vom observa astăzi doua care 
se referă la raportul individului cu societatea: trigonul Lunii cu Junon și opoziția 
lunii cu Jupiter. Cu alte cuvinte cadrul general nu se schimbă, nu se schimbă nici 
modul în care individul caută să-și dezvolte propriile sale problemele în raport cu 
ceea ce se află în jurul său. Se schimba doar pretenția pe care o are individul de la 
anturaj ca și cum acesta dorește să ceară celor din jur exact ceea ce nu va primi 
niciodată. Așa ajung oamenii astăzi să-și facă rău singuri, să se învinuiască unii de 
alții arătând că au spirit de observație, dar nu știu să-l folosească în mod spre 
binele celorlalți, că știu pe ce lume trăiesc, dar asta nu-i avantajează decât pe ei. 

 Nu acesta este însă scopul pentru care unghiurile planetare se unesc acum în 
această horă astrală. Aminteam și în zilele anterioare despre necesitatea înțelegerii 
propriei condiții, trăsătură importantă pentru toți cei care tind spre mai mult sau 
care vor să evolueze din punct de vedere spiritual. Pentru ca această evoluție 
spirituală să se împlinească în condiții optime, individul are nevoie să se detașeze 
de o parte a condiției sale, aceea care îi îngreunează procesele afective, mentale sau 
relațiile cu ceilalți. Însă, procesul de desprindere cere îndeplinirea unei condiții 
absolut esențiale: constatarea problemei. La asta se referă și unghiul dintre Venus 
și Jupiter, la această conștientizarea unei forme de dezordine, de nesincronizare, de 
opoziție disimulată căreia nu i se poate face față decât prin detașare implicită. 
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 Mulți pasionați de astrologie consideră că unghiul negativ dintre Venus și 
Jupiter era un moment de ghinion pe care numai cel instruit poate să îl controleze. 
În general, așa este, însă acum careul lui Venus cu Jupiter extinde această viziune a 
neșansei prin faptul că se trece de la un simplu unghi, la integrarea acestuia în 
careul în T pe semne cardinale format de Jupiter, Uranus și Pluton. Această 
construcție la care se atașează vibrația planetei Venus ne vorbește de marile 
probleme ale umanității, de grijile pentru ziua de mâine însă nu ale cetățeanului, 
cât ale națiunii. Pe acest fond, integrarea lui Venus ia înfățișarea unei risipe. Adică 
acolo unde s-a spus totul, vine cineva și repetă o informație doar pentru a se băga 
în seamă, acolo unde nu mai exista sorți de izbândă, din plictiseală unii creează 
impresii false, mințind că binele este aproape. Efectul personal ale acestora confuzii 
sociale este acela de a se adâncii anumite impresii negative care nu au acum 
echivalent în planul evenimentelor concrete. De aceea unii sunt îndreptățiți să 
creadă că mersul societății este numai spre rău, deși nu este așa. Îmbrățișând 
aceste concepții, ei nu arată altceva decât că se află în afara oricărei înțelegeri 
majore aplicată fenomenului social. Motivul personal pe care aceste persoane îl 
invocă este real, însă greșeala survine acolo unde sunt scoase problemele de acum 
din context și presărate peste tot. Nemulțumirile acestei zile și, în speță, ale 
perioadei pe care o traversăm sunt în cea mai mare parte expresia unor încercări 
personale. 

Ceea ce se dorește prin explorarea acestor episoade nu constă în adâncirea în 
greutăți, probleme sau durere, ci, dimpotrivă, în depășirea lor cu fruntea sus, cu 
demnitate, cu dragoste față de ceea ce este frumos, pur, cu respect față de univers și 
față de valorile sale vii. Unora, aceste direcții li se vor părea incendiare pentru că ar 
putea să le afecteze tot ceea ce credeau că le susține ori le construiește propria 
identitate. Lumea falsă, cea pe care o menținem prin confuzii își extrage puterea 
din sufletul omului. Știm din învățăturile înțelepților din vechime ca această lume 
falsă nu va permite sufletului să o părăsească pentru că va fi privată de hrana cea 
mai de preț. Această lume nu dorește ca omul se știe cât de puternic este și îi 
blochează mintea pe cât de slab, nemulțumit sau trist poate fi. Iubirea este singurul 
element care rupe lanțul acestei sclavii și îl duce pe individ foarte aproape de 
adevăr. Careul pe care Venus, planeta iubirii, îl împlinește cu Jupiter, stăpânul 
cerului, ne va sugera acum că nu suntem iubiți, că nu suntem acceptați ori că 
suntem neputincioși în fața vieții, ceea ce este fals. 

Din perspectivă karmică această formă de tristețe poate fi consecința unor 
fapte săvârșite de individ în ultima perioadă. Din această cauză unii, mai leneși sau 
care nu au găsit încă motivația cea mai potrivită pentru a se ridica de jos, uzează de 
conjuncturile astrale ale acestei zile pentru a se integra și mai mult în cercuri 
vicioase sau marcate de tristețe. Își vor aminti de ceea ce au greșit, de forțele 
coercitive care au acționat asupra sa și se vor lăsa încurajați în direcția aceasta, de 
toți factorii pe care nu i-au putut domina suficient de bine. 

 Cei puternici care nu obosesc niciodată în munca lor, care caută continuu și 
care nu se lasă doborâți nici când oglinda le arată că au căzut, vor folosi 
conjuncturile acestei zile pentru a constata că procesul de transformare se face 
uneori prin tulburarea așa numitei ordini. La fel, acum, în această perioadă, așa 
numita ordine socială este tulburată în speranța că din ea va apărea ceva mai bun. 
Ei vor vedea în careul lui Venus cu Jupiter ipostazele de contracție, durere sau efort 
pe care acest proces de transformare le conțin. 
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 Iată cum, prin această grație a universului, același adevăr generează, prin 
ochii privitorului, multiple reacții, deci multiple finalități. Avem, astfel, ocazia să 
înțelegem că nu adevărul este relativ, ci modul în care acesta este perceput. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unei conștientizări foarte 
utile, menite să se soldeze cu o îmbogățire a experiențelor de viață și, în cazul 
unora, cu un progres. Unghiurile acestei zile dau o lovitură puternică ideii de 
distracție. Se pare că nimic din ceea ce ne iese astăzi în cale nu ne va fi pe plac, 
nimic din ceea ce observăm sau constatăm ca realitate nu ne încurajează să 
mergem mai departe pe acest traseu. Binele care a existat până acum într-o formă 
invizibilă sau care era parțial ocultat, participă acum la un război misterios. Cei 
care doresc să trăiască viața prin profunzime se vor integra în acest război, 
considerând că programările de acum, aceste incompatibilități sau nesincronizări 
reprezintă de fapt o invitație la a-și consolida și mai mult valorile morale, dragostea 
față de frumos, respectul față de univers. Ceilalți vor fi contrariați de intensitatea 
unui eveniment negativ, pentru că nu se așteptau ca el să explodeze în felul acesta. 

 Este de la sine înțeles că acest moment de gol, în contactul cu binele 
obiectiv, duce la descoperirea propriei forțe interioare, la descoperirea propriului 
bine care creează. Creația este însă un proces laborios. Nimic din ceea ce se creează 
nu se obține ușor, de aceea reușita acestei zile va lăsa impresia că, pentru a construi 
ceva vizibil, va trebui întâi scos din cenușă. 

Însă nimeni nu garantează că reușita de acum îi va atinge pe toți. Ca în orice 
bătălie există oameni care câștigă și oameni care pierd, dar noi, pentru că studiem 
astrologie, știm că există și rezultate intermediare, iar achizițiile acestei zile vor 
putea constitui o bază pentru reușite viitoare, adică nimic nu este pierdut, ci pus 
deoparte în așteptarea momentului reintegrării. 

 Acesta este cadrul general, fundalul pe care se vor lipi toate intențiile sau 
dorințele personale în această zi. Doar în cadrul acestei bătălii dintre bine și rău 
pentru creșterea și dezvoltarea sufletului personal sunt integrate elemente ca: 
refuzul asocierii, nevoia de protecție, ambiție, instabilitate, încredere în observația 
proprie, explorarea propriei urâțenii, indecență în interacțiuni sociale, nevoie de a 
construi valori perene. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de respect. 
Avem experiența săptămânilor anterioare când am fost, de asemenea, invitați la a 
respecta valorile perene, achizițiile celorlalți, frumosul, binele universal. Astăzi fără 
respect lumea se scufundă în haos. 
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19 – 25 mai 2014 este săptămâna curajului de a o lua de la capăt și a fricii de 
a visa. Chiar dacă nu abundă la capitolul evenimente astrale, săptămâna aceasta ne 
aduce luni, 19 mai, trigonul Junon-Pluton, marți, 20 mai, revenirea lui Marte la 
mersul direct (de la 1 martie se află în mers retrograd), miercuri, 21 mai, intrarea 
soarelui în zodia Gemeni, sâmbătă, 24 mai, trigonul Jupiter-Saturn și duminică, 25 
mai, trigonul Mercur-Capul Dragonului. Cu toate că deviza este una îndrăzneață, 
perioada aceasta poate fi dominată în egală măsură și de teama de întoarcere. Va fi 
însă clar că întâlnirea cu semințele trecutului va avea acum o componentă 
educativă. Cel care va ignora că nu reînvierea conflictului este importantă acum, ci 
înțelegerea cauzelor care l-a întreținut atât de mult timp, va rămâne captiv în 
episoadele pe care refuză acum să le depășească. 

Deși trigoanele sunt unghiuri pozitive, elementele pe care le vor mobiliza 
acum, în această săptămână ar putea fi încărcate de un dramatism aparte pentru 
cel pe care le traversează, dovedindu-se benefice pentru unii, sublime pentru alții. 
La acest capitol 19-25 mai 2014 este una dintre cele mai ciudate săptămâni de până 
acum. 

Celor familiarizați cu aceste mijloace de evoluție le va veni relativ ușor, întâi 
să înțeleagă, apoi să integreze corect evenimentele. Ceilalți se vor arăta zăpăciți ca 
și cum lumea s-a întors cu susul în jos. 

Elementul cel mai important al acestei perioade este însă unul benefic: 
învățăm să lăsăm în urma balastul, să fim mai selectivi și să privim înainte cu mai 
multă încredere. Sigur, nu e simplu, însă este util mai ales că abia la finalul 
săptămânii, când Mercur și Capul Dragonului se vor întâlni într-un trigon, vom 
realiza cât de importante au fost aceste zile, cât de multe am fi putut înțelege dacă 
am fi fost deschiși. 

Concret, 19-25 mai 2014 va ridica o nouă problemă în zona veniturilor, a 
consumului, a risipei, va pune în dificultate sănătatea prin epuizare, dar și 
surprinde prin viteza cu care circulă informația, cu eficiența prin care o reclamă își 
poate atinge într-un timp foarte scurt ținta. Profunzimea sentimentelor este 
repezită de agresorii din trecut, dar acceptată ca un semn de noblețe de cei care 
iubesc în secret. Duritatea unui obstacol va ridica acum o problemă nouă pe care, 
dintre toate părțile implicate, liderul, factorul cel mai puternic, o va percepe cu mai 
multă intensitate. Achizițiile acestei săptămâni îi va face pe unii să-și reconsidere 
susținerea pe care o acordă. 

Acolo unde visul este agresat intervine o pierdere, de aceea elementele 
abstracte vor fi acum adevărate oaze de liniște care, chiar dacă nu produc efecte 
imediate, chiar dacă nu sporesc bogăția sufletească pe moment, protejează prin 
magnetismul lor de căderea liberă care, din nefericire, este foarte generoasă la 
capitolul “rezultate imediate”. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne propune să ne 
desprindem de gândurile rele pe care unii doresc să ni le bage în cap cu forța. Dacă 
procesul de interiorizare nu dă rezultate, desprinderea fizică de acele ființe, 
distragerea atenției prin joc, studiu, muncă, detașare să fie următoarea opțiune. 
Achizițiile sufletești ale acestei săptămâni sunt la fel de delicate precum puiul ieșit 
din ou, dar, peste timp, se vor dovedi la fel de puternice ca pasărea mamă. 
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Luni, 19 mai 
Luni 19- 5-2014  7:54    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Luni 19- 5-2014 10:03     Sun (Tau) Tri (Cap) Moon 

Luni 19- 5-2014 12:58    Luna (Cap) --> Aquarius 

Luni 19- 5-2014 19:32   Pluto [Cap] Tri (Tau) Juno 
 

Inteligenţă. Abilitatea de a găsi cel mai potrivit canalul de comunicare. 
Introspecţie. Nemulţumire faţă de feedback. Incapacitate de a găsi noi resurse. Se 
ridică un edificiu. Viaţa se transformă într-o poveste frumoasă. Informaţii despre 
misiunea personală. Tentaţiile duc la accidente. Nepăsare faţă de rezultatele 
muncii celorlalţi. Severitatea este stimulată. 

 
Debutul săptămânii vine cu planuri noi. Prin împlinirea trigonului dintre 

Lună și Soare calitatea vieții se schimbă după cât de profundă este introspecția. 
Adesea oamenii se tem să se interiorizeze pentru că nu le face plăcere să se 
întâlnească din nou cu ceea ce nu au putut schimba de-a lungul vieții. Întâlnirea de 
acum se face prin dorințe noi, prin aspirații noi, diferite față de ceea ce s-a explorat 
până acum. Cum, tot acum, amintirea a ceea ce am traversat în ultimele două luni 
și jumătate nu poate fi ștearsă, evenimentele de acum ne dau mai multă încredere, 
ne fac să fim mai optimiști, mai deschiși și mai atenți la lucrurile frumoase care se 
consumă în jur. Careul pe care Lună îl împlinește la Nodurile sale arată o 
discontinuitate în transferul de informații. Pentru că este vorba de careu, obstacolul 
va fi în interior, în mintea fiecăruia sau survine între membrii aceleiași comunități. 
Totuși, trigonul luminariilor de pe zodii de pământ vine cu un îndemn practic 
foarte util momentului. Vorbim aici despre identificarea unor resurse care vor 
impresiona prin cât de utile se vor dovedi în momentul de față. Aceste resurse nu 
trebuie neapărat să fie sub formă de bani, obiecte, ci pot fi și valori morale, afective 
mentale și spirituale. 

 Trigonul pe care Pluton și Junon îl împlinesc în seara acestei zile transforma 
această greutate într-un eveniment plăcut interesant și util în egală măsură. Astfel, 
interacțiunile devin subiecte interesante, povești frumoase încărcate de morală și 
respect față de ceea ce reprezintă viața sau o persoană dragă din preajmă. Faptul că 
prima jumătate a zilei va fi dominată de tranzitul Lunii prin Capricorn, având, 
pentru scurt timp, și calitatea de Perioadă fără Direcție, va exista și o nemulțumire 
față de ceea ce primim din jur, nu pentru că așa se întâmplă în general, ci pentru că 
astăzi avem prea mari așteptări de la cei din jur. Dacă ne vom lăsa în voia acestui 
sentiment tulburător, întreaga poezie frumoasă a vieții care ne vine din împlinirea 
trigonului Junon-Pluton va lua înfățișarea unui bine care enervează sau nu va 
putea fii apreciat la valoarea sa. 

Sunt uitate beneficii importante, nu mai sunt respectate promisiunile, iar 
ceea ce ar trebui să fie atins de răspundere, va fi lovit de regulă, decizie, închistare. 
Așa se explică tendința de a ne situa împotriva propriului destin. Așa se explică 
relația proastă pe care Luna o are astăzi cu Nodurile sale. 

 Viața este plină de surprize și acolo unde lucrurile, până acum, au lăsat 
impresia că nu pot merge după cum li s-a dictat, vor intra pe un alt traseu printr-o 
comandă venită din afară. Cum binele cu forța nu se poate face, individul cere să fie 
păcălit, tentat sau amăgit cu alte finalități decât știa că ar puteau obține prin ceea ce 
făcea. Cei inteligenți vor înțelege relativ repede că invitația de a activa pe zona 
publică conține, în primul rând, un moment de destăinuire fără să se poată anticipa 
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care este modalitatea de reacție pe care cei cu care lucrează o pot avea. Din această 
perspectivă înțelegem că lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere 
pentru că o simplă opoziție față de idealurile proprii are rădăcini adânci în trecutul 
propriu, prin care nu circulă seva încrederii și optimismului, ci, dimpotrivă, 
experiențe nefericite, eșecuri, marginalizări sau intimidări pe care acum oameni 
sunt invitați să le depășească dintr-odată. 

 Așadar, reușita acestei zile nu reprezintă ceea ce pare la prima vedere ca 
fiind rezultatul unui noroc de moment, ci finalul unei perioade lungi și obositoare 
în care a fost căutat succesul și abordat prin mai multe mijloace. De aceea 
unghiurile pozitive ale acestei zile ne lasă impresia unei revigorare, ca și cum prin 
intermediul celorlalți ne revenim, ne reamintim de pulsul vieții, de putere, de 
vigorare, de încredere. Startul pe care îl realizăm acum în această săptămână 
marcată de tendința de a o lua de la capăt reprezintă un important element de 
destin. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni se face într-un ton agreabil, cu 
multe scăpări la capitolul comunicare sau încredere în sine, dar puternic la 
capitolul ideal împlinit. Vorbele astăzi circulă prea ușor mai ales în a doua parte a 
zilei când Luna va trece în Vărsător, însă acest neajuns nu va face altceva decât să 
schimbe puțin atmosfera de lucru. Nu va putea să schimbe direcțiile importante și 
nici să-l întoarcă pe om din drumul său. Lucrurile bune și cele rele se împletesc 
astăzi într-o construcție interesantă, ca și cum universul participă în mod implicat, 
nu cu detașare, la ceea ce omul își dorește cel mai mult. Din această cauză acum, 
când luna se află în careu la nodurile sale, severitatea va părea mai mult simulată și 
nimeni nu se va speria dacă anumite zone ale idealurilor sau speranțelor nu merg 
mai departe, însă ansamblul general nu își schimbă traseul. 

 Aspectul neplăcut al acestei zile va veni din explorarea unor zone întunecate 
ale ființei. Așteptăm prea mult de la ceilalți și atunci când așteptările sunt 
nerealiste ori când nu sunt îndeplinite așa cum trebuie sunt rememorate întâmplări 
similare ori reînviate dezamăgiri mai vechi. Avem acum suportul necesar pentru a 
nu ne lăsa dominați de această memorie reziduală. Va fi suficient să privim în jur și 
să ne raportăm la frumusețea pe care o vedem fără a o judeca dacă este sau nu 
profundă. Prin careul Lunii la Axa Dragonului fiecare se va judeca pe sine mai mult 
sau mult mai agresiv decât ar putea face oricine din afară. De aceea astăzi 
criticismul reprezintă un efort inutil care ne golește și mai mult de resurse. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a răscoli prin cufărul cu 
amintiri cu detașare. Noi suntem cei care dictăm reînvierea dezamăgirilor mai 
vechi. 
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Marți, 20 mai 
Marti 20- 5-2014  3:13    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Marti 20- 5-2014  4:01    Luna (Aqu) Tri <Lib> Mars 

Marti 20- 5-2014  4:32    Mars <Lib> S/D 

Marti 20- 5-2014 11:49    Luna (Aqu) Squ (Tau) Juno 

Marti 20- 5-2014 14:03    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Marti 20- 5-2014 21:11    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 

Marti 20- 5-2014 23:05    Luna (Aqu) Sex (Ari) Venus 
 

Revenire. Dorinţele dor. Simţurile revin la viaţă. Dreptatea este spusă prea 
tare. Întoarcerea lasă impresia că direcţia este greşită. Este criticată limpezirea 
lucrurilor prin război. Apel la spirit practic. Flexibilitate mentală. Critica arată o 
slăbiciune. Laşitate. Se pune prea mult accent pe experienţele ultimelor două luni. 
Independenţa duce spre neprevăzut. Duritatea este un obstacol al destinului. 

 
Momentul în care planeta Marte revine la mersul direct reprezintă un 

element de cotitură al anului 2014. Nu mai reprezintă pentru nimeni o surpriză 
faptul că de-a lungul tranzitului său retrograd Marte a adus la lumină mofturile, 
pretențiile, inhibițiile ca reguli sociale. Dintre cele predispuse de acest tranzit, 
unele dintre ele au fost atât de periculoase, de confuze încât au pus în dificultate 
omul comun atunci când acesta a dorit să înțeleagă fenomenul social. Problemele 
puse în discuție de retrogradarea lui Marte a vizat, în primul rând, conduita 
individului față de cei din preajmă. Am văzut că anumite explozii temperamentale 
ori derapaje comportamentale au primit o sancțiune dură, generând evenimente 
asupra cărora nu se mai poate reveni. Asta s-a întâmplat, nu pentru că Marte 
retrograd a dorit să pedepsească oamenii care au avut curajul să exprime o dorință 
chiar dacă aceasta a fost periculoasă sau imatură, ci pentru că de-a lungul timpului 
s-au acumulat prea multe situații nerezolvate, s-au susținut prea mult pe dorința de 
reușită, progres, elevare sau glorie. Aceste lucruri nu rămân nerezolvate, adică nu 
vor pluti în derivă, ci vor trece în etapa următoare în două tranșe: în a doua partea 
lunii iulie, apoi în ianuarie 2015, când va fi reînviata această tendință de a căuta 
gloria. 

 Momentul de acum, pentru că acesta ne interesează cel mai mult, este 
încărcat de o durere. Evenimente care au fost marcante în acest interval de 
aproximativ două luni și jumătate și care au trecut prin transformări importante, 
sunt reînviate acum, aduse din nou în centrul atenției însă nu prin efectul pe care l-
au generat, ci prin sentimentul pe care l-au lăsat. Fără a mai conta tabăra în care ne 
aflăm acum, călătoria spre trecut este încărcată de regret. Acest regret vizează în 
primul rând descoperirea variantelor mai puțin agresive integrate în momentul la 
care s-a produs evenimentul, adică ne vom frământa, gândindu-ne că, poate, totuși, 
s-ar fi putut proceda altfel. Acum însă nu se mai poate face nimic, ci doar să fie 
evaluată toată această perioadă pentru că în viitor, adică în a doua parte a lunii iulie 
2014 și mijlocul lunii ianuarie 2015, să nu se repete istoria. 

Acum Marte se află în poziția pe care o avea la sărbătorile de iarnă și deci 
dorințele personale vor avea cam același conținut ca atunci. De această dată însă 
situația socială este alta, adică nu mai avem susținerea necesară pentru a lua astfel 
de decizii categorice. Ceea ce s-a întâmplat, rămâne consumat și nu este indicat să o 
luăm de la capăt chiar dacă îndemnul principal al lui Marte, acum, acesta va fi. 
Atunci Luna din Balanță ne spunea că totul este posibil dacă anturajul, cadrul 
social, interacțiunile, permit acest lucru. Acum Luna din Vărsător ne îndeamnă să 
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fim mult mai responsabili tocmai prin evaluarea evenimentelor din ultimele două 
luni și jumătate. Acum tinerețea nu mai reprezintă o nesăbuință, ci îndemnul de a 
construi ceva important de acolo de unde le-am lăsat la sărbătorile de iarnă. De 
aceea întoarcerea lasă impresia că direcția este greșită, că ne este teamă să mergem 
mai departe și că frica de viitor trebuie ascunsă prin acest proces de rememorare. 
Dacă acest trecut este susținut de o critică acerbă, lucrurile pot derapa, iar 
experiențele ultimelor două luni și jumătate să încarce și mai mult de resentiment, 
tristețe sau agresivitate. 

 Din acest impas se iese prin muncă, însă munca, prin opoziția Marte-Uranus 
și careul Venus-Jupiter, devine o armă a lașității. Cu alte cuvinte, suntem dispuși să 
muncim pentru a duce mai departe o răzbunare ori pentru a ne însuși bunurile 
celorlalți. Cel care rezistă în fața acestei tendințe arată că de la 1 martie până acum 
a parcurs experiențe care l-au maturizat, nu evenimente care l-au umilit sau care 
le-au încărcat și mai mult de resentimente. Apelul la moralitate, educație, cultură, 
spiritualitate va fi, așadar, susținut de îndemnul la respect. Este adevărat, multe din 
evenimentele perioadei la care ne referim sunt acum la ceasul de analiza 
considerate ca fiind greșeli. Dar ce a fost, a fost, și nu trebuie să reînviem istoria 
pentru a ne arăta respectul față de evenimentele pe care le-am parcurs. Este, 
așadar, nevoie de o doză de sinceritate în plus, dar nu neapărat arătată față de cei 
din jur, ci față de noi înșine. Prin acest respect, careul pe care Luna și Saturn îl 
împlinesc astăzi, fondul opoziției Saturn-Junon, nu continua un comportament 
stricat, ci corectează atitudinea care ar putea să-l mențină. În felul acesta, survine și 
o modificare în definirea idealurilor. Gloria va fi astfel căutată prin alte mijloace, nu 
prin asuprirea celor din preajmă și nu prin deposedarea lui de un bun de preț. 

Prin urmare, momentul 20 mai reprezintă punctul în care ne întoarcem 
dintr-un traseu greșit. Puțini vor fi cei care vor recunoaște că au greșit pentru că nu 
stă în firea umană să aprecieze atât de mult sinceritatea. De altfel, nu contează atât 
de mult ceea ce spun, ceea ce recunosc, ceea ce susțin cu convingere, cât contează 
să nu cedeze în fața tentațiilor de a repeta aceeași greșeală. Refuzul folosit în 
direcția aceasta va putea fi văzut ca o atitudine pozitivă, însă el este susținută în 
primul rând de sextilul dintre Lună și Uranus, deci face parte dintr-un proces intim 
de analiză și decizie. Acolo unde se dorește a se demonstra ceva din ceea ce s-a 
consumat în ultimele două luni și jumătate, se arată inflexibilitate mentală, 
rigiditate sau chiar lașitate. Unii se vor arăta așa pentru că se tem ca reacțiile celor 
din jur să nu fie prea dure, încât se pierde din vederea faptul că duritatea este acum 
un obstacol al destinului și au nevoie să o vadă și din alt unghi decât s-a întâmplat 
în ultima perioadă. 

Este însă greu de anticipat cum vor reacționa oamenii în fața acestei frici, 
mai ales ca unghiul pozitiv dintre Lună și Uranus aduce un plus de siguranță, 
ducând la a considera că independența nu face altceva decât să-i pună pe oameni în 
fața unor situații neprevăzute. Dacă însă se va face apel la spiritul practic, 
derapajele care vin din înțelegerea greșită a independenței vor fi reduse la 
minimum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să ne gândim la ceea 
ce să întâmplat, doar pentru că persistă un caracter dur, agresiv, care nu ne dă 
pace. Dacă acum deținem puterea necesară să iertăm întâmplarea, persoana sau pe 
noi înșine, indicat ar fi să acționăm pentru că numai așa ne vom găsi liniștea. 
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Miercuri, 21 mai 
Miercuri 21- 5-2014  1:21    Luna (Aqu) Tri (Gem) Mercury 

Miercuri 21- 5-2014  5:59     Sun (Tau) --> Gemini 

Miercuri 21- 5-2014  9:58    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Miercuri 21- 5-2014 15:20    Luna (Aqu) --> Pisces 

Miercuri 21- 5-2014 16:01     Sun (Gem) Squ (Pis) Luna (Half Moon) 
 

Indiferenţă. Superficialitate. Relaxare pe un tronson important, 
împovărare pe altul mai puţin important. Putere de anticipare. Seriozitatea faţă 
de muncă rezolva un conflict. Discernământ faţă de ceea ce credem că reprezintă 
viitorul. Contact cu lucruri nerezolvate. Se caută eficiența. 

 
Astăzi Soarele va trece în zodia Gemeni și eliberează zodia Taur de griji, de 

ușurința cu care îndeamnă spre izolare chiar și atunci când nu este cazul. Maniera 
prin care va fi percepută energia zodiei Gemeni ne face să credem că lucrurile pot fi 
realizate atunci când se face trimitere către relaxare. Unii vor considera că a sosit 
momentul să se arate indiferenți față de lucrurile care le-au captat atenția în ultima 
vreme și să se distreze în adevăratul sens al cuvântului. Soarele în Gemeni și Luna 
în Vărsător, adică o perioadă importantă din spațiul acestei zile, înseamnă cu 
adevărat destindere. În a doua parte a zilei, când Luna va trece în Pești și va împlini 
un careu cu Soarele, sentimentele de nemulțumire își fac loc. Ne-am bucurat în 
prima parte a zilei, iar unii chiar și-au făcut planuri mărețe de viitor, însă această 
bucurie nu ține. 

Ansamblul general, cel dat de conjuncturile majore pe care le traversăm 
acum, nu privesc cu ochi buni această înclinație către destindere. Astfel, cei care 
sunt superficiali își vor pierde vremea în activitățile care nu le-au adus până acum 
nici un beneficiu direct, păcălindu-se că, prin această atitudine, în sfârșit fac ceva 
important pentru confortul personal. Ceilalți se vor apropia și mai mult de muncă, 
gândind că ultimele 4 săptămâni, cât Soarele a trecut prin zodia Taur, i-a informat 
asupra direcțiilor importante, iar de acum încolo trebuie să se apuce de lucru. 

Împărțirea oamenilor în două categorii, de o parte cei care vor să se elibereze 
de responsabilitate sau de tensiune, iar, de partea cealaltă, cei care vor să se 
elibereze de ceea ce este important, care doresc să construiască ceva, nu constituie 
un avantaj al unora față de ceilalți. Dacă distracția este îmbrățișată de unii chiar 
acum, în mijlocul săptămânii, nu înseamnă că aceștia până la sfârșitul săptămânii 
nu vor recupera timpul pierdut. De partea cealaltă, munca sârguincioasă, abordată 
astăzi, nu anulează dreptul la relaxare. Trigonul pe care Luna și Mercur îl împlinesc 
în noaptea de marți spre miercuri, îi va face pe toți oamenii inspirați, deschiși către 
sugestiile care ar putea veni din exterior pentru ca apoi, în timpul zilei, alegerile pe 
care le fac să nu fie păguboase sau orientate împotriva lor. 

Careul luminariilor au acum un impact asupra funcțiilor psihice. Cei mai 
sensibili care dramatizează ușor în fața unor obstacole ori care se descurajează la 
fel de ușor când dau de greutăți vor avea probleme în a înțelege de ce există o atât 
de mare diferență între prima parte a zilei, când Luna se află în Vărsător, și a doua 
parte a zilei, când Luna se află deja în Pești. Astfel, careul luminariilor întărește 
convingerea că ne aflăm în fața unei alegeri greșite, că indiferent de cum am ales să 
ne petrecem ziua, cealaltă variantă ar fi fost mult mai bună. Din fericire, Soarele în 
Gemeni aduce suficient de multă flexibilitate pentru ca dramatismul dat de trecerea 
Lunii prin zodia Pești să fie de scurtă durată. Din această cauză, vor fi mai mult 
afectați de această contradicție cei care se află într-o perioadă dificilă a vieții lor ori 
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care nu se pot desprinde de dramă. În egală măsură, contactul cu lucrurile 
nerezolvate va fi o realitate a acestei zile prin care oamenii vor dori să-și facă viața 
mai frumoasă sau mai eficientă. 

Intrarea Soarelui în zodia Gemeni, acolo unde se află Mercur de ceva vreme, 
reprezintă, în același timp, și o invitație la rezolvări mult mai ample. Spre exemplu, 
tratarea unei boli grave primește acum soluții miraculoase ori ajutorul unui om 
care este căutat de mult timp, renunțarea la un obicei foarte prost este ajutată de 
prieteni, familie sau cineva din preajma care intervine cu atât de multă putere și 
determinare încât poate înclina balanța în mod semnificativ. Seara zilei de 21 mai 
ar putea fi dificilă pentru cei care au în general probleme cu metabolismul 
lichidelor, fie că substanțele simulatoare agresează prea mult corpul fie că, având 
sau nu un motiv real, se va consuma un pahar în plus. 

Prin urmare, 21 mai este o zi în care luăm contact cu indiferența. Astăzi 
indiferența ar putea lua și o înfățișare pozitivă, adică să renunțe pentru o perioadă 
la munca istovitoare, rezervându-se bilete pentru stațiune ori pur și simplu anulând 
programul pe care le-am repartizat acestei zile pentru a nu face nimic. De partea 
cealaltă, gustarea superficialității, în cazul celor care în ultimele două săptămâni și-
au cam pierdut vremea, se face prin adoptarea unui program strict. Indiferent de 
decizie, în acest moment se pierde din vedere că faptele pe care le-am săvârșit în 
ultimele săptămâni au avut și ele un rost. Decizia categorică a acestei zile, chiar 
dacă pentru unii care trăiesc mult mai intens limitările sociale, se manifestă doar 
înainte, reprezintă modul în care individul se revoltă împotriva dorințelor pe care 
nu și le-a putut controla. 

 Acolo unde evenimentele nu ies prea mult pe zonă publică îndemnurile de 
acum vor lua înfățișarea unui joc. Partea bună vine din faptul că se obține accesul la 
o putere extraordinară, aceea de a anticipa. Acolo unde individul reușește să 
depășească bariera simțurilor, căutând mai mult decât o simplă anulare a ceea ce 
simțurile au strigat în ultimele săptămâni, raportarea la ceea ce mi s-a întâmplat 
recent permite accesul la informații ascunse, complexe sau accesibile doar în 
anumite condiții ori celor inițiați. Întâlnirea cu aceste informații subtile va 
impregna atât de mult structura individului încât remanența lor va fi vizibilă timp 
de 4 săptămâni de acum încolo. 

Recomandarea este aceea de a rezerva această zi adevărului. Cel care se află 
în căutarea adevărului nu se va opri niciodată la ultima informație pe care o 
descoperă despre sine. Va căuta în continuare până când structura sa se extinde, 
până când puterea sa va fi suficient de mare încât să treacă pe nivelul următor. 21 
mai este o zi în care putem acumula ceea ce ne trebuie pentru a trece la nivelul 
următor. 
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Joi, 22 mai 
Joi 22- 5-2014  4:06    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Joi 22- 5-2014 13:59    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Joi 22- 5-2014 16:56    Luna (Pis) Sex (Tau) Juno 

Joi 22- 5-2014 21:05    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Joi 22- 5-2014 23:14    Luna (Pis) Tri (Can) Jupiter 
 

Raţiunea este prioritară. Sentimentele sunt confuze. Experienţele întăresc 
voinţa. Se depăşeşte o barieră. Nostalgie. Viziunea impresionează. Ne vin mesaje 
din subtil. Prieteniile sunt iubite mai mult. Certitudinea este verificată prin 
căldură sufletească. 

 
Multe lucruri stranii se pot întâmpla în această zi de 22 mai. Astăzi Luna 

împlinește cinci aspecte, dintre care două conjuncții cu Neptun și respectiv Chiron, 
două sextile cu Pluton și Junon și un trigon cu Jupiter. Se continua, așadar, 
îndemnul la a explora o parte a ființei care a fost neglijată până acum. Mulți vor 
considera că semnalele pe care le primesc de dimineață reprezintă un îndemna la 
rațiune. Asta se întâmplă pentru că sentimentele vor fi confuze, iar ei nu se pot 
desprinde de imaginile care s-au lipit de mințile lor în ziua anterioară. Și astăzi se 
păstrează împărțirea oamenilor în două categorii așa cum s-a întâmplat în ziua 
anterioară. Spre deosebire de unghiurile de ieri, astăzi jocul nu mai are atât de 
multă greutate, deși vor exista și oameni care vor prefera să se joace cu toate că nu 
este cazul și nu trebuie să-i judecăm decât după reacțiile pe care le au acum. Am 
văzut în analiza aplicată zilei anterioare că dispunerea planetelor de acum este mult 
mai indulgentă și le oferă acestora timp suficient să-și revină până la sfârșitul 
săptămânii. 

 Cei care doresc să-și împărtășească viziunile, să-și pună la dispoziția 
celorlalți informațiile pe care le dețin, pentru că Soarele intrând în Gemeni intră de 
fapt și în fereastra trigonului cu Marte, vor beneficia, în egală măsură, și de 
oportunitatea de a prezenta aceste valori într-un cadru mult mai mare sau diferit 
față de așteptări. Unii vor fi luați pe nepregătite și se vor pierde în fața curiozității 
audienței, alții vor savura acest moment și își vor continua munca sau distracția, 
așa după cum au ales în ziua anterioară. 

 Există însă și o categorie de oameni pentru care 22 mai reprezintă un 
moment de explorare excepțională. Oamenii aceștia cu inima largă, cu sufletul 
curat, cu mintea limpede (că la ei ne referim) sunt rari, iar momentul 22 mai îi va 
scoate la lumină și îi va ține în văzul celorlalți cel puțin două săptămâni. Au puterea 
acum să devină prieteni pentru toți cei cu care intră în contact, lăsând o impresie 
bună, de persoane puternice, echilibrate care dau din ceea ce au pentru a le fi 
celorlalți mai bine. Pentru că acum Mercur nu poate media tendința Nodurilor, 
aceste ființe excepționale vor avea o mare problemă cu răul făcut intenționat, cu cei 
care se mândresc prea mult, cu cei care se bucură de fiecare dată când alții trec prin 
momente delicate. Dintre aceștia, cei care se dovedesc a fi excepționali, dar nu sunt 
încă suficient de căliți pentru întâmplări atât de dure, vor avea impresia că 
Dumnezeu le trimite doar oameni răi în preajmă și că viața lor este lăsată să se 
consume numai printre cei care sunt foarte periculoși, fățarnici, invidioși și avari. 
Fiecare are însă o cruce de dus și dacă depășesc acest impas vor vedea că viața nu le 
este chiar atât de încărcată și că acest caracter negativ, dur, intransigent, periculos 
ori complicat trece în planul secund pentru a lăsa loc Lucrării. 
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Omul comun se va preocupa astăzi de bani, avere, va face un inventar al 
lucrurilor de care se folosește cel mai des pentru a vedea cât timp mai pot fi folosite. 
De partea cealaltă, sentimentele trec și ele prin inventariere și ziua devine astfel 
plină de evenimente, consumatoare de energie poate chiar epuizantă. 

Așa după cum se poate constata, ceea ce individul dorește să facă pentru sine 
va trece într-un plan secund, mult mai importantă va fi fapta care este dăruită celui 
din preajmă, acțiunilor de consiliere, ridicarea unor greutăți în locul celuilalt, 
abordarea problemelor celorlalți ca pe propriile probleme. 

Prin urmare, 22 mai este o zi de progres. Dacă mintea nu a fost însă 
învățată să facă salturi, dacă individul nu s-a ridicat până acum prin efort propriu, 
conjuncția Lunii cu Chiron nu va fi un semn de progres ori de ridicare a nivelului în 
zona de maximă prioritate acum. Oricum ar fi, astăzi viziunea impresionează și nu 
trebuie să ne intereseze decât împărtășirea acestei impresii, nu trebuie decât să 
punem puțină căldură sufletească în aceste observații ca formula de succes să fie 
garantată. 

Totuși, nu toți oamenii sunt interesați de evoluție spirituală și din această 
cauză trăsăturile acestei zile care se aplică tuturor oamenilor, indiferent de nivel ori 
de disponibilitate, îndeamnă spre a acorda mai multă atenție elementului care evită 
un accident. Având în fața ochilor iminența producerii unui eșec, omul va fi reținut 
și după fiecare pas făcut se va uita înapoi să vadă dacă e loc pentru retragere, 
preocupându-se mai mult să-și protejeze această teamă, decât de demersul în sine. 
Dacă el se desprinde de această reținere, o întâmplare banală i se deschide în față 
ca o sumă de priorități cu care se poate delecta pentru mult timp de acum încolo. 
Însă, ca acest noroc să prindă viață, frica de neprevăzut trebuie lăsată în urmă și, 
pentru că de fiecare dată este bine să punem ceva în loc, să o schimbăm cu 
mulțumirea. Avem în preajmă tot ceea ce ne trebuie pentru pasul următor, apoi 
acest pas ne va duce într-un loc unde iarăși pentru ceea ce avem de făcut acolo sau 
pentru a merge mai departe vom avea tot ceea ce ne trebuie. Construcția lumii, 
exprimarea binelui dacă nu este încărcată de candoare, de originalitate (că doar 
fiecare este unic) hrănește confuzia de a merge mai departe pe drumul altuia. 22 
mai ne spune că înainte putem merge doar pe calea proprie, însă înapoi pe oricare 
dintre cele cu care ne-am intersectat la un moment dat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne desprindem de 
interferențele celorlalți pentru a putea vedea mai bine propria cale. Cine a făcut, fie 
și numai un singur pas pe calea proprie, poate povesti și celorlalți cât de minunat 
este să trăiești prin tine însuți, prin energiile tale și interacțiunile cu ceilalți să se 
desfășoară doar în zona schimbului de informații, doar prin susținere, nu prin 
dominare, impunere sau păcălire. 
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Vineri, 23 mai 
Vineri 23- 5-2014  0:04    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Vineri 23- 5-2014  9:27    Luna (Pis) Squ (Gem) Mercury 

Vineri 23- 5-2014 19:03    Luna (Pis) --> Aries 

Vineri 23- 5-2014 23:38     Sun (Gem) Sex (Ari) Moon 
 

Profunzimea sentimentelor este abordată cu mai multă încredere. Se caută 
virtuţi. Ambiţiile sunt privite ca încercări de moment. Întâlnire cu păcatul. Sunt 
invocate modele corecte de conduită. 

 
Înainte de a trece în Berbec, Luna va împlini astăzi un trigon cu Saturn și un 

careu cu Mercur, spulberând boarea de liniște pe care am reușit să o obținem din 
conjuncturile zilelor anterioare. Soarele, abia intrat în Gemeni, ne va îndemna să 
privim aceste explozii ca pe niște momente în care să dovedim forță, să construim 
ceva personal, unic, un element care să ducă mai departe mesajul prezentului, 
vârful pe care l-am atins prin efort individual sau colectiv. O greșeală de moment 
poate spulbera acest vis al căutării virtuților și poate împlini o așteptare negativă. 
Unii îl numesc presentiment, alții ghinion sau păcat, cert este că lăcomia, ambițiile 
prea mari lasă această urmă negativă pe care cu greu o mai poate șterge cineva. 

Cel care, încă de dimineață, de când Luna se mai află în Pești, face apel la 
modele corecte de conduită, nu neapărat din partea celorlalți, ci chiar și la unele 
personale, adjudecate prin educație, muncă, înțelegere subtilă, cunoaștere, va reuși 
să mențină o colaborare bună, să dovedească în continuare că virtuțile nu sunt 
abandonate la prima întâlnire cu greutățile. 

Careul Lunii cu Mercur, împlinit încă de dimineață, aduce Perioadei fără 
direcție (care va activa cea mai mare parte din zi) o notă revendicativă. Pe motiv că 
nimic din ceea ce au în preajmă nu le convine, oamenii se acuza reciproc, nu mai au 
încredere în declarații, se mint ori chiar se trag pe sfoară pentru că Void of Course 
Moon (Perioada fără Direcție) nu le pune nicio piedică în sensul acesta. Așadar, 
startul pe care îl inițiem încă din timpul nopții este un element care va impune de-a 
lungul întregii zile propriul mod de a acționa sau aprecia. 

Mai mult decât în alte zile ale acestei săptămâni, astăzi va fi vizibilă teama de 
a visa. Orice amintire doare, indispune ori taie din elan. Din fericire nu acesta este 
scopul unghiurilor împlinite acum, ci doar consecința că anumite situații nu au fost 
suficient de atent abordate la începutul săptămânii. Pentru că acum Marte din 
Balanță se află în mers direct, Perioada fără Direcție a Lunii va fi deci marcată de 
confuzie. Nu mai putem acționa ca în trecut, dar nici nu suntem ajutați să 
schimbăm tactica, adică nu suntem dispuși să mergem mai departe fără să știm clar 
unde ajungem. Așadar, prima consecință este uciderea visului și adâncirea într-un 
materialism care va fi argumentat prea ușor de rațiune sau, mai bine spus, salvat de 
ea. În cazul acesta, este ușor de dedus cât de simplu putem cădea în patima 
criticismului, cât de ușor putem zdruncina și visele celorlalți doar pentru că pe cele 
personale nu le mai putem susține. Cine va reuși să se ține cu firea, să nu se sperie 
de diminuarea puterii de concentrare, de grija că viața ar putea fi pusă în pericol de 
o secundă de neatenție ori că, în cazuri mai puțin grave, o relație delicată se poate 
rupe iremediabil. Aceste griji exagerate și, în multe din cazuri, lipsite de un 
fundament real, se spulberă brusc spre seară, când Luna va trece în Berbec și se va 
afla în fereastra sextilului cu Soarele. Dinamismul va hrăni ceea ce am protejat și 
starea psihică va fi una foarte bună. 
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Acolo unde s-a cedat în fața unei tentații, sudura va fi practic imposibil de 
făcut în zilele de Berbec (Luna în Berbec), adică în aceste zile de final de 
săptămână, dar va putea fi reparată în primele zile ale săptămânii următoare cât 
timp Luna va fi în Taur. 

Prin urmare, 23 mai este o zi de poveste. Așa cum știm, există și povești 
urâte, nu doar frumoase și nu neapărat toate se termină cu bine pentru fiecare 
personaj. Calitatea personajului pe care îl îmbrățișăm azi va transforma această zi 
într-o poveste frumoasă sau urâtă producând efecte vizibile în planul concret. 
Povestea are însă și o componentă ludică, dar una care îndeamnă spre visare, pe 
lângă caracterul moralizator. De aici deducem că motivul egoist, acela care își are 
rădăcina în abordările din perioada 1 martie – 20 mai (cât timp Marte a fost 
retrograd în Balanță) ne îndreaptă pașii spre țărmul mării ori spre terenurile 
accidentate unde pietrele ascuțite rănesc și îngreunează mersul. 

Pașii zilei de 23 mai au însă un dar aparte, acela de a ne face să simțim 
realitatea cu care am lucrat în ultimele două luni și jumătate. Unii se vor întâlni în 
această călătorie cu păcatul, alții cu virtutea, însă toți vor recepta realitatea a ceea 
ce trăiesc cu o mare intensitate. Din analizele pe care le tot abordăm aici știm că 
perceperea corectă a realității reprezintă un obiectiv important al fiecărui căutător 
al adevărului. Pentru el viața este ceea ce trăiește, nu ceea ce își închipuie. De aceea 
23 mai poate fi un dar nesperat al cerului prin care să simțim că trăim din nou, că 
ne ridicăm deasupra condiției deci elementul de care, practic, avem cea mai mare 
nevoie. S-ar putea ca modul de exprimare să nu fie cel mai bun, cel mai corect sau 
cel mai plăcut, însă asta nu trebuie să conteze. 

Dacă în fața acestei încercări eșuăm, regretul ne va însoți și în următoarele 
două zile, cât Luna va trece în Berbec, urmând că abia în săptămâna următoare să 
mai putem repara ceva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi fiecare eveniment doar 
prin aspectul său plăcut. Oricât de periculos, greu sau compromițător poate fi un 
îndemn, dacă acum este văzut prin caracterul său plăcut, efectul său va fi unul 
pozitiv, eficient pentru sine ori util celorlalți. 

 
Sâmbătă, 24 mai 

Sambata 24- 5-2014 10:58    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Sambata 24- 5-2014 11:09    Luna (Ari) Opp (Lib) Mars 

Sambata 24- 5-2014 18:21    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Sambata 24- 5-2014 20:46 Jupiter (Can) Tri [Sco] Saturn 

Sambata 24- 5-2014 21:53    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Evenimentele sociale ne încurajează. Noroc. Superficialitatea nu mai este 
privită ca un păcat. Se construieşte un edificiu. Nemurirea este un vis plăcut. 
Acolo unde sufletul a fost batjocorit se cere iertare. Mobilităţi în zona tradiţiilor. 
Se demarează un proiect important. Sunt întărite structurile sociale. Este 
descoperit un sacrificiu. Progresul fals se dizolvă. 

 
Astăzi se împlinește unul din cele mai importante aspecte ale acestei 

săptămâni și, implicit, al acestei perioade. Este vorba despre trigonul lui Jupiter cu 
Saturn, aspect care face parte dintr-o configurație mai mare numită zmeu la care 
participă și asteroizii Junon și Chiron. Dacă ar fi să interpretăm această dispunere 
doar prin ceea ce vedem astăzi pe cer, cădem în păcatul de a considera că 24 mai 
reprezintă vârful de lance într-un demers care a început cel mai târziu la 1 martie. 
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Dar acum nu vorbim doar despre ceea ce s-a întâmplat când Marte se afla în mers 
retrograd, ci ne aflăm în fața unei structuri astrale foarte complexe care depășește 
cu mult cadrul impus de retrogradarea acestei planete. Configurația numită 
împrăștiere, cea care acaparează totul, aduce în primul rând o mare diversitate de 
evenimente și puțină putere în a finaliza ceva. Asta înseamnă că oamenii vor fi prea 
siguri pe ceea ce știu pe ceea ce pot, adică pe achizițiile mai vechi pentru a mai ține 
cont și de realitatea prezentului. 

 Înainte de a considera că elementul definitoriu al acestei zile îl reprezintă 
trigonul Jupiter-Saturn, trebuie să luăm în calcul faptul că Luna va împlini o 
opoziție cu Marte și o conjuncție cu Uranus, accentuând axa Berbec-Balanță și 
punând în dificultate relațiile care și așa nu erau dintre cele mai bune. Vorbim aici 
despre explorarea unor slăbiciuni care îl induc pe individ în punctul în care să 
cedeze. Dacă din afară, lucrurile iau înfățișarea unei paranoia, poate chiar a uneia 
scăpat de sub control, din interior individul poate spune că trăiește o adevărată 
dramă. Numai ce, la începutul săptămânii, am crezut că am lăsat în urmă tot ceea 
ce era periculos sau otrăvitor, și acum, înainte de a încheia această săptămână 
încărcată, avem senzația că o luăm de la capăt. Acolo unde lucrurile s-au localizat 
mai mult în zona intimă, putem vorbii despre anumite simptome poate chiar de 
boală sau de oboseală care până acum se afla în planul secund. Acum diversitatea le 
scoate la lumină și aduce în centru atenției un personaj lipsit de importanță care 
putea profita de această șansă pentru a face pasul vieții sale. Pe de o parte 
conștientiza slăbirea corpului diminuarea rezervelor, iar de partea cealaltă 
avantajarea unui element lipsit de substanța adecvată progresului sau calității de 
acum. 

Urmărind cu mai multă luciditate această construcție astrală mulți vor 
considera că orice încercare de modificare este sortită eșecului. Dacă lucrurile vor fi 
privite prin metodă, prin tehnică, adică respectând un procedeu sau o formulă de 
succes, această diversitate obositoare se va reduce la doar câteva direcții pe care 
omul le va putea vedea și implicit urma mai ușor. Așadar, doar îndeplinind această 
condiție putem folosi în mod conștient trigonul lui Jupiter cu Saturn. În caz 
contrar, ne vom situa fie pe frecvența careului Luna-Pluton, fie pe cea a conjuncției 
Luna-Uranus, adică pe aspectele care se aflau de o parte și de cealaltă a 
momentului când trigonul Jupiter-Saturn se împlinește. 

Calitatea vieții personale se va îmbunătăți substanțial prin valorificarea 
adecvată a acestui trigon. Vom știi că am folosit energia acestui unghi așa cum se 
cuvine dacă semnalele ne spun că suntem pe punctul de a împlini ceva 
impresionant. Ambele, fiind planete cu deplasare lentă, nu se vor grăbi să ducă la 
îndeplinire ceea ce gândim sau intenționăm acum. Asta însă nu va fi o problemă 
pentru că având undă verde, ne putem apuca liniștiți de treabă ca, până la finalul 
lunii iulie, să ducem la îndeplinire dezideratul pe care îl gândim sau îl formulăm 
implicit acum. Așadar, în primul rând, trigonul Jupiter-Saturn reprezintă o 
invitație la sinteză, la muncă și seriozitate. Doar prin îndeplinirea acestei condiții 
edificiul pe care suntem pe punctul de a-l ridica acum va avea durabilitate în timp. 

 Tranzitul planetei Jupiter prin zodia Rac arată și o mobilitate în zona 
tradițiilor, ca și cum nimic nu se poate împlini acum decât dacă primim acceptul 
comunității, dacă etapele finale vor fi integrate în structura comunității. 
Diversitatea unghiurilor generată de configurația numită “Împrăștierea” nu este 
compatibilă cu această finalitate nobilă, dar poate constitui un îndemn pentru a nu 
lăsa lucrurile în stadiul acesta. Nu este nicio surpriză pentru un pasionat de 
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astrologie că această configurație numită “Împrăștierea” aduce o mare diversitate 
de informații. Astfel, oamenii vor deveni mai atenți la defectele pe care le au, la 
potențialul economic, energetic sau volitiv, încât a interveni în această zonă prin 
suplimentarea informațiilor ar fi o pierdere de vreme. Așadar, nu tot ceea ce 
primim din jur ne va fi folositor și, înțelegând repede acest lucru, vom reuși să 
câștigăm timp ceea ce va dizolva programul fals care ne spune că toată această 
abundență inutilă reprezintă bogăția care ne va asigura un viitor confort. Trigonul 
Jupiter Saturn este un unghi care selectează informația după criteriul durabilității. 
De aceea nu tot ceea ce ne va atinge astăzi va fi o mângâiere, la fel cum nu tot ceea 
ce gustăm ne hrănește. 

Prin urmare, 24 mai reprezintă un mare ajutor din partea universului 
pentru cei care vor să construiască valori solide. Din nefericire nu toți oamenii 
gândesc la fel, în sensul că există destule persoane care nu apreciază viața prin 
gândire, ci prin plăcere. Pentru că vorbim aici de un aspect major pozitiv, această 
categorie va rezista chiar dacă va fi agresată, criticată, judecată sau repezită. Cu 
toții avem loc sub soare, cu toții avem dreptul să trăim viața așa cum ne-am propus. 
Cine înțelege acest lucru de dimineață va avea de parcurs o zi emoționantă, în care 
orice om poate oferii un exemplu de viață prin ceea ce dorește să împărtășească. 
Este suficient să întâlnim un singur om care să ne atragă atenția asupra faptului că 
nu a trăit degeaba, că a construit ceva în timpul vieții sale, pentru ca modelul său să 
fie preluat. 

Trigonul Jupiter-Saturn are o acțiune corozivă și asupra vechilor structuri. În 
timp ce acestea, prin acțiunile pe care le săvârșesc acum, arată că vor să se mențină, 
caracterul instabil al vieții individuale, baza acestor mari construcții sociale trece 
prin transformări importante care susțin, în mare parte, conflictul interesului 
individual cu al celui de grup. Totuși, nu trebuie subestimată gândirea negativă. 
Din fericire, ea nu va avea acum puterea să încline balanța, dar va putea reduce 
foarte mult șansele de câștig așa cum a fost el gândit în stadiul inițial. Integrarea 
Lunii în careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar aduce o prea mare putere 
elementului mic, detaliilor, cărămiziilor, părților componente pentru a nu fi luat în 
considerare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu plăti astăzi tribut gândirii 
negative. Omul este un ctitor și după cum vom constata astăzi caracterul 
predestinat al vieții sale depinde foarte mult de cum reușește să pună laolaltă, în 
armonie, toate părțile din care este alcătuit. Dacă sentimentul este abandonat în 
trecut, mintea nu va putea să funcționeze conform cerințelor din prezent, iar actele 
pe care le vom săvârși în viitorul apropiat vor fi marcate de dezordine. Cu cât ne 
depărtam de vibrațiile acestei săptămâni cu atât mai greu ne va fi să identificăm, în 
suită de cauze și efecte, adevăratul moment al greșelii. Momentul în care gândul 
negativ a preluat controlul într-un sector va constitui, în egală măsură, și ipostaza 
când această greșeală prinde viață. 
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Duminică, 25 mai 
Duminica 25- 5-2014  4:46    Luna (Ari) Squ (Can) Jupiter 

Duminica 25- 5-2014 10:47 Mercury (Gem) Tri [Lib] North Node 

Duminica 25- 5-2014 17:08    Luna (Ari) Con (Ari) Venus 

Duminica 25- 5-2014 18:21    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Duminica 25- 5-2014 18:58    Luna (Ari) Sex (Gem) Mercury 
 

Se face apel la un program de salvare. Zâmbetele nu conving, însă 
atitudinea, da. Se repetă o greşeală. Sancţiune. Risipă. Comerţul nu rezolva 
tensiunile de moment. Poate fi cumpărat doar ceea ce a fost comandat din vreme. 
Tensiunea psihică slăbeşte corpul. Un element slab cedează pentru totdeauna. 

 
Momentul în care Mercur trimite un trigon către Capul Dragonului coincide 

cu momentul când Luna se află în conjuncție cu coada acestuia. În aparență ziua 
pare să ia înfățișarea unei retribuiri, însă luând în considerare frământările pe care 
le-am traversat de-a lungul acestei săptămâni ar trebui să fim mai prudenți, să 
risipim mai puțin, pentru că schimbările care au loc acum nu rezolvă nevoile 
individului, ci dimpotrivă abuzează de ele. 

Astfel, se va pune prea mult accentul pe un schimb de moment, pe comerț, pe 
tranzacții sau pe transferuri pe care, odată făcute, nu le mai putem repara. Pentru 
că acesta este un unghi pozitiv, multe din aceste demersuri ne vor face să credem, 
ca în celebra vorbă de duh, că: "tot ce zboară se mănâncă". 

Maniera în care Mercur intervine asupra destinului este în același timp și 
generatoare de forme. Ea va tempera pornirile negative, va controla un gând rău, va 
aduce motivații, explicații suplimentare, argumente, justificări acolo unde, până 
acum, nu era loc de așa ceva. În felul acesta, viața se înnobilează, conduita 
modificându-se în direcția rafinamentului și ceea ce speria, brusc se topește. Prin 
acest tip de intervenție 25 mai poate deveni o zi a rafinamentului, însă doar acolo 
unde aceste direcții sunt menținute prin gândul frumos. 

Trecerea Lunii prin Coada Dragonului aduce și amintirea unui accident. 
Pentru că evenimentul principal al zilei este un aspect cu Mercur, se poate ca acest 
cadru să vină dintr-o zonă a dialogului, a  diplomației ori să se fi consumat cu puțin 
timp în urmă într-un proces de transfer al informațiilor. Pe ideea “cunoașterea 
înseamnă putere” (F. Bacon) greșeala anterioară s-a făcut vizibilă printr-un abuz de 
termeni, poate chiar de atitudine. Acum însă ne amintim doar de conținutul a ceea 
ce am auzit, ni s-a spus, am primit ca acuzație, injurie ori, pur și simplu, ca un 
cadou. Este important să observăm cu atenție intensitatea acestui episod pentru că 
relația proastă dintre Luna și Jupiter ne face să privim superficial, această eroare și, 
evident, să repetăm greșeala în aceeași manieră, dar în alt context, în altă zonă ori 
cu alte persoane. 

Dacă este îndeplinită condiția atenției asupra gândului pozitiv, atunci 
trigonul lui Mercur cu Capul Dragonului aduce inspirație și progres, înțelegere și 
aprofundarea sentimentului de unitate prin gând, sentiment și faptă. 

Ceea ce este interesant la configurația acestei zile vine din faptul că se 
accentuează zonele generatoare de forme, de creștere și de dezvoltare și toate aceste 
direcții majore, pe care societatea în sine se bazează, primesc din parte contextului 
astral o undă de prospețime. Se menține în continuare tendința de a schimba fața 
lumii prin reconfigurarea centrelor de putere, de a întări jocurile puterii printr-o 
administrare abuzivă a resurselor, însă lângă acestea se poate pune și o revigorare a 
pulsului vieții, o trezire la viață, cel puțin în elemente ce țin de proiectele personale. 
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Conjuncția Lunii cu Coada Dragonului, pe acest fundal, ne aduce un aspect 
duplicitar care va însemna, pentru cei mai mulți dintre noi, cunoaștere. Pe de o 
parte, problemele celorlalți vor fi privite ca o pedeapsă pe care o primesc din parte 
destinului, de aici și inserarea încrederii că binele învinge în evenimente, conflicte 
sau în proiecte personale. O altă componentă mai puțin discutată în mediile 
ezoterice din cauza caracterului său este aceea de identificare atât cu exemplul, cât 
și cu cel care îl prezintă. De pildă, când Aivanhov ne spune că “respirația e totul”, 
fiecare va privi și integra această informație de la nivelul său. Dacă se dorește 
înțelegerea deplină a acestei informații va fi nevoie ca individul să se identifice cu 
atitudinea lui Aivanhov, să și-o integreze în structura sa și, prin lumina acesteia, să 
spună “respirația e totul”, nu de la statutul lui Aivanhov, ci prin reproducerea 
deschiderii sale față de viață, univers, evoluție. Doar cel care practică cu ritmicitate 
acest procedeu al identificării poate spune ce se află dincolo de ea și care sunt 
rezultatele obiective care survin din abordarea sa pe termen lung. Așadar, pe lângă 
acest caracter pur informativ, transferul de valori presupune și a face “mai mult”, 
“mai profund”, “mai bine”. Despre asta va fi vorba astăzi când trigonul dintre 
Mercur și Capul Dragonului se va împlini. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne ajută să ne desprindem de ceea ce am 
considerat până acum că este important, pentru a acorda importanță elementului 
complex ori celui profund, situație care se poate solda cu un rezultat foarte plăcut 
pentru individ. Cu toate acestea, binele acestei zile nu ne cade din cer și în niciun 
caz nu este la fel pentru fiecare. A pierde din vedere că valorile comune nu depind 
de sprijinul individului este o mare greșeală, iar cine neglijează acest aspect va 
realiza, abia începând cu săptămâna viitoare, că greutatea sarcinilor va fi resimțită 
altfel, ca și cum trebuie să facă aceeași operație nu doar pentru el, ci și pentru 
ceilalți. 

Unghiurile pe care le împlinește Luna în această zi vor aduce însă inițiativă și 
putere, dar, înainte de toate, va oferi accesul la o formă de recompensă pe care o 
primim la fiecare patru săptămâni când își împlinește conjuncția cu Coada 
Dragonului. Această formă de retribuire va avea neapărat nevoie de selecție pentru 
că nu tot ceea ce ne amintim, nu tot ceea ce ne vine din trecut este bun ori ușor de 
înțeles. Acolo unde judecata, discernământul sunt accesibile, trigonul lui Mercur cu 
Capul Dragonului aduce un plus de inspirație, o deschidere specială chiar contactul 
cu vibrații subtile care să-l convingă pe individ că efortul de până acum se 
încadrează într-o schemă mai mare pe care atunci, când a acționat, nu a cunoscut-
o. Astfel, comunicarea, deschiderea înseamnă contactul cu cunoașterea care poate 
deopotrivă privi spre rostul muncii și a sârguinței, dar și spre un viitor puternic, 
nobil, sublim. 

În rest, evenimentele acestei zile au, în aspectul lor duplicitar, puterea de a 
spori plăcerea și de a-l învinovăți pe individ de gustul care-i rămâne pe buze, de a 
putea ierta ușor ceea ce nu a înțeles de la începutul anului până acum și, în secunda 
următoare momentului de eliberare, să îi apară în față un episod identic. Fără a 
depăși cadrul strâmt al vieții comune, înțelegerea nu va putea fi cuprinsă sau ceea 
ce va fi numită “înțelegerea” va fi orice altceva, numai înțelegere nu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza minciuna. Lumina, 
căldura, înțelegerea sunt elemente care pot veni din paginile unei cărți și din 
întâlniri cu prietenii sau pur și simplu din conversațiile pe care le au trecătorii care 
ni se perindă prin față fără să știm nimic despre ei. Stă în puterea noastră să privim 
toate acestea de sus, de foarte de sus, pentru a face lumina ochiului mai 
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cuprinzătoare sau să îmbrățișăm o falsă modestie, iubind doar un singur fascicol de 
lumină care răzbate până în adâncul scorburii în care ne-am ascuns. Astăzi 
conceptul de sus versus jos nu are relevanță decât prin puterea de cuprindere. Dacă 
mișcarea, deplasarea, contactul cu informația, cu soluțiile nu ne fac mai 
cuprinzători, indiferent cât de generoasă este starea de confort, evenimentele 
viitoare se vor întuneca. 
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26 mai – 1 iunie 2014 este săptămâna redescoperirii traseului corect și a 
contactului cu informații care duc spre iluminare. Deși la prima vedere pare o 
direcție destinată doar celor care sunt implicați într-un proces de transformare 
spirituală, care lucrează cu sufletul pentru evoluție, cadrul acesta se adresează 
tuturor, urmând ca rezultatele să fie adjudecate de fiecare în parte, după cât de 
sincer este față de sine, după cât de multă putere are în acest moment și, nu în 
ultimul rând, în funcție de experiențele pe care le-a acumulat până în acest 
moment. 

În egală măsură, săptămâna aduce, în zona personală, o separare de vechile 
comportamente, cel puțin la nivel de informație, urmând ca etapa următoare să fie 
atinsă doar de cei care vor să facă mai mult decât să fie simpli cetățeni informați. 
Ceilalți nu vor stagna, ci se vor întoarce la ceea ce consideră că este bun, adică vor 
redescoperi un traseu pe care l-au considerat corect, chiar dacă s-ar putea ca el să 
nu fie. Cei care eșuează sunt de fapt oameni care caută gloria din timpul vieții, care 
fac puțin și se așteaptă la multe rezultate, care vor să primească recompense, nu 
după cum sunt evaluați de alții, ci după cum consideră, în subiectivismul lor, că 
merită să primească. Pe aceștia conjuncția lui Venus cu Coada Dragonului îi va 
zdruncina foarte mult îndeplinindu-le dorința pe care o formulează cu atât de 
multă insistență: să trăiască în trecutul pe care îl invocă atât de mult. Aceștia vor 
întâlni în această săptămână oameni minunați, dar nu-i vor recunoaște, vor fi 
apreciați pentru calitatea reală a muncii lor, dar nu vor fi mulțumiți de toate 
acestea și vor dezerta. Pentru ei 26 mai – 1 iunie este săptămâna dezertării, căutând 
să-i convingă și pe cei din jur să facă la fel, că nu vor să sufere singuri în întunericul 
pe care și-l doresc atât de mult. 

Ceilalți vor avea o săptămână intensă, plină de experiențe, de speranțe, de 
contact cu sursa suferințelor și de clarificare a greșelilor pe care ambele tabere, 
aflate acum în contact direct, le-au făcut. Din acest punct de vedere va părea o 
săptămână bogată doar la capitolul experiențe, însă ea poate face mai mult, adică 
poate, după momentul de înțelegere, să-i arate omului care are puterea să atingă 
ceea ce vede, că viitorul nu-l poate dezamăgi mai mult decât a fost până în 
momentul acesta. Din această cauza va părea și o perioadă marcată de curajul de a 
îndrepta lucrurile, de a reașeza faptele pe albia corectă și de a întoarce destinul din 
drum. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la rezultate imediate. Adevărații 
învingători, cei care evoluează continuu, nu caută gloria în timpul vieții. Ei nu 
stagnează niciodată, se ridică și, asemenea unei cometei, realizările lor vor putea fi 
urmărite doar prin deplasarea lor, nu așezate într-o vitrină. Putem avea într-o 
vitrină a experiențelor nobile ori a dovezilor de superioritate bucăți de planete, 
fragmente care au căzut pe pământ, adică și-au atins finalitatea a ceea ce și-au 
stabilit, însă nu și pe cele în mișcare. 

Victorioșii acestei săptămâni vor fi cei care la finalul ei vor fi în continuare în 
mișcare și care nu vor folosi evenimentele acestei săptămâni pentru a se întuneca 
prin experiențele proprii, ci care se vor dovedi mai atenți, mai înțelepți, mai bogați 
sufletește, mai puternici prin ceea ce știu, nu mai agresivi cu propriul destin. 

Mercur și Venus, joi, 29 mai, vor trece în zodiile Rac și respectiv Taur 
aducând momentul de granițaădintre sentiment confuz versus gând puternic și 
sentiment frumos versus gând dramatic în punctul cel mai înalt al expresiei 
dualității lor. Dacă Venus va avea un tranzit normal (pe 23 iunie va trece în 
Gemeni) Mercur va avea în Rac un traseul lung, dramatic, anevoios care va 
cuprinde și o perioadă de retrogradare între 7 iunie și 1 iulie, urmând că abia pe 1 
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august să-și încheie tranzitul, trecând în Leu. Așadar, se anunță o perioadă de 
nemulțumiri care vor depăși cadrul evenimentelor ce se vor consuma în zilele când 
Mercur devine vedetă prin unghiurile pe care le împlinește pentru că nu va putea să 
se desprindă decât printr-un mare efort ori acolo unde există o educație în acest 
sens, de plăcerea de a căuta dușmani pentru a-i învinge, de dramatizarea condiției 
obișnuite pentru a părea totul greu ori pentru a-i păcăli pe oameni că dacă pornesc 
cu negație se protejează de dezamăgire. 

Și pentru că nimic nu poate fi simplu în perioada asta, miercuri, 28 mai, se 
împlinește Luna nouă și următoarele patru săptămâni vor avea această amprentă a 
greutăților personale pe care nu știm cum să le rezolvăm și pentru care nu suntem 
în stare să cerem ajutorul cuvenit. 

Dacă extindem cadrul înțelegerii și privim toate problemele, relațiile, 
interacțiunile chiar și proiectele de viitor printr-o viziune de ansamblu, într-un 
cadru mult mai larg, prin implicarea unui întreg complex de factori individuali sau 
colectivi, poate chiar, în cazul celor care lucrează cu ușor cu instrumentele 
abstracte, extinderea către înțelegerea realității dimensiunilor subtile, caracterul 
dramatic al acestei săptămâni, acest pietroi legat de gât, se va dizolva și vom ști 
precis ce avem de făcut. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a lăsa deoparte 
pretențiile absurde. Vremea copilăriei se apropie de final. Mai este puțin până când 
centrele de putere își vor finaliza reconfigurarea lor și este bine că acest moment să 
ne găsească cu ideile stabilizate deja. Această reconfigurarea a centrelor de putere 
nu are doar o componentă administrativă ori politică, ci și una energetică. Se vor 
stabiliza și ideile-forță și cel mai bine ar fi să ne găsească cu structurile suficient de 
flexibile pentru ca valurile schimbării să nu distrugă nimic în calea lor, iar noi să ne 
putem duce mai departe viața, nu ca un accident social, ci ca o expresie a 
înțelepciunii personale. 

 
 
Luni, 26 mai 

Luni 26- 5-2014  0:27    Luna (Ari) --> Taurus 

Luni 26- 5-2014  6:27   Venus (Ari) Opp [Lib] North Node 

Luni 26- 5-2014 14:13    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Luni 26- 5-2014 17:24    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Luni 26- 5-2014 22:31    Mars (Lib) Sex (Leo) Lilith 
 

Pedeapsă. Indiferenţă faţă de munca celorlalţi. Acuzaţii nefondate. 
Competiţie neloială. Compromis. Se spune un adevăr însă nu-l crede nimeni. 
Cheltuieli din fondul de rezervă. Experienţă inedită legată de rezolvarea unei 
probleme. Frumuseţea este în ochii privitorului. Recompensa nemulţumeşte. 

 
Chiar din timpul nopții de duminică spre luni, Luna intră în Taur, încălzind 

sentimentele și îndemnându-i pe oameni să aibă mai multă încredere în situațiile 
pe care le construiesc singuri sau acolo unde au muncit mai mult. Jocul puterii ia, 
începând cu această zi, forme greu de închipuit. Oamenii, mai slăbiți decât altădată 
în fața compromisului, se sperie acolo unde lucrurile se complică puțin și sunt pe 
punctul de a ceda nervos. Cei care studiază fenomenul social vor spune că această 
situație este rezultanta tensiunilor din ultima perioadă. În realitate, o bună 
perioadă de timp viața a fost dominată de o competiție neloială și, dacă ar fi să 
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facem trimitere la fenomenul social, atunci această ipostază este singura care are 
suport astral. Celelalte vin ca o consecință a modului eronat de a gândi dar și dintr-
o înclinație spre risipă. 

 Începând cu această zi și până la finalul săptămânii ne vom confrunta cu o 
formă de recompensă pe care s-ar putea, în anumite situații, să nu o acceptăm. Cel 
care oferă nu va fi interesat de capacitatea de îndurare, gradul de inteligență, 
nivelul de cultură sau pur și simplu dacă înțelege sau nu ceea ce primește. El va 
oferi și aceasta va fi singura sa grijă. 

 Observăm astfel că o parte din aceste evenimente repartizate zilei sunt pe 
frecvența conjuncției Venus-Coada Dragonului, iar cealaltă parte este controlată de 
sextilul Marte-Lilith. Astfel, luăm contact cu situațiile în care acuzațiile să fie 
nefondate și oricât de mult am încerca să ne susținem punctul de vedere, să 
aducem argumente în favoarea adevărului, nimeni nu ne va crede. Există însă și o 
categorie de oameni care lucrează foarte bine în asemenea condiții de stres. Aceștia 
vor avea în această primă zi a săptămânii o experiență inedită în rezolvarea unor 
probleme, chiar dacă nu ei le-au generat. 

 Dacă zilele de Taur se vor evidenția prin tendința de a avantaja elementul 
incorect, zilele de Gemeni, în speță miercuri, joi și jumătate din ziua de vineri, sunt 
zile de dreptate, însă dreptatea va avea atunci conotații după standardele pe care le 
impunem astăzi. Cu alte cuvinte, lucrurile mici sau cele pe care le facem prea ușor 
au integrate o componentă delicată, aceea legată de promovarea unui test. 

Testul are însă rădăcini puternice în anumite comportamente pe care 
oamenii le-au abordat spre finalul anului 2013. De fapt la aceiași perioadă se face 
trimitere și acum, când trebuie să primească recompense pentru munca depusă, se 
constată că unii, în special în luna septembrie 2013, dar și în lunile care au urmat 
până la finalul anului să fi fost puțin cam obraznici și să fi lucrat mult la 
subminarea autorității cuiva, să se fi implicat în bârfe sau alte comportamente de 
aceeași factură. Acum se vor vedea în postura de a primi recompense pentru faptele 
de atunci și s-ar putea să nu le convină. 

 În această analiză cu caracter general nu putem ști dacă fapta săvârșită în 
septembrie 2013 a fost la rândul ei răspunsul pentru alte situații și deci nu putem 
ști dacă nu cumva atunci a fost bine că s-a acționat în direcția aceasta. Pentru că 
toate acestea se consumă când Luna trece prin Taur, putem să spunem, chiar dacă 
analiza generală are anumite limite, că anterior gestul nu a fost primit cu inima 
deschisă, că acțiunea săvârșită a lăsat urme adânci încât nici până acum ele nu au 
fost rezolvate. Luna din Taur are acest talent în a acumula și a aduce în 
profunzimea ființei problemele, urmând ca ele să se rezolve prin impactul altor 
zodii, după unghiurile pe care Luna le va împlini de aici. Este un adevărat mister 
cum de atâtea luni nu s-a reușit identificarea unei soluții, iar asta ne face pe noi să 
credem că episodul din septembrie nu a fost o simplă întâmplare.  

Atunci, în 2013, când Venus a trecut peste Capul Dragonului, acolo se afla și 
planeta Saturn, iar episodul respectiv a avut un ecou puternic și asupra vieții 
personale, dar și asupra sectorului social în care individul s-a integrat, iar acum ne 
aducem aminte de perioada respectivă și de invitațiile de atunci la atenție, 
disciplină, discernământ. Acum când Micul Benefic trece peste Coada Dragonului 
surprizele se țin lanț. Acuzatorul de altădată se transformă în acuzat și, pentru că e 
posibil să fi uitat deja ce s-a întâmplat atunci, acum se consideră învinuit pe 
nedrept. Mecanismul de acum diferă de ceea ce s-a întâmplat anterior prin faptul 
că are o duritate aparte. Dacă atunci Saturn superviza și, prin duritatea sa, nu i-a 
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permis individului să facă atât de mult rău pe cât și-ar fi dorit, acum Marte în sextil 
cu Lilith aduce o libertate teribilă dreptului la replică. Dacă anterior cel care a 
acuzat a ales să chinuie un înțelept, acum va avea norocul să fie iertat și întregul 
ansamblu negativ să se transforme doar într-o replică ori și mai simplu să i se bată 
obrazul în speranța că pe viitor nu va mai face așa ceva. Ceilalți însă trebuie să se 
pregătească de război. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne îndeamnă să răscolim trecutul acolo 
unde poate nu ar trebui să mai umblăm vreodată. Totuși pentru că e vorba de 
trecerea Lunii prin Taur problema care este acum răscolită și adusă la lumină a fost 
vie de la momentul creării ei. Nu au fost uitate nicio secundă umilința mai veche, 
tristețea, deposedarea sau amenințarea care a fost formulată cu scopul de a inspira 
teamă sau de a compromite imaginea cuiva, nu a fost uitată nici amenințarea de 
despărțire ori indiferența care a pus în pericol o relație de prietenie. Gesturile 
trecute primesc acum o răsplată și din această cauză unora li se va părea chiar 
nedreaptă. 

 Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor vedea în această răsplată dalta sculptorului care îi 
transformă în oameni mai buni sau mai drepți sau care îi învață să nu mai 
greșească așa cum au făcut-o anterior. 26 mai devine astfel o zi în care frumusețea 
este redescoperită, valorile morale sunt din nou apreciate însă nu prin voință 
proprie, nu de la sine, ci sub impulsul unei forțe exterioare. 

 Este posibil ca în septembrie 2013 anumite persoane să fi săvârșit doar fapte 
bune. Conjuncția lui Venus cu Saturn și cu Capul Dragonului care s-a consumat 
atunci în preajma zilei de 19 septembrie a avut un impact suficient de puternic 
asupra destinului încât, pornind din acel moment și până la finalul anului, să se fi 
redefinit termeni ca aspirație, îndrăzneală, curaj, plăcere, bucurie. Pe ideea "fiecare 
doarme după cum își așterne" 26 mai îi aduce în postura de a cheltui dintr-un fond 
de rezervă, însă acea rezervă a început să se acumuleze de la finalul lunii 
septembrie și a durat până la sfârșitul anului 2013. În rest, celelalte componente ale 
zilei vor fi dominate de o dorință acerbă de a concura, de a demonstra adevărul, 
cunoștințele, priceperea, averea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a abandona astăzi gândurile 
cu care ne-am trezit de dimineață și de a ne lăsa în voia iertării. Acesta este unul 
din momentele magice ale lui 2014 în care iertarea vindecă o rană adâncă a 
sufletului. 
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Marți, 27 mai 
Marti 27- 5-2014  0:30    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Marti 27- 5-2014  1:01  Chiron (Pis) Sex (Tau) Juno 

Marti 27- 5-2014  8:30    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Marti 27- 5-2014  8:51    Luna (Tau) Con (Tau) Juno 

Marti 27- 5-2014 10:56    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 

Marti 27- 5-2014 12:12    Luna (Tau) Sex (Can) Jupiter 
 

Se dă curs unei rugăminţi mai vechi. Dezorientare. Influenţa negativă îi 
face pe oameni dependenţi de răzbunare. Rătăcire. Misiunea este un bun de preţ. 
Salvarea vine prin uitare selectivă. Sunt corectate impresii greşite. Viaţa în 
general  funcționează după alte legi. 

 
Această a doua zi de Taur este diferită de ziua anterioară prin faptul că se 

bazează pe presupunerea că experiența conjuncției lui Venus cu Coada Dragonului 
a fost suficient de puternică încât acum fiecare va putea să răspundă frumos și 
curat sau măcar demn în fața unei rugăminți mai vechi. Sigur, pentru că Venus se 
află în continuare în fereastra conjuncției cu Coada Dragonului se menține o 
influență negativă însă ea acum nu va mai avea conotațiile categorice ale zilei 
anterioare. Dacă ziua de ieri a fost dominată de un mod direct de a spune, acum 
caracterul negativ care ar putea veni din această conjuncție a Micului Benefic cu 
Coada Dragonului poate fii, în cel mai rău caz, expresia unei rătăciri. 

Vor exista însă voci care vor susține faptul că acolo unde mintea se detașează 
de problemă apare o selecție pozitivă. Sigur nu poți să-i spui celui care se plânge de 
durere de măsea că trăiește o iluzie. Realitatea durerii sale este mult mai puternică 
și mai vie decât înțelegerea pe care ar putea să o aplice sugestiei venită din afară. 

Totuși, sextilul pe care Chiron și Junon îl împlinesc astăzi depășește cadrul 
îngust al predispozițiilor anterioare. Prin acest unghi minunat se face trimitere la 
scopul existenței, la misiunea sau la modificarea comportamentului nu doar pentru 
a răspunde cu bine la situații similare, ci pentru a face în așa fel încât să nu le mai 
repete. 

Cel care se ocupă de evoluția sa spirituală va reuși, relativ repede, să 
depășească zona aceasta îngustă a evenimentelor comune, reușind să privească din 
afară toată problema sa. Astfel, rămânând în cadrul exemplului indicat mai sus 
pacientul nu-și va repeta că durerea nu este reală, ci va apela la un specialist care 
să-i aplice un tratament necesar pentru ca ea să nu mai revină niciodată. 

Oamenii comuni vor fi însă dominați în această zi de opoziția Lună-Saturn 
care se împlinește încă de dimineață. Chiar dacă celelalte unghiuri la care participă 
Luna sunt benefice, unda de șoc pe care au traversat-o în ziua anterioară îi va 
îndemna să facă o selecție de bază condiționărilor directe. Vor fi atât de convinși că 
limitările sunt reale încât vor refuza categoric o altă variantă. Putem extinde 
această observație considerând că întâlnirea lui Venus cu Coada Dragonului poate 
însemna pentru această categorie socială și limitarea dreptului la înțelegerea 
superioară. Dacă tot refuză categoric să mai facă un pas, să facă încă un efort atunci 
destinul le arată că universul nu face risipă. Având la bază teama de a merge mai 
departe, li se va asculta rugămintea, solicitarea sau se va ține cont de această grijă a 
lor și vor fi înlăturați de pe calea pe care o consideră eronată. Peste timp se va putea 
descoperi că de fapt asta era calea corectă, însă atunci s-ar putea să fie prea târziu. 

Dacă în ziua anterioară contactul cu informațiile care au clarificat a însemnat 
invocarea unui episod clar, punctual din trecutul propriu, mesajul acestei zile este 
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mai apropiat de îndemnul general al săptămânii ajutându-l pe om să nu facă nimic 
dacă nu-și dorește cu adevărat. Condiționarea care vine din opoziția Luna-Saturn 
capătă acum expresia unui rău pe care individul îl primește cu brațele deschise și 
pentru care îi mulțumește cerului. Nu mai este cazul să insistăm asupra celorlalte 
beneficii pentru acest sector, dacă individul refuză atât de categoric munca, efortul, 
respectul față de rezultatele celorlalți doar pe baza unor impresii greșite sau doar 
pentru că este convins din analiza superficială că mai are cu ce să meargă mai 
departe. 

 Dacă nu este atât de convins de concluziile sale, unghiurile pozitive la care 
participă Luna acum vor fi expresia unei salvări care va deveni vizibilă tot printr-o 
selecție. Această selecție va putea fi pusă în aplicare doar în cazul celor care uită 
repede. Cu alte cuvinte, din categoria celor care aleg să fie înlăturați de pe traseul 
pe care au mers până acum, se disting cei foarte rigizi și cei care au ajuns în situația 
aceasta dintr-o eroare. Cel care nu numai că se declară împotriva a ceea ce a făcut 
până acum, dar o face cu dinții strânși într-o mare încrâncenare, va primi ceea ce 
cere cu insistență. Ceilalți vor fi ajutați să-și atenueze din această eroare de 
judecată. 

Prin urmare, 27 mai devine o zi în care se aleg apele. Oamenii nu sunt 
acuzați de la sine, nu sunt învinuiți și nici obligați să meargă pe un drum dacă nu 
doresc acest lucru. Influxurile astrale merg în continuare pe direcția dihotomică 
având de oferit tuturor după nevoile lor. Ceea ce se întâmplă astăzi ia înfățișări 
foarte interesante. Pornind de la dinamica zilei anterioare astăzi se va da curs unei 
rugăminți mai vechi, iar aceasta va constitui momentul de deschidere față de 
episodul marcant al acestei zile. Se poate vorbi aici despre curaj pentru că nu este 
un gest de lașitate să spui clar că vrei să te întorci din drum, chiar dacă această 
convingere, mai târziu, se va dovedi eronată. Este semn de putere să spui clar care 
este convingerea pe care o ai chiar dacă peste ani individul va constata că a greșit. 

Pentru că se face trimitere la un episod mai vechi presiunea acestei zile ar 
putea să-i facă pe oameni mult mai răi sau încrâncenați în poftele lor. Însă nu 
acesta este scopul zilei de 27 mai. Sextilul lui Chiron cu Junon ne îndeamnă spre 
înțelegere și buna conviețuire, spre a cântări faptele celorlalți pentru a-i iubi mai 
mult, pentru a-i respecta mai mult sau rezolva un conflict mai vechi. Cine va dori să 
fie pozitiv astăzi va observa că de fapt viața funcționează după alte legi, reușind 
astfel să fie mult mai flexibil și mai atent la ceea ce se întâmplă bun cu sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta ca prin toate 
preocupările de astăzi să ridicăm standardul de viață. Binele, șansa, norocul nu ne 
cad din cer, ci sunt rezultatele unor fapte săvârșite în cunoștință de cauză. De aceea 
a ne menține pe această linie înseamnă a alege să ne hrănim cu ceea ce se 
construiește, nu cu ceea ce distrugem. 
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Miercuri, 28 mai 
Miercuri 28- 5-2014  7:49    Luna (Tau) --> Gemini 

Miercuri 28- 5-2014 16:31 Mercury (Gem) Sex (Ari) Venus 

Miercuri 28- 5-2014 21:41     Sun (Gem) Con (Gem) Luna (New Moon) 

Miercuri 28- 5-2014 22:03    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
 

Comoara este aproape. Este evitată o deviere. Fondul problemei este 
ascuns. Subiectivism. Trăsăturile negative îndeamnă spre laudă de sine. Fiinţele 
false sunt descoperite. Lăcomia dăunează grav. Sunt iniţiate proiecte greu de 
finalizat. Decizii categorice care să vor dovedi mai târziu total greşite. 

 
Trecerea Lunii în Gemeni schimbă vibrația, îndemnându-i pe oameni să 

revină la o deviere. Astăzi Luna ajunge din urmă Soarele și va împlini cu acesta o 
conjuncție, marcând începutul unui nou ciclu lunar. Așa cum ne-am obișnuit 
conjuncția Soarelui cu Luna reprezintă momentul în care sunt inițiate noi direcții, 
se deschid noi drumuri, mintea devine mai puternică, forța gândului mai 
concentrată, iar voința poate fi folosită mult mai bine. 

 Inițierea unui nou ciclu lunar va ține cont de ceea ce s-a întâmplat în zilele 
de Taur, adică în primele două zile ale acestei săptămâni. Prin intermediul acestora 
zilele de Gemeni, în speță ziua de astăzi, dar și cea de mâine, vor fi zile în care se 
cere dreptatea. Este un lucru foarte bun ca dreptatea să devină din nou un element 
principal în sfera preocupărilor, însă ea, acum, își face loc prin trăsăturile negative 
cu care am lucrat în zilele anterioare, aducând subiectivismul pe poziția de 
principal mijloc de expresie. Dacă la nivel individual acest lucru aduce atitudine 
complicată în fața propriilor probleme în așa fel încât individul să nu-și mai poată 
rezolva de unul singur ceea ce este de maximă urgență, din raporturile sociale 
rezultă un lucru interesant: sunt descoperite ființele false și oferite ca exemplu la 
capitolul "Așa nu!". 

În ansamblul ei, ziua aduce dorința de dreptate pe o poziție privilegiată. Nu 
numai că sunt găsite cele mai potrivite cuvinte, dar și sentimentul pare să susțină 
ideea momentului. Ceea ce în primele două zile ale săptămânii a însemnat muncă, 
devine acum mobilitate, flexibilitate, dorință de transfer. Sextilul lui Mercur cu 
Venus se împlinește însă când Lună încă nu-și finalizase ciclul anterior, asta 
înseamnă că dorința de dreptate va avea în ea integrată informația preluată din 
anturaj sub forma unui exemplu bun, a unei recomandări ori pur și simplu pentru 
că așa a înțeles individul că trebuie să se comporte. Este adevărat, prin preluarea 
unei informații din jur se câștigă timp, însă se pierde mult la capitolul originalitate. 
Judecând după faptul că Venus se află în exil, iar Mercur în domiciliu nu va fi atât 
de important sentimentul, cât de importantă va fi ideea. Mulțumită experiențelor 
anterioare, promotorul ideilor de acum se va simți mai puternic dacă preia. Asta 
înseamnă că acolo unde vom vedea un om puternic trebuie să ne așteptăm ca 
puterea sa să-i fie dată din încrederea pe care i-o insuflă exemplul celuilalt, 
încrederea altuia, susținere pe care el însuși nu și-o poate acorda, dar pe care o are 
din jur. 

Ziua mai conține însă și o componentă frumoasă, aceea data de 
exteriorizarea sentimentului de protecție. A întinde mâna către ceva important din 
jur nu înseamnă în cazul tuturor oamenilor și a preluat ceva concret, la fel nu 
înseamnă neapărat și a fura din rezultatele celorlalți, ci înseamnă și a participa la 
un schimbi subtil foarte frumos. Din combinația energiilor mercuriene cu cele 
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venusiene sentimentul de protecție se îndreaptă către cei care au fost, în ultimele 3 
săptămâni, vitregiți de afecțiune, de dragoste. Acum, când și Venus și Mercur se 
află pe gradele anaretice ale zodiilor Berbec și respectiv Gemeni, înțelegerea va fi 
folosită doar în cazul celor care au arătat că anumite informații le-au acumulat prin 
suferință. De aici și necesitatea de a cere societății, unui tribunal, universului sau 
unei persoane cu putere de decizie, să se facă dreptate. 

 Acolo unde a existat durere, acolo deciziile adoptate vor fi de durată și în 
favoarea interesului personal. 

 Luna nouă în Gemeni le aduce aminte oamenilor cât de simplu pot fi 
înșelați, păcăliți, deposedați de bunuri de preț sau cât de ușor pot fi dezamăgiți de 
cei cu care au lucrat de-a lungul lui 2013. Prin exemplul celorlalți, prin aceste 
sentimente frumoase caracterizate de dorința de a proteja, oamenii reușesc să evite 
devierea de la traseele pe care și le-au ales încă de la începutul anului. Dacă zilele 
de Taur (Luna în Taur) nu au constituit un ajutor prea mare în sensul acesta, zilele 
de Gemeni (Luna în Gemeni) sunt generoase la capitolul informație, îndemnându-i 
pe oameni să-și stabilească ținte pe care să le atingă, conform exemplului la care se 
raportează, în următoarele patru săptămâni. Calitatea acestor informații va fi 
utilizată mai mult în sectorul muncii, acolo unde ultimele patru săptămâni au adus 
dezamăgiri, insatisfacții sau proiecte care au fost în mod intenționat întârziate. 
Insistându-se însă prea mult pe acest segment poate fi neglijată viața de familie, 
sentimentele adânci față de o persoană din preajmă cu care există un istoric, poate 
chiar defectele care au puterea de a-l întoarce pe individ de pe drumul său. Acolo 
unde relaționarea nu este adusă către calea de mijloc vor fi constatate schimbări de 
locație, de domiciliu, de profesie, de gândire sau chiar deziceri asupra cărora nu se 
va mai reveni de-a lungul acestui an. 

Prin urmare, 28 mai devine ziua în care oamenii vor striga foarte tare 
pentru că doresc să fie auziți la fel de puternic pe cât de tare au fost auzite 
exemplele pe care și le-au însușit acum. Pornind de la această formă rudimentară 
de a cere dreptate (“sunt și eu om și, deci, am și eu drepturi ca toți ceilalți”) până 
spre seară, când se împlinește Luna nouă, se poate obține ceva bun din asta. Acolo 
unde există fie și cea mai mică opoziție, individul va reveni la exemplu la care s-a 
raportat și va memora ceea ce s-ar putea ca pe viitor să-i folosească. 

 Așadar, proiectele formulate acum cu atât de mult entuziasm, primesc 
susținerea astrală doar pentru o perioadă de patru săptămâni. În acest interval va fi 
vizibilă însă și o ușoară suspiciune care va veni din careu Lunii cu Neptun, primul 
unghi pe care-l construiește Luna în acest nou ciclu lunar. Sextilul Mercur-Venus, 
ca element pozitiv major al acestei zile, pentru că se împlinește de pe gradele 
anaretice, nu va putea pune în direcția pozitivă și armonia absolut necesară 
proiectelor inițiate acum. Astfel, interesul prea mare pentru zona profesiei, a 
muncii sau pentru a ocupa o poziție secundă, va vitregi zona sentimentelor 
personale, acolo unde pedeapsa s-a localizat în zilele anterioare. Acum siguranța și 
încrederea în sine ar putea fi folosite ca arme împotriva individului, iar acesta să nu 
observe, fiind prea ocupat cu obsesiile sale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări să acordăm atenție 
tuturor sectoarelor vieții personale ca să nu neglijăm unul, acordând mai mult 
interes celuilalt. Accidentul într-un sector important înseamnă acum, pe Luna 
nouă, a hrăni o criză care se va amplifica în următoarele 4 săptămâni. Cel care va 
greși în sensul acesta va avea parte în următoarea perioadă de schimbări 
importante poate chiar a locului de muncă, a sentimentelor față de cineva drag. 
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Joi, 29 mai 
Joi 29- 5-2014  1:47    Luna (Gem) Tri (Lib) Mars 

Joi 29- 5-2014  1:51    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Joi 29- 5-2014  2:42     Sun (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Joi 29- 5-2014  2:44  Saturn [Sco] Opp (Tau) Juno 

Joi 29- 5-2014  4:45   Venus (Ari) --> Taurus 

Joi 29- 5-2014 12:30 Mercury (Gem) --> Cancer 

Joi 29- 5-2014 13:01    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Joi 29- 5-2014 17:08    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Dreptatea se face cu forţa. Suferinţă. Un rezultat social anunţă o cădere 
definitivă. Se vinde bine durerea cuiva. Regres. Criză de identitate. Este simulată 
forţa celui mic. Suferinţa îi uneşte pe oameni. Pierde cel care subestimează forţa 
celui mic. Accident prin plutire necontrolată. Se anunţă schimbări de reguli. 

 
Astăzi Soarele și Neptun se vor întâlni într-un careu lăsând impresia că acolo 

unde există muncă, există și dezamăgire, că indiferent cât de mult efort depunem 
pentru a împlini un vis, totul este risipit fără rost. Această dezamăgire pare să fie 
elementul definitoriu al întregii săptămâni, din această cauză unii vor avea 
impresia că li se face dreptate cu forța ori că dreptatea celorlalți înseamnă neapărat 
dezamăgirea lor. Cei care merg în zona aceasta a tristeții vor fi astăzi vitregiți de 
informații valoroase pe care au încercat cu mult efort să le păstreze în săptămânile 
anterioare. Totuși, acesta nu este singurul aspect al zilei și, în nici un caz, nu este 
cel mai puternic, dar nici cel cu influența cea mai mare în timp.  

În noaptea de miercuri spre joi se împlinește opoziția Saturn-Junon care 
pune o mare greutate pe umerii celor care nu sunt încă maturizați, care nu s-au 
călit în încercările vieții, care vor să obține foarte multe într-un timp foarte scurt. 
Acest unghi agresiv va lăsa impresia că inversează valorile, că nu se ține cont de 
cine s-a dovedit puternic până acum, că nu se respectă ierarhia și că a i te împotrivi 
înseamnă regres. 

Opoziția Saturn-Junon nu are conotațiile negative, doar prin faptul că un 
interval important al acestei zile planetele Venus și Mercur se află în continuare pe 
gradele anaretice ale zodiilor Berbec și Gemeni, ci și pentru că se face o selecție 
negativă a acestor trăsături lăsând impresia de greutate în plus, de sarcini 
suplimentare imposibil de rezolvat în intervalul stabilit, de obiective fanteziste, de 
relații imposibile, de suferință gratuită. Acest unghi aduce inversarea valorilor, 
transferul de responsabilitate, despărțiri constructive cele care favorizează 
aprofundarea studiilor, accesul la o altă etapă a vieții, însușirea de noi experiențe 
sau cunoștințe. Cei mai mulți dintre oameni abordează această despărțire de 
confortul trecutului cu bucuria că viitorul va fi mai bun sau cu încântarea anunțată 
de etapele viitoare. Astăzi însă vom privi doar caracterul dramatic al acestor 
despărțiri, fiindu-ne practic imposibil să ne controlăm sentimentele ori să privim 
mai departe decât arată degetul. 

29 mai va deveni celebră printr-o importantă schimbare de atitudine. 
Trecerea lui Venus în domiciliu încurajează în a aprecia frumosul, în a respecta 
munca ori în a privi viața prin armonie, echilibru, sănătate. Trecerea lui Mercur în 
Rac nu este un element benefic așa cum este trecerea lui Venus în Taur. Dacă 
sentimentele se reîntorc spre etaloanele frumosului pe care l-am apreciat în alt 
context, cu alte persoane ori prin alte instrumente în februarie, ceea ce ar fi trebuit 
să însemne depășirea unei bariere personale, prin comunicare sau acceptarea 
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sfaturilor celorlalți, intră în regres. Cu alte cuvinte ideea nu va mai fii atât de 
importantă și ea trebuie să se supună sentimentului care face apel la armonia 
universală. 

 Pentru unii această dinamică astrală se poate limita doar la decizii legate de 
studii pe alimentație, modificări în grupul de prieteni sau în stabilirea unor 
evenimente importante precum un examen, căsătoria, achiziția unui obiect, o 
călătorie. 

 Inițial, aceste elemente sunt adoptate pentru a combate un stres, o 
nemulțumire, deci localizate mai mult în zona privată, cu timpul oameni vor ajunge 
să desconsidere evenimentele importante ale lumii. Astfel, acest interval de patru 
săptămâni, cât ține ciclul lunar ce a debutat ieri cu conjuncția Soare-Lună, va fi 
marcat de evenimente sociale care vor trece pe lângă noi din ignoranță sau 
precipitare. În timp ce zona socială trece prin frământări, cel care ignora mersul 
evenimentelor se va gândi la asociere, studii, proiecte de viitor, investiție. Totuși, 
deși unii fug de răspundere, că despre asta este vorba, viața va avea grijă să-i aducă 
în punctul pe care îl ignoră atât de insistent. 

 Printre aceștia, prin perspectiva inversării priorităților, curajoșii vor accepta 
să delege responsabilitatea, să împartă ceea ce au acumulat până acum de dragul 
armoniei de grup sau din dorința de a face bine. Fapta bună nu îl protejează astăzi 
pe individ de schimbări importante, ci îl ajută în următoarele patru săptămâni 
aducându-le aproape oameni care au aceeași vibrație cu faptele lor de acum. 

Prin urmare, 29 mai reprezintă una dintre cele mai importante zile ale 
lunii aducând o importantă schimbare de atitudine pe fondul unor transformări 
importante la nivel social. Dimensiunea personală s-ar putea astăzi să piardă mult 
la capitolul comunicare, însă va fi înnobilată la capitolul sentiment pentru că îi va 
aduce omului interes pentru emoții pozitive, pentru sănătate, pentru a respecta 
experiența celorlalți, pentru a nu-i mai critica, acuza gratuit sau deposeda de ceea 
ce nu au putut prin efort propriu să-și protejeze. 

 Aceste modificări vor fi imediat integrate într-o zonă socială unde, conform 
informațiilor de acum, este nevoie de o schimbare urgentă. Din această cauză, omul 
comun va integra liniștea, atenția, respectul în evenimentele banale ale vieții, 
considerând că se simte bine, că este mulțumit cu ceea ce a câștigat până acum sau 
că nu mai trăiește într-un mediu agresiv. Dacă va considera că vremea schimbărilor 
a trecut atunci se va înșela foarte mult și nu va ști să facă ceea ce este important 
pentru el. Dacă o va face intenționat de-a lungul următoarelor patru săptămâni 
destinul îl va întoarce din drum sau îl va îndemna să ia decizii rapide pentru a 
recupera timpul pierdut. Nu este indicat să se amâne această decizie, pentru că în 
viitor ea va fi adoptată cu o poziție deficitară a lui Mercur. Trecând în Rac, Mercur 
va pune prea multă dramă în evenimente banale, se va opune curentului și, 
paradoxal, nici nu va putea să explice celorlalți care sunt nemulțumirile sale. De 
asemenea, tranzitul lui Mercur în Rac este lung, având de-a face și cu perioada de 
retrogradare în intervalul 7 iunie - 1 iulie. Va intra în Leu abia pe 1 august ceea ce va 
aduce următoarelor două luni tendința de a judeca lucrurile prea subiectiv, prea 
egoist sau îngust. De aceea nu este indicat să se amâne o decizie importante 
referitoare la statutul social sau la o modificare absolut esențială ce trebuie să se 
producă în acea zonă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza amintirile negative. 
Durerea astăzi nu este un indicator bun, ci dimpotrivă un element care 
destabilizează atât de mult pentru că îndeamnă spre a amâna o decizie importantă. 
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Refuzând dramatismul de acum, se poate evita pe viitor un accident nefericit 
referitor la pierderea unei șanse de a modifica statutul social. Este indicat să ne 
arătăm astăzi maturi înțelepți ori suficient de echilibrați încât să nu ratăm o 
realizare importantă bazându-ne prea mult pe argumente false ori pe traumele 
trecutului. 

 
Vineri, 30 mai 

Vineri 30- 5-2014 10:11    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Vineri 30- 5-2014 17:15    Luna (Gem) --> Cancer 

Vineri 30- 5-2014 18:50    Luna (Can) Con (Can) Mercury 

Vineri 30- 5-2014 21:04    Luna (Can) Sex (Tau) Venus 
 

Inspiraţie. Suntem la mâna celorlalţi. Experienţa ne duce spre regret. 
Eşecul trebuie trecut printr-un filtru nou. Regulile noi nu sunt acceptate. Creaţia 
se face prin imitare. Destinderea este singurul mijloc prin care este protejat 
sufletul de orgoliu. 

 
Trigonul pe care Luna îl împlinește cu Capul Dragonului ne aduce acum un 

plus de speranță. De fapt nimeni nu duce lipsă de speranță, mai ales acum când 
rezultatele concrete nu sunt cele pe care le urmărim, însă acest unghi bun dintre 
Lună și Capul Dragonului ne ajută acum să privim evenimentele cu mai multă 
luciditate. Fiind în continuare în plin tranzit prin zodia Gemeni, Luna îi deschide 
pe oameni către comunicare și îi face mult mai inspirați. Având în vedere că cea 
mai mare parte din zi Luna va fi în Gemeni se va menține și astăzi caracterul 
justițiar pe care l-am văzut în zilele anterioare. Astfel, ceea ce până acum a fost 
marcat de adâncime, consistență sau profunzime devine acum expresia unei 
inteligențe care poate rezolva orice fel de problemă. 

 Partea nefericită vine din faptul că Luna nu va putea media tendința 
Nodurilor, ci doar oferi informații suplimentare despre momente invocate punctual 
când s-a greșit. Cei mai mulți vor fi indiferenți față de această informație, 
considerând că nu are rost să știe de vreme ce nu mai pot schimba nimic. Cu toate 
că refuză îndemnul, atracția către trecut pune în mișcare ceea ce până acum a fost 
inert. De aici poate apărea un beneficiu personal care se va comporta asemenea 
unei contragreutăți pe care suntem obligați să o ținem în tensiune dacă vrem ca 
echilibrul să se mențină. Pentru unii acest echilibru este legat de greutatea 
corporală, pentru alții de stabilitatea psihică, dar sunt și oameni pentru care 
echilibrul cel mai important este cel dat de relațiile sociale. Cu toate că această 
mobilitate are beneficiile ei, nu trebuie să uităm că Luna în Gemeni este o poziție 
care îi face pe oameni ușor influențabili. Din această cauză mulți s-ar putea doar să 
se declare că se preocupă de echilibru, în timp ce ei sunt mai mult interesați de 
destindere, de distracție, de pierderea timpului într-un mod plăcut. 

Trecerea Lunii în Rac, în a doua parte a zilei, aduce contactul cu prima 
problemă din seria celor predispuse de tranzitul lung complicat și epuizant al lui 
Mercur prin zodia Rac. Din fericire, acum această problemă nu va fi percepută la 
adevărata sa duritate. Ea va fi disimulată prin imitare sau ascunsă în spatele unui 
filtru. Cu alte cuvinte se constată o problemă însă, de dragul confortului, se găsesc 
și circumstanțe atenuante. Dacă luăm în calcul și faptul că imediat ce a intrat în Rac 
Luna va împlini o conjuncție cu Mercur și un sextil cu Venus, putem indica ziua de 
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28 mai ca fiind principalul reper al marilor probleme care vor veni spre noi în 
cascadă până la 1 august anul acesta. 

Mesajul va fi răstălmăcit. Luna din Rac îndeamnă la muncă, efort, implicare 
poate chiar atașament îndreptând atenția către interpretări diferite față de cum ar 
trebui abordată această problemă. 

Este adevărat, această eroare care hrănește confortul personal va putea fi 
trecută cu vederea pe viitor, adică ne vom aduce aminte că acum ne-am întâlnit cu 
această informație, dar am interpretat-o greșit. Din această cauză îndemnul sintetic 
al acestor unghiuri rezervat zilei de 30 mai ne sugerează că destinderea, relaxarea, 
deconectarea sunt principalele instrumente prin care este protejat sufletul de 
orgoliu. 

Prin urmare, 30 mai ne pune la încercare discernământul, selecția și 
introspecția. Pentru a fugi de probleme unii preferă să selecteze din seria 
evenimentelor repartizate acestei zile pe acelea care sunt plăcute, care nu distrug 
liniștea câștigată cu atât de mult efort și care nu-i pun în fața unor conflicte directe. 
Cei care sunt prea serioși și care privesc viața prin sarcini profesionale, prin muncă 
și pe care o judeca doar prin rezultate concrete vor critica această orientare către 
destindere considerând că se pierde un timp important pe care nu-l vor mai putea 
recupera niciodată. Aici, în dimensiunea a treia, valorile timpului sunt imperative, 
dar poate ar trebui să luăm în considerare că există ființe care acționează în această 
lume, dar care își extrag puterea și informațiile din dimensiunea a patra sau poate 
din dimensiuni mult mai profunde. Deși mulți dintre cei pasionați de ezoterism 
susțin că se află în legătură cu ființe care trăiesc în dimensiuni superioare, noi cei 
care suntem consumatorii informațiilor trimise pe această cale, nu știm cum să-i 
deosebim pe cei autentici de șarlatani. Unul din indiciile de bază este absența fricii 
din mesajul transmis. Pentru că știm că întotdeauna frica este legată de 
agresivitate, dar și invers, acolo unde un mesaj are înserat, mai mult sau mai puțin 
direct, un îndemn la frică sau, opusul, la incisivitate, agresivitate acolo nu avem de-
a face cu un ajutor venit dintr-un plan superior. Ceea ce se întâmplă astăzi după ce 
Luna va intra în domiciliu va face parte, în această zonă a cunoștințelor ezoterice, 
din sectorul informării corecte. Nu neapărat că îi vom identifica acum pe toți, dar 
va fi suficient ca seara zilei de 30 mai să o dedicăm informării, lecturii, pentru ca 
lucrurile să ne fie mult mai clare. 

Deoarece, tenacitatea zodiei Rac este un element astrologic delicat, destul de 
greu de separat de revoltă agresivitate sau încrâncenare, este indicat că astăzi să nu 
confundăm hotărârea privită ca țintă sau ca putere concentrată, cu tendința de a 
mobiliza o anume cantitate de energie pe baza fricii sau a agresivității. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a asculta astăzi liniștea 
sufletului. Termenul de "ales", acela de care, la un moment dat, se abuzează foarte 
mult atunci când se dorește susținerea orgoliului spiritual, este expresia unui stadiu 
evolutiv ce poate fi observat, nu rezultatul unei comenzi venită din subtil. Fiecare 
prin efortul său, prin credința sa, prin deciziile responsabile adoptate pentru 
protejarea vieții, nu pentru distrugerea ei, devine "ales", adică diferit de "supa 
primordială" în care forțele personale pozitive și negative erau amestecate. Fiecare 
se alege pe sine pe drumul pe care dorește să meargă, iar unii confundă calitatea de 
"ales" cu destinul remarcabil al ființelor trezite spiritual. Aleși sunt mulți, 
învingători puțini. Dacă astăzi ascultăm liniștea sufletului, vom găsi în ea ceea ce 
credem că îi face pe unii "aleși": o informație, un sentiment, o decizie, o stare. 
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Sâmbăta, 31 mai 
Sambata 31- 5-2014  8:05    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 31- 5-2014 11:03     Sun (Gem) Tri (Lib) Mars 

Sambata 31- 5-2014 11:15     Sun (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Sambata 31- 5-2014 12:31    Luna (Can) Squ (Lib) Mars 

Sambata 31- 5-2014 18:25    Mars (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Sambata 31- 5-2014 18:57    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Sambata 31- 5-2014 22:59 Jupiter (Can) Sex (Tau) Juno 

Sambata 31- 5-2014 23:42    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
 

Sentimentele se complică. Destăinuirile devin compromiţătoare. Informaţia 
înseamnă bogăţie. Se activează un program periculos. Un duşman este redus la 
tăcere. Sunt reînviate, de distracţie, subiecte de dispută. Binele şi răul devin fraţi 
de cruce. Curajul este dovedit doar prin vorbe. Drumul spre succes devine din ce 
în ce mai îngust. Speranţa are efect tonic. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Rac împlinind astăzi un trigon cu 

Neptun, un careu cu Marte și, în a doua parte a zilei, va împlini o cruce cosmică pe 
semne cardinale împreună cu maleficii Marte, Pluton și Uranus. Cu toate că această 
configurație este de fiecare dată puternică, lucrurile nu sunt atât de simple, adică 
nu se vor limita doar la deschideri noi, la a pune punct într-un demers ori în a 
invoca motivul disputei pentru a elibera brusc o tensiune. Soarele trimite astăzi 
doua unghiuri pozitive către Marte și Lilith și la fel va face și Marte cu Lilith și 
Jupiter și Junon împlinind fiecare câte un sextil cu partenerul său. Astfel, ziua se 
anunța intensă pe segmentul adâncimii sentimentului, pe flexibilitatea structurilor, 
toate având ca scop o mai bună deschidere față de situațiile pe care le traversează 
acum, dar și o mai clară înțelegere a perspectivei evenimentelor. 

Accentuarea relațiilor de sextil aduce însă o mai mare importanță 
segmentului individual, localizând episoadele spre ceea ce cere individul în mod 
direct, spre ceea ce este personal, intim, nu neapărat ceea ce este spus cu voce tare, 
ci și ceea ce activează în zona nonverbalului ori care este formulat doar în gând. 
Pentru că Marte din Balanța nu mai este acum în mers retrograd, mesajul său va fi 
unul mult mai intens, dar nu va putea să mențină liniștea pe care am câștigat-o cu 
atât de mult efort în ultimele zile ale acestei luni, ci va considera că nu i se face 
dreptate și va apela la structuri sociale, la instrumente administrative, la motive de 
dialog în așa fel încât să transfere în această zonă conflictele nerezolvate până 
acum, fără a le soluționa în vreun fel. Astfel, zona diplomației va fi un element 
delicat al acestei perioade și va instiga la explorarea intimității celorlalți, la 
încurajarea celor din preajmă spre a se destăinui, spre a spune ceea ce au pe suflet, 
mimându-se un proces de consiliere, de susținere. De fapt, totul este o imensă 
păcăleală pentru că cel care este îndemnat să-și pună la dispoziția celorlalți 
cunoștințele, descoperirile, rezultatele muncii ori pur și simplu impresiile pe care și 
le-a format despre anturaj în ultima jumătate de an sunt văzuți drept dușmani, 
adversari pe motive închipuite ori percepuți ca viitori oponenți pentru adjudecarea 
unei poziții sociale. 

Este de la sine înțeles că, exceptând trigonul Soare-Marte, toate celelalte 
direcții susțin prea mult impresiile personale pentru a fi și reale. Este posibil ca 
toată această dinamică să reducă la tăcere un dușman, însă nu este sigur că motivul 
pentru care se procedează în felul acesta este și real. În această zi binele și răul 
devin frați de cruce, accentuându-se acele încercări pe care oamenii nu și le pot opri 
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singuri decât dacă sunt ajutați, decât în comunitate, decât prin ajutorul venit din 
afară. Din nefericire, acest ajutor acum este răstălmăcit și, din dorința de a face un 
bine, se poate ajunge la evenimente complicate, la discuții în contradictoriu care să 
întărească suspiciunea partenerilor și în loc să-i apropie prin conversație, îi va 
distanța și mai mult prin ușurința cu care le este sporit acestora numărul dovezilor 
negative. 

Observăm deci că nimeni nu poartă o vină reală. Inițiativa abordată într-un 
moment greșit ori prin informații insuficiente este de vină și poate duce raporturile 
sociale de astăzi în puncte delicate de la care, în absența unui ajutor, că doar toți 
trec prin aceleași confuzii, va fi greu sau chiar imposibil să se controleze tonul vocii, 
conexiunile făcute pe marginea subiectului discutat, dar mai ales va fi complicat de 
oprit convingerea că rezultatele de acum sau concluzii sunt reale. 

Sextilul pe care Jupiter și Junon îl împlinesc aduce asocieri pașnice, prin 
liniștea minții, prin încrederea că dacă ne deschidem sufletul nu se va întâmpla 
nimic periculos. Dacă unghiurile la care participă Marte cu Soarele și cu Lilith, prin 
faptul că beneficiază de viteza de deplasare mai mare a acestor aștri, determina o 
consumare mai rapidă a evenimentelor, sextilul Junon-Jupiter susține alt ritm al 
evenimentelor desprinzându-se din suita de episoade și îndemnându-i pe oameni 
să aibă mai multă încredere, chiar și în adversarii ori în cei pe care i-a considerat 
așa de-a lungul ultimelor luni. Nu este sigur că acest unghi va deveni vasalul 
celorlalți. Nu este sigur că această dinamică a relației dintre Junon și Jupiter va 
duce în mod inevitabil spre compromis pentru că nu toți oamenii sunt răi și 
perverși, nu toate persoanele din jurul nostru ascund în gândurile lor intenții 
rușinoase. Așadar, condiția ca liniștea sufletească să se mențină, va fi aceea de a 
face apel la trăsăturile care nu sunt astăzi integrate în ecuația astrală. 
Discernământul, cel care poate veni prin accesarea vibrațiilor saturniene și 
mercuriene sunt trecute în planul secund și se ajunge la ele numai prin educație, 
curaj, disciplină, adică prin a face ceea ce unghiurile de azi nu susțin, nu ajută și 
nici nu sugerează. Da, există oameni buni în jur, ființe de lumină care își trăiesc și 
ele experiența cunoașterii durerii, dramei, suferinței, confuziei, ca și semenii lor, 
dar aici se impune o întrebare: avem puterea de a-i recunoaște? 

Se pare că aceasta este formula succesului, nu în general, ci doar astăzi, când 
binele legat la ochi ne povestește totul din amintiri și ne spune că le vede în fața sa. 
Orbirea plăcută este ceea ce ne poate duce astăzi la accidente prin precipitare, 
indiferență față de moralitate, atenție, curaj, demnitate. 

Prin urmare, ultima zi a lunii mai ne aduce în fața unor episoade care pot 
fi controlate, coordonate sau remodelate numai din interior. Nimic din ceea ce ne 
îndeamnă din afară nu ne poate duce mai departe decât se înțelege de la prima 
vedere. Nimic din compromisurile de acum nu se vor așeza în sectorul 
înțelepciunilor de viață, ci doar în cel al încercărilor la care am picat, cu toate că 
durerea de acum va fi mult diminuată ori mai slabă în intensitate. 

31 mai este ziua dorințelor care sunt plătite scump, a episoadelor care 
acoperă problema cu un strat și mai gros pentru îndepărtarea căruia se va folosi în 
viitor o cantitate și mai mare de energie. Pe motiv că pot duce cu ei mult mai ușor 
intensitatea unei confruntări, dată fiind diminuarea intensității durerii ori a 
nemulțumirii, oamenii pot greși reînviind de dragul distracției subiecte mai vechi 
care sunt, în cele mai multe din cazuri, motive de gâlceavă. Cei pasionați de 
astrologie, care vor urmări unghiurile acestei zile, se vor mira constatând că 
dizarmonia va fi mult mai intensă decât liniștea sau relațiile echilibrate, deși 
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numărul unghiurilor pozitive este mai mare decât al celor negative. Se va întâmpla 
așa pentru că din această ecuație astrala lipsește elementul de control și fără 
control adică fără disciplină totul se întoarce într-o “supă primordială” în care lipsa 
coordonării, a comenzii, lezează în cunoștință de cauză gândirea superioară și va 
face ca binele și răul să se amestece, iar rezultatele acestei coabitări să nu susțină 
viața, demersurile clădite de individ cu atât de mult efort, adică să distrugă 
motivând că împlinește pe bună dreptate și dezideratul binelui, dar și pe cel al 
răului: pentru rău distrugerea înseamnă oprirea evoluției, pentru bine distrugerea 
înseamnă a o lua de la capăt. Fără o educație în sensul acesta, fără disciplină, 
momentul este pierdut, iar atenția sacrificată pentru lucruri mărunte, poate prea 
mărunte pe cât de mare este sacrificiul de acum. 

Astfel, superioritatea acestei zile vine prin accesarea altor energii, ceea ce 
presupune apelarea la un fond de rezervă, la un plan mai vechi care ar putea să fie 
în contradicție cu mesajul evident al acestei zile. Dacă vrei ca totul să fie menținut 
în limitele trăsăturilor construite, ai nevoie de acest sistem de referință, de 
educație, de moralitate, de inteligență, nu de impuls, nu de a plăti atât de ușor 
tribut instinctului. Este frumos să trăiești liber, să fie o ființă fără îngrădiri, fără 
inhibiții, prejudecăți, să-ți duci viața ca și cum constrângerile sociale ori de altă 
natură nu te afectează, dar asta nu presupune dezordine, indisciplină, 
iresponsabilitate. Există o mare diferență între un om fericit de mângâierile pe care 
le dăruiește celorlalți și altul care obține acest sentiment lovind. Scopul NU scuză 
mijloacele, decât pentru cel care nu știe că exploratorii (adică noi) activăm în 
această parte a universului pentru că am greșit prin orgoliul de a crede că ni se 
cuvine să stăpânim totul doar pentru că suntem o creație superioară. Lecția 
explorării nu acceptă deviza “scopul scuză mijloacele”, ci “iubește și fă ce vrei”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi azi înțelepciunea 
pe care am trăit-o până acum. Cel care-și va face astăzi un inventar al achizițiilor pe 
care le folosește în acest moment va putea să reziste în fața unor dulciuri frumos 
ornate și ambalate, dar care sunt otrăvitoare. 31 mai este ziua lui “nu-i momentul 
acum”. 

 
Duminică, 1 iunie 

Duminica  1- 6-2014  3:53    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Duminica  1- 6-2014  5:40    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 

Duminica  1- 6-2014  9:33    Luna (Can) Con (Can) Jupiter 

Duminica  1- 6-2014  9:55    Luna (Can) Sex (Tau) Juno 

Duminica  1- 6-2014 21:09    Luna (Can) Squ [Lib] North 

Node 
 

Evenimentle devin complicate prin regret. Se insistă pe ideea că omul nu se 
poate descurca singur. Drama este un profesor bun. Etalonul superior se impune. 
Apel la normalitate ca sursă de linişte. Transformare interesantă. Înţelegerea 
face apel la informaţii noi. 

 
Lăsând în urma dulcea răzbunare, azi vom avea de traversat careul Lunii la 

Axa Dragonului, moment complicat care ne aduce prea multe întrebări și prea 
puține răspunsuri, care complică relațiile dintre oameni și îi face prea mândri de 
taberele în care au ales să-și ducă traiul de zi cu zi. Astăzi se va face apel la 
normalitate ca și cum numai de acolo ne poate veni liniștea pe care o căutam, ca și 
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cum evenimentele care ne îndamnă să regretăm ce am trăit, cum am trăit, cu cine 
am trăit devin dintr-odată caustice, cauzatoare de drame. 

Astfel, în prima zi a lunii iunie liniștea este o poveste frumoasă ori expresia 
unui rezultat care nu are nimic de-a face cu ceea ce trăim acum. Apelul la 
înțelepciune de viață este însă interesant pentru că ne ajută să ducem mai departe 
un proces de selecție a oamenilor și situațiilor care ne avantajează, după cum a fost 
inițiat el în ziua anterioară. Asta presupune însă muncă, efort, o frământare a 
sufletului, a minții ori îmbrățișarea unui dor al inimii care cu greu va putea fi 
împărtășit celorlalți. Romantismul Lunii din Rac devine, așadar, expresia unei 
melancolii care, dacă s-a îndeplinit condiția succesul inserat în analiza zilei de ieri, 
poate duce la creații de mare excepție, la reconfigurarea unui element solid, la 
valorificarea unei informații care a fost până acum în stadiul de lucru, proiect, 
analiză, decantare. 

Procesul creației ne aduce astăzi în fața unei transformări interesante. 
Desigur, această componentă a imitației, care ne vine din zodia Rac, cea care 
asimilează cu o mare ușurință totul, are astăzi rolul de a simplifica divergențele de 
opinie, de a le face mici fără a interveni direct asupra lor, ci doar prin extinderea 
cadrului în care sunt plasate. Viziunea de ansamblu este deci dovada că 
sentimentul astăzi poate transforma, că viteza de reacție nu este îndreptată acum 
împotriva interlocutorului, ci împotriva lumii care găzduiește asemenea 
evenimente, împotriva destinului care permite experiențe de genul acesta încărcate 
de atât de mult dramatism, durere, melancolie, dezamăgire. 

Ultima zi de Rac devine expresia cea mai înaltă a suferinței umane la care am 
avut în această săptămâna acces pentru că aduce intensitatea maximă a unei 
contracții interioare menite să-l readucă pe individ pe calea cea bună, chiar dacă 
asta înseamnă desprinderea durereoasa de ceea ce a însemnat confortul hrănit de 
luni încoace. 

Cei care lucrează cu energia, care sunt angrenați într-un proces de cercetare 
spirituală vor vedea în frământările de acum o expresie de un înalt rafinament 
spiritual, simțind nevoia să-și ceară iertare pentru multe, dar în special pentru că s-
au dovedit prea îndrăzneți, duri, intransigenți ori răi în anumite momente 
consumate în ultimele luni. Regretul vine, de asemenea, din energia zodiei Rac, 
însă acum, prin conjuncția Lunii cu Jupiter, ținta nu este de a stinge un foc, de a 
face anturajul să sufere la fel de intens după cum individul, în particular, suferă, ci 
de a ne întoarce la normalitate. De aici și prietenia frumoasă între regret și iertare, 
de aici și întoarcerea pe cale, adică reîntoarcerea fiului risipitor, ca finalitate a aceea 
ce se atinge cu mintea, cu sufletul, cu inima. 

Prin urmare, prima zi a lunii iunie este și o invitație la a ne întoarce la o 
normalitate pe care am cunoscut-o foarte bine din a doua parte a anului 2013, de 
când Jupiter și-a intrat în drepturi pe zodia Rac (exaltare). Cei care nu doresc să-și 
amintească de vremurile acelea, dar se lasă antrenați de nostalgii ale unor situații 
care s-au consumat atunci își vor complica evenimentele de acum prin regret, 
pentru că nostalgia nu-i ajută să înțeleagă, nu le facilitează accesul al informații 
valoroase, ci le întunecă mintea, le împovărează sufletul și îi conving că trăiesc ceea 
ce nu este normal, decent sau util. 

Dacă la nivelul vieții individuale nu este un fapt surprinzător, deoarece 
societatea de consum îndeamnă spre această surprinzătoare depersonalizare fără a 
oferi ceva bun sau constructiv în schimb, grupurile care acceptă depersonalizarea 
dau semne că se destramă și, pentru ele, transformarea înseamnă un moment de 
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declin, fragmentarea fără ca elementele care se formează să aibă acces la 
normalitate. Salvarea va veni tot prin intervenția individului, prin resursele sale și 
numai prin efortul său direct. Vom auzi peste timp că începutul lui iunie a însemnat 
momentul în care un individ a distrus prin nesăbuința sa un grup și altul l-a salvat. 
Istoria nu va fi însă recunoscătoare nimănui pentru că, în privința grupurilor, 
aceasta este o etapă intermediară în reconfigurarea centrelor de putere care mai are 
mult de lucru până când apele se vor liniști. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi amintirile pentru a 
înăspri condițiile de trai, ci pentru a simplifica viața, nu pentru a trăi în izolare, ci 
pentru a înțelege diversitatea comportamentelor umane și a mai face un pas spre 
înțelepciune. Prin ceea ce ni se întâmplă azi nu atingem iluminarea, nu descoperim 
zborul, ci doar îndeplinim condițiile preliminare acestora. 
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2-8 iunie 2014 este săptămâna ecoului. Nu ne-am mai întâlnit până acum 
într-o formă atât de concentrată cu ecoul, de aceea avem șansa să urmărim cu 
fiecare ecuație astrală aferentă fiecărei zile care este rezonanța specifică și cât de 
diversificat poate fi răspunsul vieții personale. Omul, în obsesiile sale, de foarte 
puține ori se oprește pentru a-și admira creația. El privește numai înainte și toate 
realizările sale sunt proiectate în viitor. Ecoul, în primul rând, ne atrage atenția 
asupra momentului de stop. Nu trebuie să privim energia acestuia ca pe un îndemn 
la stagnare, ci dimpotrivă la o pauză activă pentru a reinventaria realizările de până 
acum și a vedea dacă sunt conform obiectivelor pe care ni le-am stabilit, adică dacă 
este așa cum am vrut. 

Din capul locului, 2-8 iunie 2014 este una din cele mai spectaculoase 
săptămâni la capitolul confruntare cu rezultatele personale. Oamenii vor fi acum în 
fața unor răspunsuri atât de dure, evidente și de ample încât vor avea impresia că 
au trăit într-o săptămână cât într-un an. 

Există însă și oameni care simt mai puțin aceste direcții, care nu se pot 
sustrage ambițiilor de a reuși deși nu știu dacă sunt elaborate conform destinului. 
Chiar și aceștia se vor întâlni în această săptămână cu un punct de vedere nou care 
li se potrivește. Deși se simt inadaptabili ei vor să schimbe lumea, să vină cu lucruri 
noi ori vor să demonstreze celor din jur că pot mai mult decât toți ceilalți la un loc, 
ecoul acestei săptămâni îi va întoarce pe aceștia spre respect, spre a vedea 
competiția ca pe un schimb hrănitor, nu ca pe o goană sterilă. 

Dincolo de acestea, ultimele două zile ale săptămânii vor fi cele mai grele 
pentru că micul benefic se implică într-un careu cu Lilith, iar Mercur va intra în 
mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni, punând în dificultate puterea de 
decizie și abilitatea de a comunica. 

Dacă va exista o sancțiune dură, atunci aceasta va veni pe simțul răspunderii. 
Unii, atunci când trăiesc bine, nu se mai gândesc la consecințe, nu au respect față 
de cei din jur și privesc tot ceea ce vine spre ei sau interacțiunea în sine prin gradul 
lor de satisfacție. Cu alte cuvinte, cei mai mulți, atunci când trăiesc bine o fac 
împotriva celorlalți, iar săptămâna de față îi va zdruncina, oferindu-le un feedback 
menit să îi trezească la realitate. 

Nu putem anticipa dacă modul de răspuns îi va duce pe aceștia spre trezirea 
la realitate, însă putem ști că întâlnirea cu un rău personal va fi dură pentru că 
fiecare zi vine cu un tip de ecou, cu o nouă modalitate de a sintetiza diferitele 
răspunsuri pe care le primim din jur. Nu doresc în această prezentare generală să 
anticipez ceea ce deja este inserat la fiecare zi. Se anunță, așadar, o săptămână 
importantă și la capitolul schimbări, dar și în cel al libertăților prost înțelese.  

Dar de ce avem nevoie de ecou? ne vom întreba. Pentru a deveni întregi. Asta 
înseamnă că tot ceea ce vine spre noi acum face parte din structura pe care o 
personificăm și din această cauză nu este indicat să privim ecoul ca pe un proces 
suplimentar, ci ca pe unul absolut firesc care face parte din mecanismul de 
autoreglare și de definitivare a binelui pe care am ales să-l construim în această 
viața. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a alege să fim întregi. 
S-ar putea ca fragmentele care iau acum înfățișarea ecoului să ni se pară la început 
străine. Acolo unde există înțelepciune aceste fragmente vor fi recunoscute, 
integrate, iar rezultatele lor corecte. În această săptămână avem șansa de a deveni 
întregi. 
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Luni, 2 iunie 
Luni  2- 6-2014  4:43    Luna (Can) --> Leo 

Luni  2- 6-2014 15:11    Luna (Leo) Squ (Tau) Venus 
 

Comportament indezirabil. Tensiune. Intimitatea este expusă. Elucidarea 
împrejurărilor sub care s-a petrecut o faptă. Confruntare cu un adevăr. Regretul 
că ghinionul nu este împărtăşit. 

 
Abia intrată în Leu, Luna va accesa energia lui Lilith și va pune sub semnul 

întrebării modul cum sunt văzute valorile personale, cum este exercitată forța, până 
unde se poate merge cu gândurile indecente și cât de multe ne putem permite 
acum, când încă nu știm concret cât de utile ne sunt achizițiile pe care le-am 
comportat în săptămâna anterioară. 

Privirea pe care alegem să o îndreptăm către trecut va purta amprenta 
curajului și a îndrăznelii însă, pentru că în mijlocul zilei Luna împlinește un careu 
cu Venus, ceea ce o va pune întreaga zi în fereastra acestui unghi, va duce mai mult 
către comportamente indezirabile, fixând atenția în primul rând pe tensiuni și, 
dacă mai există putere și pentru altceva, să se acceseze experiența puternică a 
ultimei perioade pentru a ne fixa în zona liniștii. Luna iunie este o lună care ne 
îndeamnă să evaluăm greșelile personale pentru a ne hrăni cu pace ori să ne fixăm 
liniștea lăuntrică drept principal obiectiv al vieții. Practic, de astăzi intrăm în 
această febră a căutărilor practice, însă din neatenția cu care ne vom trăi această zi 
s-ar putea să stricăm multe în jur, să lovim și să nu recunoaștem că sunt multe 
despre sine pe care nu le-am înțeles corect și de aceea nu putem acum să ne 
echilibrăm. 

Dacă în viața personală această manieră de a privi realitatea lucrurilor se 
încadrează în categoria accidentelor nevinovate, pe zona publică precipitarea, 
neatenția și umilințele neacceptate sau neînțelese îi îndeamnă pe oameni să 
recurgă la gesturi regretabile. Fundalul, deși bun, atent la progresul individual, dar 
și la al celui de grup, nu va putea acum să treacă de bariera pe care fiecare și-o 
construiește, de reticența nefirească pe care unii oameni aleg să o folosească pentru 
a se proteja de ceea ce nu mai pot sau nu mai vor să facă. 

Bazându-se foarte mult pe faptul că această reticență este firească ori corectă, 
faptul că Luna se îndreaptă spre conjuncția cu Lilith și, în noaptea de luni spre 
marți, acest unghi se va și împlini, faptele cor fi mai periculoase decât intențiile, 
poate chiar mai periculoase decât bariera pe care o adoptă cu atât de multă 
insistență. 

Cei care sunt, de felul lor, pasivi ori care bat în retragere prea ușor din calea 
problemelor se vor raporta tot timpul la marile realizări, însă privindu-le pe acestea 
numai din vârful piramidei, numai din secunda în care acestea s-au împlinit, 
refuzând să integreze în observațiile lor și etapele intermediare, poate chiar cele 
care sunt expresii ale eșecului ori dezamăgirilor. Realizând această interpelare 
după cum le vine în minte, după cum le este mai comod sau în absența oricărui 
discernământ, calitatea faptelor va fi, așadar, ridicolă, absurdă și va enerva până și 
pe cel mai liniștit. 

Când Luna trece prin Leu oamenii sunt tentați să se mândrească prea mult 
cu faptele lor și au tendința de a le vedea prin prisma unui subiectivism care 
avantajează doar experiența proprie, doar imaginea proprie, punând în dificultate 
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anturajul cu care interacționează și care nu va putea să-i susțină acestuia obsesiile 
egocentrice. 

Sigur, în funcție de educație, fiecare își va afișa această tendință de a rupe 
legătura cu realitatea și de a-și afișa un plâns de copil răsfățat, un bocet disperat al 
leneșului care nu se plânge neapărat că nu are, ci că nu găsește pe cineva care să-i 
ofere ceea ce nu vrea să-și procure singur. De aici și până la adversități pe criterii 
religioase, politice, economice ș.a. nu este decât un pas, iar concluzia, în ciuda 
conjuncturilor absurde ce sunt evidente până și pentru cel în cauză, să spună: “Am 
știut din prima clipă că asta va spune”, “Am știut din prima clipă că aici se va 
ajunge”, “Nu se poate vorbi ca și cu o persoană normală” ș.a.m.d. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în punctul în care proiecțiile 
să fie considerate elemente de normalitate. Tranzitul Lunii prin Leu conține, în 
esența sa, o formă de rafinament, însă acesta vine ca o prelungire a educației 
însușit de-a lungul vieții, nu ca o reacție de moment. Acolo unde oamenii au 
cunoștințe temeinice influxurile astrale nu îi blochează, ci îi tentează cu mici 
picanterii, gesturi absurde, comportamente regretabile care pot fi considerate fie 
gafe, fie “momente de neatenție”, fie “plăceri vinovate”, “accidente sociale” ș.a.m.d. 

În realitate, cu toții vom experimenta astăzi o formă de distorsiune în zona 
comportamentului principal încât vom fi tentați să dăm vina pe ceilalți, pe 
comunitate, pe viață, pe criza economică, pe criza politică sau pe căldura de afară. 
Nimic nu poate să ne intre în voie astăzi și doar educația, disciplina, atenția și 
respectul cultivat de-a lungul vieții ne vor ajuta să depășim acest moment de impas. 
Cadrul social în care alegem să ne exprimăm așa ne poate compromite imaginea 
socială ori pune în dificultate față de adversari dacă până acum s-au aflat într-o 
liniște strategică. Compromisul devine, așadar, expresia unei slăbiciuni și doar 
inteligența momentului o poate anula, dacă cel în cauză nu trece și el printr-o 
nemulțumire de genul acesta. Faptul că Luna se apropie de Lilith care este focar 
într-un triunghi minor construit cu Soarele și Marte ne va lăsa impresia că 
impulsivitatea de acum este singurul mod prin care putem să ne facem loc, să ne 
evidențiem, să câștigăm un drept, un bun, respectul celorlalți, mai mulți bani la 
salariu. Este imperios necesar ca, de dragul binelui real al zilelor care vor veni, să 
ne abținem din a lansa acum pretenții. Ele sunt absurde, oricât de reale sau 
îndreptățite ni se vor părea. Nu trebuie să uităm că traversăm o săptămână a 
ecoului care atrage răspunsuri imediate, care ne pune în fața unei oglinzi, nu 
pentru a ne vedea chipul, ci faptele, nu pentru a înțelege ce strălucește, ci pentru a 
constata unde este spart buzunarul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva azi disponibilitatea 
atât cât să ne țină în zona confortului. Orice umbră de disconfort va arăta astăzi o 
spărtură în buzunar pe unde pierdem energia de care vom avea mare nevoie de-a 
lungul acestei luni. 
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Marți, 3 iunie 
Marti  3- 6-2014  1:05    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Marti  3- 6-2014  1:16    Luna (Leo) Sex (Lib) Mars 

Marti  3- 6-2014  5:53     Sun (Gem) Sex (Leo) Moon 

Marti  3- 6-2014 12:10    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Marti  3- 6-2014 17:41    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 
 

Libertate prost înţeleasă. Decizie categorică. Binele nu foloseşte la nimic. Se 
intensifică senzaţia că drumul ales este greşit. Întâlniri fermecătoare. Lansarea 
unui mesaj care atrage atenţia. Decizii mai vechi blochează liniştea. Puterea este 
supradimensionată. 

 
Grija că în prima zi a săptămânii am greșit prea mult va pune stăpânire pe un 

tip de răspuns, diminuând viteza de reacție și atrăgând atenți asupra unor 
probleme care nu sunt de maximă necesitate. Astăzi, libertatea este prost înțeleasă 
pentru că vom avea impresia că am greșit drumul ori că ajutorul, mai mult sau mai 
puțin sincer, pe care l-am primit ieri ne-a dus pe o linie moartă și că niciodată nu 
vom mai reuși să revenim la linia de plutire. 

Cu toate acestea, pentru că avem de-a face cu o zi de Leu (Luna în Leu), 
întâlnirile pot fi agreabile, fermecătoare, interesante în care satisfacția personală să 
fie căutată cu mare insistență. Astăzi succesul personal este confundat cu 
subiectivismul și pentru că dulceața zahărului este mult mai atractivă decât pot 
speria consecințele consumului acestui aliment, nevoile personale vor fi 
supradimensionate încât patimile, ceea ce înseamnă de fapt neputința de a ne 
abține, să găsească o scuză. Întâlnirea cu Lilith și sextilele cu Marte și respectiv 
Soarele se împlinesc în această zi, ca și trigonul cu Uranus sau careul cu Saturn, 
plasează Luna în două configurații care aduc din umbră senzații stranii, grija că se 
pierde un tren, un drept, un privilegiu și din această cauză deciziile trebuie să fie 
categorice, dure și să nu lase loc la interpretări. În realitate, ceea ce se cere acum cu 
duritate se strică ori se pierde sau se reduce mult șansa ca, pe viitor, acestea să mai 
poată fi obținute vreodată. 

Acolo unde se dă dovadă de măsură, unde valorile personale sunt înțelese 
corect, unde metoda de lucru apelează la decizii mai vechi, prin bun simț, atenție și 
disciplină, aceste derapaje vor fi evitate și, de asemenea, vor fi evitate și crizele de 
identitate. De fapt, aceste crize de identitate sunt atât de periculoase încât valoarea 
a ceea ce invocă, va constrânge cetățeanul să pară turmentat, rupt de realitate sau îl 
transformă pe acesta într-un factor perturbator. Faptul că Luna se implică în aceste 
două configurații vine asupra noastră ca un factor de restricție. Atenția distributivă 
cere, cum bine știm, un mental flexibil, iar Mercur din Rac este încărcat de prea 
multe emoții pentru a putea susține asemenea procese. Așa ajungem să ne 
implicăm în acțiuni care ne depășesc, deși altădată am arătat că putem face fața 
unor situații de acest gen. 

Unii vor da vina pe stres, pe greutățile traiului de zi cu zi ori pe explorarea 
unor nemulțumiri care le-au oferit o stare proastă, atât de proastă încât văd totul în 
tonuri de gri. Tocmai pentru că Luna se află acum într-un semn al expresiei 
personale, acolo unde ne stă slăbiciunea cea mai marea colo găsim și puterea cea 
mai mare. Va fi suficient să se invoce ideea forță “Pot pentru că vreau” pentru ca 
ecoul să susțină ideile bune și lumina să ajungă până în cele mai ascunse cotloane 
ale sufletului. 
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Din nefericire, calea spre voință nu este deschisă și pentru că nu este 
evidentă, nu este nici accesibilă oricui. Marte (voința individuală), implicat într-un 
careu în T pe semne cardinale cu Pluton focar, are prea multe polițe de plătit, prea 
multe gânduri de răzbunare să nu considere că această stare proastă este reală ori 
că îl ajută să-și ducă la îndeplinire această aversiune. De partea cealaltă, Pluton 
(voința colectivă) patronează genul acesta de situații sociale, lăsându-l pe individ să 
creadă că face bine atunci când se răzbună, când dă o replică usturătoare, când 
lovește și crede că prin asta se apără, pentru că, în realitate, voința colectivă, prin 
această imparțialitate, menține procesul de reconfigurare a centrelor de putere 
care, privite la nivel restrâns, între oameni, nu între grupuri, pot anunța acum 
schimbări de poziție, decăderi din funcție, mustrări în public, deziceri, fără a avea 
nimic personal acolo. 

Discrepanța dintre voința individuală și cea colectivă se va accentua mai mult 
în zona aceasta a ambiției de a face ca totul să meargă după propria voință, după 
propriul mod de a fi și după obsesiile pe care nu le putem controla. Cei care s-au 
ridicat prin fals au toate șansele acum să se vadă cum decad în gloria pe care au 
căutat-o atât de mult fără să poată face ceva, fără să găsească soluție la dificultățile 
momentului care se vor dovedi mici ca desfășurare, dar mari ca însemnătate. 

Prin urmare, din tot haosul care pare de netrecut se poate extrage acum o 
direcție care, indiferent de conținut ne poate învăța să fim mai răbdători, mai atenți 
la cei din jur, să-i respectăm mai mult, adică să abandonăm importanța de sine, 
dorința de a ne pune pe sine în centrul atenției și să descoperim fluxul vieții, așa 
cum se prezintă el prin evenimentele curente. De fapt, aici trebuie să folosim 
discernământul, curajul, atenția și respectul, aici suntem invitați să punem în 
practică toată educația pe care am însușit-o de-a lungul vieții. Acolo unde se 
salvează puritatea sufletului dăruind, chiar dacă totul doare, chiar dacă totul din jur 
spune că binele acesta duce spre suferință inutile, chiar dacă suntem amenințați cu 
repercusiuni majore, să urmărim să menținem binele și dragostea în lume. 

Așa după cum se poate constata, accidentele acestei zile nu sunt simple 
evenimente, ci iau înfățișarea unor noduri, care seduc mintea și sufletul și le 
compromit atât de mult încât redresarea pare dificilă dacă nu chiar imposibilă. 
Fenomenul social, acum, nu ține cont de pretențiile prezentului, de egoismul arătat 
astăzi, ci de mobilitatea spiritului, de intensitatea iubirii care acceptă tristețea, dar 
și compromisul acolo unde este cazul. Atunci când iubirea și egoismul se întâlnesc 
se duce o luptă subtilă pentru menținere (iubirea) sau distrugere (egoismul). Dacă 
observăm că decizii mai vechi blochează liniștea, dacă observăm că imaginea de 
sine este supradimensionată, în mod sigur această realitate produce consecințe 
negative asupra mediului, lucrând împotriva unei iubiri, călcând pe sentimentele 
cuiva, distrugând un vis ori o speranță. 

În absența acestui sentiment coroziv, ziua lansează un mesaj care atrage 
atenția asupra tuturor celor care vor să participe la o relansare a vieții comunitare. 
Deși termenul de relansare a vieții comunitare este puțin cam mare pentru miza 
acțiunilor de acum, nu este indicat să subestimăm aportul individual, acela care 
înseamnă acumularea unor informații atât de interesante, de utile, doar pentru că 
nu putem trece acum de acest ciot care este egoismul susținut pe fundamente 
ireale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări realitatea de la 
distanță. Este indicat astăzi să ne oferim privilegiul de a considera că adevărul 
poate fi privit din mai multe unghiuri. Putem însă modifica această percepție dacă 
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admitem că experiența vieții implică o mare diversitate de stări și informații care 
atrag ființa și o fac să zboare, nu cer să fie încuiate într-o colivie. Cunoașterea este 
un zbor teribil de frumos și de complex în același timp pe care nu îl putem face într-
o colivie. Egoismul va dori astăzi să ne convingă că această colivie este singura 
structură a universului personal și dacă va reuși gravitatea sentimentelor va 
construi grilajul prin care vom privi cu durere spre libertățile celorlalți fără a mai 
putea face nimic în sensul acesta. Dar nimic nu este fatal, definitiv, atât de 
accidentat încât să nu permită construirea unei poteci. Iubirea ne amintește de 
zborul cunoașterii și doar prin ea grilajul coliviei se poate topi. 

 
Miercuri, 4 iunie 

Miercuri  4- 6-2014  1:26    Luna (Leo) Squ (Tau) Juno 

Miercuri  4- 6-2014  9:26    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 

Miercuri  4- 6-2014 16:14   Venus (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Miercuri  4- 6-2014 17:19    Luna (Leo) --> Virgo 

Miercuri  4- 6-2014 23:10    Luna (Vir) Sex (Can) Mercury 
 

Înţelegerea propriei greşeli. Demersuri utile. Finalizare pozitivă. Izolarea 
nu mai este o soluţie. Liniştea înseamnă putere. Se face uz de forţă. Se îmbină 
utilul cu plăcutul. Sentimentele devin mult mai clare. Administrarea corectă a 
unui patrimoniu. Se face apel la pace. Contact cu informaţii noi. Acolo unde se 
instalează teama contracţiile blochează exprimarea. Lupta dintre bine şi rău 
ajută la finanţarea unor reguli morale. 

 
Luna, pe ultimul segment al zodiei Leu, are de împlinit două unghiuri 

importante: un careu cu Junon și un sextil cu Capul Dragonului. În Perioada fără 
Direcție, adică de dimineață până în a doua parte a zilei, când va trece în Fecioară, 
se va împlini sextilul lui Venus cu Neptun. 

În primul rând, această dispunere astrală ne ajută să înțelegem care a fost 
natura propriilor greșeli și, mai ales, ne susține demersurile pozitive, acelea care 
sunt încărcate de înțelepciune, liniște, demnitate. Nu neapărat că protagoniștii 
acestui teatru astral sunt vedetele acestei zile, dar pentru că unghiul dintre Venus și 
Neptun se împlinește în Perioada fără Direcție a Lunii, puterea acestor oameni va 
depăși așteptările, fiind liberă să se exprime după direcții impuse de propriul său 
mod de vibrație, nu după o necesitate imediată, impusă de iminenta împlinirii a 
unui unghi format cu Luna. Totuși, este posibil ca unii oameni să vadă în 
exprimarea afectivă un semn de slăbiciune. 

Unghiul pozitiv care se împlinește între Venus și Neptun reușește să 
construiască în mintea individului repere puternice, pozitive, atent selectate dintr-o 
suită de reguli morale, în așa fel încât să se poată administra la modul simplu sau 
discret un patrimoniu. Dar acest unghi acum nu ne vorbește atât despre valorile 
personale cât mai ales despre impactul acestora asupra comunității. Astfel, se 
dorește limitarea greșelilor la cotele minime, însă nu se va obține acest lucru 
deoarece zona socială este lovită de distorsiuni care vizează segmentul 
administrativ sau cel organizațional. Se fac schimbări în departamente, celor 
dornici de avansare li se promite o funcție nouă și toți cei implicați în acest teatru 
social se așteaptă să primească un beneficiu. 

Dacă pe zona socială lucrurile sunt așezate într-o ordine plăcută, unghiul 
pozitiv dintre Venus și Neptun nu va ridica semne de întrebare referitor la 
adjudecare anumitor merite, ci îl va îndemna pe om să-și cultive creativitatea, să se 
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adapteze ușor noilor condiții, să viseze la o viață mai bună și prin intermediul 
visului pozitiv să și-o construiască. Vorbim aici despre ușurința de a pune în 
aplicare latura romantică a personalității. Astfel, este diminuată latura materialistă, 
omul preferând să arate dispreț față de achizițiile de acum, față de bani, obiecte și 
să iubească amintirile frumoase, creațiile artistice remarcabile, arta, literatura, 
sculptura, pictura, muzica. 

Dar nu vorbim aici despre o predispoziție exclusivistă venită din partea a 
două planete în domiciliu, ci vorbim de integrarea acestora într-un context mai larg 
unde jocul de alegerea sau al gândirii pozitive au tendința de a distruge binele 
celuilalt. În felul acesta, înțelegem că ecoul, ca element esențial aplicat acestei 
săptămâni, doar în aparență blochează sensibilitatea, pentru că, în realitate, el 
dorește să elibereze acele emoții care au fost blocate din motivele indicate mai sus. 
Deși unghiul pozitiv dintre Venus și Neptun nu are nimic de a face cu banul, îl 
poate totuși procura atunci când acesta reprezintă singurul mod prin care este 
apreciată o creație. Așadar, nu vorbim în mod exclusiv de bani, ci vorbim despre 
valori care, în anumite situații, pot fi convertite în bani. Această tendință de a 
participa cu un criteriu universal (banul) la definirea unei valori reprezintă semnul 
unei căutări. Cunoașterea continuă produce astfel de efecte și vom vedea de-a 
lungul anului 2015 ca astfel de mistere vor fi presărate peste tot locul. Nu mergem 
atât de departe cu predispoziția aplicată unui interval atât de mic, nu ne ducem cu 
anticiparea în 2015, ci doar facem o banală comparație pentru a avea o mai corectă 
reprezentare a contextului de acum. 

Când vine vorba de simțul estetic, de dragostea de frumos, iubire 
necondiționată, oamenii sunt în stare de gesturi remarcabile. Nu se mai lasă apăsați 
de tristețe, nu mai uită să-și împărtășească unii altora ceea ce au mai valoros și sunt 
liniștiți. Liniștea este atribuită, deopotrivă, și valorilor care ne vin din zodia Leu 
dacă este depășită condiția egocentrismului (liniștea puterii), dar și unghiului 
pozitiv care se construiește acum între Venus și Neptun (liniștea rafinamentului). 
S-ar putea ca astăzi să avem neplăcuta surpriză de a fi constrânși de evenimentele 
sociale să alegem una dintre cele două forme de liniște. Asta se întâmplă pentru că 
Lilith încă mai activează prin intermediul Lunii asupra voinței. În realitate, nu este 
nevoie să facem acest gen de alegere pentru că totul poate coexista acolo unde 
găsim armonie. Liniștea puterii se va împrieteni cu liniștea rafinamentului atunci 
când se află în fața unor creații de o profunzime aparte. În această dispunere există 
un mister la mijloc, acela care va face în așa fel încât aceste etaloane, aceste 
arhetipuri, să poarte amprenta creatorului. Am putea merge mai departe cu această 
conexiune gândind că nu toți oamenii lipsiți de egoism exprimă aceeași liniște a 
puterii, pentru că fiecare are un domeniu aparte sau o manieră diferită de semenul 
său. Am putea face un exercițiu de imaginație încercând să ne reprezentăm cum ar 
arăta liniștea puterii creative, liniștea puterii protectoare, liniștea puterii profunde, 
liniștea puteri universale. De asemenea, am putea să ne imaginăm cum arată 
liniștea rafinamentului artistic, liniștea rafinamentului vocal, liniștea 
rafinamentului kinetic sau liniștea rafinamentului mental. 

Dacă cea mai mare parte din zi acesta s-ar putea să nu aibă asupra 
individului un ecou aparte, spre seară, când Luna va trece în Fecioară și va împlini 
un sextil cu Mercur din Rac, ideile se vor uni cu sentimentele și vor facilita accesul 
la această formă de cunoaștere a vieții. 

Prin urmare, 4 iunie ne duce în fața unor profunzime afective care pot 
speria prin diversitatea lor ori prin ușurința cu care sunt puse în legătură noțiuni cu 
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care până acum nu avem nimic în comun. De la administrarea unui patrimoniu și 
până la explorarea propriilor gânduri, cu toții vom lupta într-una dintre cele două 
tabere, a binelui sau a răului, căutând să argumentăm că propria moralitate este 
mai bună, mai corectă sau mai dreaptă decât a celorlalți. Ceea ce este plăcut vine 
dintr-o totală desprindere de simțul materialist. De această dată iubim fără bani, 
fără avere, fără pretenții în a primi cadouri sau mici avantaje, fără a constrânge un 
drept pentru o plată imediată. 

Cine va reuși de dimineață să atingă acest punct va constata că informațiile 
noi sunt de o importanță covârșitoare, în primul rând pentru sănătatea fizică, apoi 
pentru cea psihică sau afectivă, dar și pentru evoluția spirituală. Acolo unde nu se 
va reuși atingerea acestui punct de echilibru, adică nu se va renunța la egoism vom 
observa că se face uz de forță. Și pentru că deja ne-am obișnuit cu această sintagmă, 
acolo unde găsim agresivitate găsim și foarte multă frică. Teama acum va bloca 
exprimarea, amplificând fără un alt gen de intervenție, fără a face apel la alte 
informații tot ce este mai rău și greșit la un om. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lucra mult mai atent, de a 
lua o pauză pentru a ne bucura de ceea ce viața dorește acum să ne ofere. 
Încrâncenarea cu care se dorește atingerea unui obiectiv, adică această ambiție 
rigidă își extrage puterea din egoism. A ne opri din când în când pentru a ne bucura 
de ceea ce am făcut, de ceea ce avem în jur de procesele la care participăm, 
înseamnă a urmări să ne desprindem de această cușcă periculoasă care este 
egoismul. Nu în ultimul rând putem descoperi că această atracție către rafinament, 
liniște și echilibru nu este altceva decât ecoul unor emanații personale pe care le-
am abordat cu mare responsabilitate în trecutul apropiat. 

 
Joi, 5 iunie 

Joi  5- 6-2014  8:35    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Joi  5- 6-2014 10:21    Luna (Vir) Tri (Tau) Venus 

Joi  5- 6-2014 19:22    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Joi  5- 6-2014 23:38     Sun (Gem) Squ (Vir) Luna (Half Moon) 
 

Disconfort. Preocupări sterile care să umple timpul. Acces la simplitate. 
Visul este agresat. Cunoaşterea personală are nevoie de feedback. Rezonanta 
negativă sperie. Inspectarea propriilor defecte. Sunt lăsate în urmă convenţii 
negative. Puterea înseamnă imperiu. Când nu eşti în pace consumi. Profunzimea 
tentează. 

 
Unii vor crede astăzi că, având în spate experiența zilei anterioare, pot face 

orice, adică se pot dezice de idealul pe care-l au, pot fura, amenința, agresa într-un 
mod sau altul un auditoriu sau crea într-un mediu un disconfort. Lună în Fecioară 
are de câțiva ani o misiune foarte grea. Ea i se opune lui Neptun și multe din 
caracteristicile poziției sale în acest semn au nevoie de o reîmprospătare. 

În primul rând agresiunea pe care o lansează și, în egală măsură, o și 
primește din partea planetei Neptun, se transformă într-o simulare a binelui, într-o 
diversiune care are drept suport un mediu spiritual religios, moral, educațional. Cu 
alte cuvinte se minte de o manieră elegantă și se urmărește obținerea unor rezultate 
imediate. Dacă ne referim la sfera administrativă este puțin probabil ca rezultatele 
să vină atât de repede. Mediul administrativ, cel puțin la noi, are o tentă toxică, 
birocratică, pe care cu greu o poți depășii. Poate minciuna, corupția sau "micile 
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avantaje" ar putea scurta aici drumul. Având în minte ideea unui avantaj imediat, 
mulți vor porni pe această cărare apelând la dictonul: "Scopul scuză mijloacele". 
Această sintagmă are din punct de vedere spiritual conotații dezastruoase. Dar aici 
în contextul zilei de 5 iunie ne referim doar la valențele spirituale autentice, acela 
care sunt primele agresate de această expresie. Având de a face cu o simulare, nu 
este cazul să ținem lecții de morală celor care doresc să-și ascundă aceste defecte 
făcând o convenție păcătoasă cu imoralitatea. Atenți sau nu la fenomenul social 
oamenii își vor agresa astăzi visul lăsând impresia că sunt zăpăciți, neatenți sau 
chiar ignoranți dacă obțin ceva din asta.  

Înțelegem că tranzitul Lunii prin zodia Fecioară deși conține și două unghiuri 
pozitive pe care Luna le trimite către Pluton și către Venus, ne îndeamnă să ne 
pierdem vremea. Nu este chiar confortabil pentru cei care urmăresc să-și trăiască 
viața prin valori esențiale ori care și-au propus pur și simplu să facă un lucru 
destoinic, să vadă cum totul trece pe lângă ei și cu cât acest moment se amplifică cu 
atât mai mult se simt cuprinși de o rezonanță negativă. 

Implicarea Lunii în piramida de pământ cea pe care o împlinește cu Venus și 
Pluton îi scoate la lumină pe cuceritori. Venus, cu care Luna împlinește acum un 
trigon, nu poate media opoziția Lună-Neptun, cea care ne deformează acum simțul 
realității și ne îndeamnă să privim compromisul, disimularea, minciuna, fățărnicia 
ca pe valori ale unei societăți normale. Răspunsul la această problemă poate veni 
din inspectarea unui patrimoniu. Acolo unde există un fond educațional, 
degringolada acestei zile nu va putea să producă efecte negative în masă, ci doar să 
dezamăgească pentru că în fața acestor ființe corecte, minciuna, disimularea, 
fățărnicia sau compromisul sunt elemente demne de tot disprețul. 

Prin urmare, 5 iunie este o zi a acțiunilor care sperie prin caracterul lor 
negativ. Este posibil ca astăzi din prea multă contracție, din prea multă frică, mulți 
oameni să evite contactele, să-și amâne proiectele programate acum sperând că se 
pun la adăpost de aceste direcții. Zodia Fecioară este renumită în tot zodiacul 
pentru ușurința cu care se sustrage elementului exterior pentru a dezvolta un dialog 
interior epuizant. Nu neapărat că vorbesc singuri, nu asta este ideea, ci faptul că nu 
se sustrag din fața problemelor, ci le duc pe acestea în profunzimile minții și acolo, 
fără un interlocutor care, prin feedback, să-i ajute să se oprească, luptă cu ei înșiși 
ori cu dușmani imaginari până când rămân fără vlagă. 

Acest dialog interior este elementul care menține astăzi o rezonanță negativă. 
Careul luminariilor pot, pe acest fond, să ducă spre a realiza convenții negative, iar 
de aici și până în punctul în care personajul negativ să-și dea seama că nu este 
singur nu este decât un pas. Imperiile au la bază personaje ambițioase chinuite de 
dialoguri interioare epuizante. Cel care gândește simplu va fi atât de mult fascinat 
de frumusețea vieții încât va dori în permanență să-și împrospăteze structura, 
gândurile, sentimentele prin schimb. Un astfel de om curat nu doar că se află la 
același nivel cu cei pe care îi caută, dar și întreține un sistem pozitiv de vibrație care 
nu creează imperii, care nu domină, ci pur și simplu hrănește. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza astăzi regretul. Mulți 
cred că dacă regretă, demonstrează că au înțeles ceea ce au trăit. Dimpotrivă, a 
privi un eșec senin cu puterea omului care poate trece din nou printr-o situație 
similară, arată înțelegere superioară sau chiar cunoaștere. Regretul înseamnă în 
primul rând blocarea dreptului de a simți corect, închistarea gândului, înghețarea 
inimii de aceea în foarte scurt timp se transformă în acuzație. Nu există regret fără 
acuzație, așa cum nu există regret fără neîncredere. 
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Vineri, 6 iunie 

Vineri  6- 6-2014  4:42    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Vineri  6- 6-2014  5:40    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 

Vineri  6- 6-2014 12:09    Luna (Vir) Sex (Can) Jupiter 

Vineri  6- 6-2014 14:20     Sun (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri  6- 6-2014 16:34    Luna (Vir) Tri (Tau) Juno 
 

Schimbări importante în zona intimă. Inspiraţie. Putere de exprimare. Sunt 
revizuite despărţirile. Problemele vin din interacţiune. Se repeta o greşeală. 
Nimeni nu doreşte să-şi asume răspunderea pentru faptele săvârşite. Sunt 
anunţate rezultatele unui raport. Înlăturarea elementului negativ face loc unui 
posibil element pozitiv. Impas. 

 
Când descoperă lucruri noi, oamenii se bucură ca și cum acestea le-ar fi fost 

oferite doar lor. Și le însușesc, le publică sub nume propriu, urmărind să obțină 
multiple avantaje de pe urma acestora. Puțini sunt aceia, și de regulă vorbim aici 
despre oameni cu adevărat modești, care, înainte de a vorbi despre descoperirile 
lor, vorbesc despre puritatea unei inspirații pe care universul nu contenește să o 
ofere necondiționat tuturor ființelor. 

Astăzi, prin împlinirea sextilului dintre Soare și Uranus, se intră în contact cu 
inspirația. La fel ca și în ziua anterioară, opoziția Lunii cu asteroidul Chiron 
primește un trigon și un sextil din partea lui Saturn, fără a reuși să medieze. Deși în 
Scorpion, Saturn are suficient de multe informații, experiențe de viață sau relații 
menite să poată aduce pacea într-o situație de genul acesta (divorț, criză 
existențială, despărțire bruscă, pierderea unui statut) nu va putea face nicio 
intervenție eficientă. Motivul principal va fi neputința de a găsi printre toate aceste 
instrumente ceea ce se poate potrivit cel mai bine momentului. Neputința lui 
Saturn de a media va fi deci privită ca o intervenție rațională, în timp ce ziua de 6 
iunie cere o intervenție intuitivă. 

Dar unghiul pozitiv dintre Soare și Uranus nu poate remedia opoziția lui 
Marte cu Uranus, deci nu poate aduce pacea într-un conflict declarat. Asta 
înseamnă că elementul inspirație, astăzi, are conotații abstracte. Se poate urmări de 
la distanță cum un conflict este reeditat, cum răspunderea nu mai pasionează pe 
nimeni sau cum fapte incomplete sunt privite ca exemple de bune practici. De fapt, 
nu acest mod de a observa viața este acum important, ci ecoul pe care acest tip de 
observație îl are asupra individului. De altfel, suntem în săptămâna în care ecoul 
este mai important decât orice alt element cu care ne întâlnim. În tot acest joc, 
experiența personală va face apel mai mult la un impas. 

Asta înseamnă că mulți vor avea impresia că vorbesc prea mult și că se pierd 
cu firea prea ușor în fața unor probleme care nu au importanță. Dacă pe lângă 
experiență ar avea și puțină maturitate acest impas i-ar ocoli și vor petrece întreagă 
zi meditând la problemele importante ale omenirii, cum să facă să atingă 
iluminarea, cum pot fi curățate oceanele de reziduuri, cum poți să produci energie 
nepoluantă ș.a.m.d. Nu trebuie să uităm ca 6 iulie este ultima zi de Fecioară (Lună 
în Fecioară) și nu ne putem permite să dăm frâu liber gândurilor care invocă o 
problemă fără soluție, pentru că imediat dialogul interior va capta tot spectrul 
percepțiilor. După cum știm, acum, în acestei zile de Fecioară, nimeni nu dorește   
să-și asume răspunderea a ceea ce este, face sau gândește și din această cauză 
oamenii vor fi curioși să inspecteze defectele celorlalți, motivând că dacă înlătura 
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acest defect au șansa să pună în loc un element bun. Este posibil ca aceasta 
aspirație să vină din caracterul abstract al unghiului pozitiv dintre Soare și Uranus. 
Știm însă că acest unghi, prin caracterul abstract al acestui îndemn spre inspirație, 
va produce schimbări importante în zona intimă. Unii vor considera că acesta este 
momentul când trebuie să-și asculte vocea interioară, când trebuie să ia o decizie 
majoră care ar putea indica și o despărțire ori dezicerea de un parteneriat. 

Așa după cum se poate constata, problemele în această ultimă zi de Fecioară 
(Luna în Fecioară) vin din interacțiuni sau mai exact din absența acestora. Astfel, 
inspirația devine acum un balsam care liniștește o durere sufletească. Pentru că în 
acest sens este implicat Uranus, spectrul acțiunilor nu poate fi anticipat cu precizie. 
Știm însă că Uranus este renumit în astrologie prin ușurința cu care schimbă toate 
prioritățile, depășește etape, încalcă reguli, atât în sensul pozitiv cât și în cel 
negativ. Astăzi cele mai multe din șanse sunt pozitive, asta dacă nu cumva întregul 
spectru al preocupărilor individului nu transformă această grație într-un produs 
ieftin. 

 Prin urmare, 6 iunie ne îndeamnă să fim puternici prin faptul că suntem 
susținuți de ceea ce nu vedem cu ochii fizici, nu atingem în mod direct cu mintea, 
nu respirăm împreună cu aerul, ci care se află într-o zonă misterioasă, care-i leagă 
pe oameni prin sentimente sau gânduri curate. Sextilul Soarelui cu Uranus, unghi 
definitoriu pentru ziua de astăzi, le încearcă oamenilor răbdarea. Știm că răbdarea 
în încercările inițiatice este un element de o importanță covârșitoare. Practic toate 
celelalte achiziții au la bază însușirea acestei virtuți. Acolo unde există inspirație, 
dar nu există răbdare, valorile cu care individul intră în contact impresionează prin 
puritate, dar nu au durabilitate. Această lume în care ne ducem existența are o 
predilecție specială spre a obtura canalul subtil ce face posibilă inspirația. Apoi 
intervine cu tot felul de instrumente specifice (argumente, explicații, dovezi, 
credințe) prin care se convinge pe sine ca acest canal nu a existat. Nici că se putea o 
mai mare eroare! Simțul inspirației este la fel de real precum sunt celelalte simțuri, 
dar îți trebuie răbdare pentru a descoperi ce suflet frumos ești, nu doar să vezi, să 
simți sau să atingi o floare, ci să te lași inspirat de ea. 

Astăzi unghiul pozitiv dintre Soare și Uranus ne va vorbi despre inspirația ce 
descrie legătura misterioasă care există între om și univers. Cel care practică 
inspirația știe că ea este una din ferestrele care se deschid spre cunoaștere, dar dacă 
vom alege să privim inspirația doar ca pe o simplă conexiune între ființe, nu vom 
face decât să ne desprindem de răul care întunecă, fără să obținem mai mult. Chiar 
și așa, reprezintă o mare achiziție a acestei zile. Putem experimenta inspirația și 
prin această conexiune, dar ea reprezintă mult mai mult de atât. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta întâi în ritmul 
respirației rostul pentru care trăim momentul prezent. Respirând am putea 
descoperi că nu am fost niciodată deposedați de inspirație, ci am fost protejați de ea 
pentru că am respirat-o în permanență. Meditând asupra inspirației putem 
descoperii acele adâncimi ale vieții personale sau ale universului, nu dintr-o 
dorință egoistă de a ne însuși informații, ci ca o consecință a nevoii de a cunoaște, 
ca un ecou a ceea ce suntem. 
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Sâmbăta, 7 iunie 
Sambata  7- 6-2014  4:58    Luna (Vir) --> Libra 

Sambata  7- 6-2014  5:14   Venus (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Sambata  7- 6-2014 11:04    Luna (Lib) Squ <Can> Mercury 

Sambata  7- 6-2014 14:59 Mercury <Can> S/R 
 

Etichete negative. Şoc de imagine. Se trece de la bucurie la decădere. Ies la 
lumină problemele temperamentale. Pierdere. Insucces. Întoarcere din drum. 
Greutăţile par mai mari. Este acceptată o provocare. Minciuna nu poate acoperii 
totul. Teama că acumulările de până acum sunt inutile. Contactul cu o dramă. 

 
Prima zi de Balanță ne duce în fața unor etichete pe care le vom evalua greșit 

și apoi pe care ni le vom însuși, considerând că sunt corecte și adevărate. Momentul 
în care Venus se află în careu cu Lilith este unul periculos pentru stabilitatea psiho-
afectivă, aducând suspiciunile în punctul în care să fie transformate în certitudini. 
Astfel, ne întâlnim din nou cu acele blocaje de personalitate ori cu tendința de a ne 
întoarce din drum pentru a rezolva probleme care din nou nu sunt de maximă 
importanță. Din această cauză, acest an va lăsa impresia unei mari greutăți care se 
amplifică acolo ne domină indecența, minciuna sau prefăcătoria. Pentru că Venus 
trece prin Taur, iar Lilith prin Leu, asistăm la o coborâre a vibrației pe care am 
încercat să o obținem la un nivel înalt în zilele anterioare - motivul pierderilor 
materiale, sărăciei sau vieții apăsătoare. Dacă luăm în calcul și faptul că Soarele și 
Uranus sunt în continuare în fereastra sextilului lor, îmbrățișarea acestor orientări 
negative sunt mai periculoase decât la prima vedere. Asta pentru că  cel mai 
frumos, distins și rafinat eveniment al acestei săptămâni este murdărit, agresat ori 
amestecat printre lucruri indecente încât nu i se mai vede acestuia adevărata 
calitate. 

 Trecerea Lunii prin Balanță intensifică această tendință orientând-o către 
pierdere, insucces și făcând ca niciuna să nu acopere totul. Dar nu acesta este 
elementul cel mai periculos al zilei, ci faptul că în a doua parte a zilei Mercur va 
intra în mers retrograd. Fiind în Rac și având un tranzit foarte lung prin această 
zodie (abia la 1 august va trece în Leu) având un mers retrograd de aproximativ trei 
săptămâni, timp în care va reveni în Gemeni (domiciliu), complică lucrurile și mai 
mult decât a putut să o facă în ultima perioadă.  

Retrogradarea lui Mercur înseamnă conflicte în zona comunicării, 
transferului de informații, evaluarea unui bun sau compensarea unui neajuns. 
Fiind vorba despre săptămâna ecoului, inițierea mersului retrograd al lui Mercur va 
aduce acum informații distorsionate, răspunsuri greșite care vor fi integrate în 
structura propriu-zisă a episodului la care face referire, șocând, punând etichete 
negative sau acoperind totul într-o neclaritate adâncă. Cea mai mare parte din zi 
Luna va fi în careu cu Mercur static din Rac, pregătind cumva terenul acestor 
complicații dramatice. Cu alte cuvinte, astăzi învățăm să distingem ecoul real de cel 
fals, să nu ne mai pierdem în pretenții sau în mofturi lipsite de rost, ci să fim foarte 
hotărâți în direcție pe care mergem. Va fi însă greu, pentru că Mercur în Rac aduce 
tulburări de natură afectivă, ca și cum toate amintirile sunt acum privite printr-o 
ceață deasă și li se modifică acestora nu doar forma, ci și conținutul. Este important 
să știm acum, la început de perioadă de retrogradare a lui Mercur, că următoarele 
trei săptămâni s-ar putea să ne ofere informații afective distorsionate, adică ceea ce 
este bucurie s-ar putea să nu fie reală, ceea ce este tristețe ar putea ascunde în ea o 
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fericire adâncă. Putem face distincția clară între acestea dacă ne separăm de dramă 
și dacă alegem să nu ne mințim pe noi înșine. Asta înseamnă că va trebui să facem 
apel la un set de reguli morale de la care să nu ne abatem. Nu este indicat să 
pornim pe această cărare acordându-ne circumstanțe atenuante. Trebuie să fim 
hotărâți și să nu batem în retragere, dar nu cu încrâncenare, nu cu răutate și nu cu 
dorința de răzbunare. 

Prin urmare, 7 iunie este o zi încărcată, apăsătoare și periculoasă pentru 
cei care-și fac planuri pe termen lung sau care sunt implicați în proiecte sociale 
foarte importante. Pe de o parte careul lui Venus cu Lilith scoate la lumină 
probleme care ar trebui să fie lăsate acolo unde sunt dacă mintea, sufletul său 
cunoștințele nu au atins nivelul necesar pentru a le transforma pe aceste în lumină. 
De partea cealaltă, îl avem pe Mercur care, în după amiaza acestei zile, va începe un 
mers retrograd pentru o perioadă de aproximativ 3 săptămâni. 

Nimic din ceea ce ni se întâmplă astăzi nu trebuie luat în sens decisiv, dar 
mai ales pe mersul retrograd al lui Mercur sau atunci când Lilith intervine printr-
un unghi rău aplicat altei planete nu trebuie să luăm în sens personal nimic din 
ceea ce vedem, oricât de real ar părea. Elementul care ar putea defini mult mai bine 
trăsăturile acestui moment este dat de dictonul “Drumul spre iad este pavat cu 
bune intenții”. Pornind de la o ușoară indispoziție și având acest fundal astral 
încărcat se poate ajunge la conflicte de mari proporții care să strivească voința 
firavă sau aspirațiile care nu s-au maturizat încă. Planurile făcute pe Mercur 
retrograd au un caracter distorsionat, sunt marcate de etichete negative sau, ca în 
cazul de față (tranzitul său prin Rac), de drame. 

Puțini vor fi aceia care vor fi pregătiți să accepte o provocare, care să facă față 
minciunilor sau care acceptă să se întoarcă din drum fără a pierde cărarea. Aceștia 
vor fi cei mai acuzați în această zi pentru că oamenii în general privesc lucrurile în 
mod superficial, pentru că din această cauză, ca rasă, avem un nivel atât de scăzut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme astăzi de 
provocări. Ceea ce ni se întâmplă în prezent se va regăsi pe demersul pe care le-am 
tot lucrat de la începutul săptămânii până acum și în următoarele trei săptămâni de 
retrogradare a lui Mercur. Cele mai penibile greșeli vor fi făcute, începând de 
astăzi, timp de trei săptămâni, din precipitare. De aceea să pornim pe această 
călătorie fără dorința de a ne grăbi pentru că după cum este mesajul astral, dacă o 
vom face, nu vom câștiga timp, ci dimpotrivă vom munci de mai multe ori pe 
același loc. 
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Duminică, 8 iunie 
Duminica  8- 6-2014  1:33    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Duminica  8- 6-2014  2:29    Luna (Lib) Con (Lib) Mars 

Duminica  8- 6-2014  5:47    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Duminica  8- 6-2014 11:08 Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Duminica  8- 6-2014 14:38  Sun (Gem) Tri (Lib) Moon 

Duminica 8- 6-2014 16:35 Sun (Gem)Squ (Pis) Chiron 

Duminica  8- 6-2014 22:45 Luna (Lib) Squ (Can) Jupiter 
 

Binele este refuzat. Sunt acuzaţi cei fără vină. Un tratament nu mai da 
rezultate. Eroare in analiza unui diagnostic. Este folosit un fond de rezervă. 
Insecuritate. Agresiune împotriva iresponsabililor. Nevoie de purificare. 
Excedentul nu înseamnă succes. Încercări spirituale. Lucrurile care sunt greu de 
obţinut au nevoie de o abordare nouă. Obstacolele sunt luate prea în serios. 

 
Astăzi ne vom întâlni cu una din cele mai mari confuzii ale acestei săptămâni. 

Vom considera că boala are alte cauze decât cele reale, punând pe seama careului 
dintre Soare și Chiron atribute care de fapt aparțin mersului retrograd al lui 
Mercur. Zăpăceala, precipitarea, nerăbdarea, abuzurile afective sau lăcomia sunt 
elemente care vin acum din mersul retrograd al lui Mercur. Vom considera însă că 
de acestea se face vinovat un profesor, un ghid, un prieten care ne-a oferit un sfat, 
un cunoscut care a fost consultat într-o problema sau pur și simplu un consilier. 
Lăcomia ne va îndemna astăzi să credem că excedentul înseamnă succes, că valorile 
spirituale au nevoie de provocări complicate, încurcate, apăsătoare, dureroase 
pentru ca victoria să fie stabilă. 

Întâlnirea Lunii cu Marte și trecerea ei prin fereastra opoziției cu Uranus 
înseamnă de fapt integrarea în careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar. Un 
detaliu important este pierdut din vedere și, la momentul oportun, nu foarte târziu 
în timp, ci poate spre seară sau în zilele următoare, vom observa că acesta a fost un 
element esențial. 

Cu toate că luminariile construiesc astăzi un trigon cu Soarele nu poate 
media opoziția la care participă Luna. Deci personalitatea nu ne poate susține 
dezordinea afectivă, nu poate compensa complicațiile de natură relațională sau 
socială la care luăm parte sau în care ne trezim dintr-odată. În realitate, problemele 
acestei zile sunt mari, prea mari sau nu sunt ale individului, ci ale societății, deci 
trebuie privite cu maximă maturitate și atenție pentru a nu lua în sens personal 
ceea ce nu ne aparține sau nu ne vizează în mod direct. 

Pentru a acoperi această greșeală de diagnostic, de recomandare sau de 
selecție a unui criteriu se face apel la un fond de rezervă. Fundalul acestei zile va 
primi, spre seară, și careul Lunii cu Jupiter, aducând în toată această suita de 
evenimente și anumite confirmări negative. Vom observa abia spre seară că am 
făcut o selecție negativă a evenimentelor nu pentru că s-ar întâmpla numai lucruri 
rele, ci pentru că mersul retrograd al lui Mercur pune atât de multă insatisfacție, 
dezamăgire sau drama în evenimentele sociale încât avem tendința de a exagera în 
orice tip de evaluare. Dacă punem conjuncturile acestei zile pe faptul că săptămâna 
este dominată de ecou, surprindem un alt aspect al acestei direcții. Atunci când 
traversăm o perioadă de dezordine ne creăm propriile ecouri și ajungem să credem 
în ele. Este adevărat, unghiurile de acum chiar și cele negative ne îndeamnă să 
privim viață dintr-o nouă perspectivă sau printr-o noua abordare. Prin mersul 
retrograd al lui Mercur, această noua abordare înseamnă vechi metode, îmbrăcate 
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în haine de sărbătoare și prezentate celorlalți ca la circ. Așadar, obstacolele sunt 
luate prea în serios și pentru a compensa acest neajuns sau această sumă de factori 
negativi oamenii vor da dovadă de lăcomie sau vor dezerta din fața adevărului 
considerând că este mult mai confortabil să îmbrățișeze o minciună dulce decât un 
adevăr ascuțit. 

Prin urmare, finalul săptămânii reprezintă un vârf negativ al acestei 
perioade de aceea este important să privim totul cu maximă răspundere, fără a 
exagera în drame sau regrete penibile. Pentru cei care consultă din timp aceste 
previziuni, cel mai bine ar fi să-și pregătească întâlnirea cu ecuația astrală a zilei de 
duminică, chiar de la începutul săptămânii, de când se întâlnesc cu primele ecouri. 
Așa vor înțelege mult mai bine care este nivelul pe care-l au și mai ales care este 
limbajul astral în care vor vorbi acum, în această săptămână. Procedând în felul 
acesta nu vor mai fi atât de surprinși la finalul săptămânii, ci informații ori pregătiți 
să înțeleagă de ce răul pe care îl primesc acum se dovedește atât de dur. 

Careul Soarelui cu Chiron înseamnă eroare de judecată pe o problemă care se 
află în derulare, nu răstălmăcirea ei, nu decizii categorice, negative, abuzive 
adoptate împotriva unui partener de dialog. Convingerile se vor dovedi eronate și 
nu va exista nici analizatorul adecvat care să ne ajute să le reparăm. Astăzi însă va 
persista o confuzie periculoasă. Mercur retrograd ne îndeamnă să ne întoarcem din 
drum, să mai privim o dată datele problemei dar să nu vedem decât elementele 
negative, dramă, lipsa de măsură sau agresiunea. De câte ori vom trece peste aceste 
informații de atâtea ori vom vedea doar ceea ce este întunecat, dureros sau rănit. 
Careul Soarelui cu Mercur vine mai mult să scoată în evidență încercările spirituale, 
care au de fiecare dată recompense pozitive, atunci când este depășit un obstacol. 
Drama lui Mercur retrograd nu are niciodată o recompensă pozitivă. Niciodată 
după o durere nu va exista liniște pe Mercur retrograd pentru că nu este căutată 
liniștea de după furtună, ci oamenii au nevoie să creadă că durere este reală. Cine 
va da dovadă de discernământ și va separa cele două direcții care doar în aparență 
se aseamănă va fi învingător. 

În rest în aspectul său comun ziua va avea o notă agitată, adică ne va 
îndemna să facem multe lucruri în speranța că vom umple un gol. Golul acestei ziel 
vine din faptul că mintea dorește lucruri care nu pot fi atinse, cere un grad de 
satisfacție absurd sau vrea să învinuiască dintr-o dorință de răzbunare mascata 
persoane care nu au nicio implicație în neajunsurile momentului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi toată energia de 
care dispunem pentru a râde de probleme, de prostie, de proști și de ce nu de 
propria limitare, de propria prostie, de propriile defecte sau idei absurde. În felul 
acesta, noi, pentru că studiem astrologie, ne separăm de orgoliul care ne convinge 
că drama acestui moment este reală, pentru că drama nu are niciun echivalent în 
planul realității. Dacă nu vom proceda în felul acesta sau dacă nu vom adopta alte 
metode, poate chiar cele care țin de evoluție spirituală, meditație, contemplație, 
implicarea în activități cu o notă sacră, orgoliul va coroda încrederea în sine și ne va 
convinge că zona în care am cedat viața nu mai are nicio șansă să-și revină. Așadar, 
nu este cazul să cădem atât de jos, mai ales când avem instrumentele necesare cu 
care să contracarăm acest rău. 
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9 – 15 iunie 2014 este săptămâna sentimentelor înflăcărate și a durității de 
dincolo de cuvinte. Este posibil ca pentru mulți ecoul săptămânii anterioare să se fi 
desfășurat într-un mod plăcut, deconectant, atractiv ori fără prea mari greutăți. 
Asta înseamnă că fie sentimentele care cer modelare nu au fost atinse încă, dat 
fiind timpul prea scurt, fie ele nu există în forma în care este cerută acum de 
contextul acestei săptămâni. În ambele situații, incidența cazurilor de abuz se va 
mări, ceea ce va amplifica nota dramatică a acestei săptămâni, deși nu este cazul. 
Dramatismul acestei săptămâni nu vine neanunțat, nu ne ia pe nepregătite, nu ne 
bruschează prin caracterul inopinat, iar aceia care iau în sens personal toată 
această schemă socio-comportamentală nu trebuie băgați în seamă, decât atunci 
când dorim să-i ajutăm să depășească acest moment. 

Chiar din prima zi a săptămânii Neptun va intra în mers retrograd pentru 
aproximativ cinci luni, căutând în tot acest timp să rectifice un comportament care 
a fost greșit. Este adevărat, poate de prea multe ori am auzit anul acesta despre 
rectificare și, dacă ne-am uitat pe tranzitele următorilor ani, vom mai auzi încă. 
Asta pentru că unul din rolurile pe care le avem în perioada aceasta este acela de 
“culegător de lumină”. Experiențele, pe care le-am tot invocat în ultima vreme, sunt 
polenul care se va transforma în “mierea de lumină”, adică în înțelepciunea de 
viață. Analizând evenimentele prin această schemă totul are un rost pe care îl 
putem descoperi dacă privim la o scară mult mai mare. 

9-15 iunie este o săptămână a frământărilor care pot duce spre accidente, a 
dorințelor explorate la intensități periculoase ori împărtășite unor persoane 
nepotrivite. Asta înseamnă și a gusta din indecență ori a o privi cum se fandosește, 
cum își vântură penele printre cei care muncesc, lăsând impresia că sfidează. 
Viziunea extinsă ne va permite să observăm că în capul celui care procedează așa 
nu este ceea ce se citește din afară, că nu indecența este elementul cel mai periculos 
al acestei săptămâni, ci ceea ce am putea decide noi considerând că adversarul cel 
mai puternic este indecența. 

Dacă se evita schimbarea unui traseu pe exploziile temperamentale, limpeziri 
negative ori crize de nervi motivate științific, materialist, ezoteric ș.a.m.d. 
săptămâna va fi apăsătoare la capitolul muncă, generoasă la capitolul evenimente, 
dar și la acela al simplificărilor. Deci, nu este cazul să luăm în sens personal dacă 
anumite abuzuri se consuma în jur. Fiecare își trăiește visul său, fiecare are propria 
sa implicare în evoluție. Este posibil ca nevoia de liniște să fie în această săptămână 
zdruncinată de ființe gălăgioase gen “musca la arat”, ca în celebra fabulă, însă nu 
este acum cazul să le acordăm prea multă atenție. Pentru că vârful unui munte nu 
se coboară niciodată să-și umple văile zgomotoase de la poale, la fel să privim și noi 
în această săptămână spre vârfurile unor comportamente pe care le avem în curs de 
șlefuire. Și de ce nu, chiar am putea să ne însușim exemplul acesta, meditând ca un 
munte, așa cum ne învață înțelepciunea isihastă, că oceanul, ca un mac, să fim 
liberi ca păsările cerului. Un înțelept iubește forța apelor repezi de munte, răceala 
luciului care te taie când îl atingi și în prezența lor niciodată nu se va comporta ca 
pe o plajă însorită. Va fi atent cum merge, cât de alunecoase sunt pietrele din 
drumul său, unde să coboare cât mai aproape pentru a trece pe malul celălalt și 
cum sunt vietățile care trăiesc acolo. Așa cere momentul, timpul, așa cere tipul 
acesta de experiență. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a alege să fim 
înțelepți, fără a ne propune cum anume să facem asta. Natura, universul, viața 
însăși ne va arăta cum se înoată în aceste ape. 
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Luni, 9 iunie 

Luni  9- 6-2014  4:39   Venus (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Luni  9- 6-2014  5:56    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Luni  9- 6-2014 13:32    Luna (Lib) --> Scorpio 

Luni  9- 6-2014 18:59    Luna (Sco) Tri [Can] Mercury 

Luni  9- 6-2014 22:49 Neptune <Pis> S/R 
 

Modificare pe raporturile sociale. Se caută un mod rapid de acțiune. Ținta 
evenimentelor de acum este finalul lunii martie 2015. Se ajunge la iertare prin 
sacrificiu. Descoperiri noi. Adversități. Conduita este modificată de impresii. 
Senzualitatea îl mulțumește pe cel slab. Caracterul radical asigură un viitor mai 
bun. 

 
Săptămâna debutează cu o notă foarte interesantă la capitolul definire 

personală sau acceptare a propriilor limitări. Prin faptul că astăzi se împlinește 
trigonul dintre Pluton și Venus, mulți ar putea să creadă că a sosit momentul să 
facă o schimbare importantă în viața lor, să modifice raporturile sociale, să caute 
rapid un mod nou de a acționa și, prin toate acestea, să obțină din nou un avantaj 
în mediul de apartenență sau să atragă din nou atenție așa cum se întâmpla pe 
vremuri. 

 Ceea ce se întâmplă de fapt prin această raportare pozitivă a lui Venus la 
Pluton retrograd va putea avea repercusiuni sociale mai târziu, pentru că astăzi 
când Luna trece din Balanță în Scorpion se produce o tulburare a conștiinței atât de 
agresivă și de puternică încât o parte din planurile de viitor se schimbă. Același 
unghi dintre Venus și Pluton se produce la finalul lunii martie 2015 însă atunci va 
avea o altă valoare, iar direcțiile care vin atunci vor fi încărcate de o notă ezoterică 
aparte. Ceea ce se întâmplă acum duce mai curând către sacrificiu și mai puțin 
către expansiune, plăcere sau bucurie. Unghiul îi afectează pe copii pentru că îi 
expunem unui mediu social menit să îi bruscheze. Conotațiile educaționale ale 
triunghiului dintre Venus și Pluton îndreaptă spre descoperiri noi. De această dată 
descoperirile nu vor fi de natură geografică, ci mai curând de natură socială sau 
chiar interioară. Pentru că cele două planete trimit raze pozitive din două zodii de 
pământ valoarea acestui moment va fi cântărită prin bani, hrană, plăcere, 
satisfacție. Din această cauză vom considera că momentul similar care se va 
consuma la finalul lunii martie 2015 va avea de corectat erori de comportament sau 
greșeli monumentale făcute încă de pe acum. Pentru că venim dintr-o săptămână în 
care ecoul a fost foarte important, ne putem bucura de o anume luciditate. Oamenii 
sunt mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor chiar dacă asta înseamnă să se 
joace cu cuvintele, cu mișcările, cu informațiile, să-și atribuie jocuri de rol, și să 
considere că dacă pe moment nu le opune nimeni rezistență înseamnă că ceea ce 
fac este permis. 

Asta presupune și schimbarea radicală de atitudine sau chiar adoptarea unei 
conduite în care modificarea să se producă prin adoptarea unei impresii 
superficiale. De aceea unii vor considera că acesta se încadrează în zona jocurilor de 
rol, în sensul că le va plăcea această descindere socială și vor considera că nu fac 
rău procedând în felul acesta. 

 Dacă până la un punct aceste direcții au un rol interesant, atunci când se 
pune problema explorării, valorile spirituale intră într-un colaps. Jocul de rol 
presupune și elemente negative de comportament, poate chiar adoptarea unui 
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limbaj necuviincios. Mulți se pot răzvrăti atunci când vor specula aceste defecte 
individuale și nu le va plăcea să fie criticați pentru defecte, dar nici lăudați pentru 
calități. Ei vor spune tot ce au pe suflet, iar cel care ascultă își va face o bază de date 
cu toate informațiile compromițătoare despre interlocutor. De toate aceste situații 
se face vinovată planeta Pluton. De acolo ne vin aceste manevre care pornesc din 
zona individuală în timp ce pe zona publică acestea se pot transforma în accident cu 
un mare risc. Lui Pluton i se alătură și Luna care, o mare parte din zi se va afla în 
plin tranzit prin zodia Scorpion. Dacă până la un punct aceste cuvinte 
necuviincioase ar putea fi ignorate, atunci când ajung pe zona publică devin 
compromițătoare și atentează la bunele moravuri sau la echilibrul psihorelațional. 
Asupra acestor informații va lucra Neptun în perioada sa de retrogradare, cea care 
debutează astăzi. Aceeași planetă Neptun ne spune că soluțiile ne vin numai prin 
sacrificiu, că valorile viitorului dacă nu se situează pe baze solide construite încă de 
pe acum vor avea un caracter compromițător și mai periculos decât cel din prezent. 

 Ziua va mai avea o componentă care ar putea să-i inducă pe foarte mulți în 
eroare: ne aduce în fața unei viclenii pe care cu greu o vom putea combate deoarece 
este construită de unghiul pozitiv dintre Lună și Mercur. Ne vom confrunta în 
această zi cu atât de multe resentimente încât vom avea impresia că săptămâna 
anterioară nu am învățat nimic, iar beneficiile pe care ni le-au pus la picioare atât 
de ușor și simplu nu au fost altceva decât himere. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un mod neobișnuit. Vom fi 
puși în fața unor lucruri care ne vor impresiona prin faptul că nu ne vor critica, 
acuza sau nu ne vor opune rezistență. Asta ne va convinge că avem dreptul să facem 
orice, că putem influența în avantaj propriu o relație și că duritatea vieții poate fi 
combătută prin metode mai puțin violente. Caracterul duplicitar al acestor unghiuri 
se va regăsi de-a lungul următoarelor patru săptămâni pentru că astăzi Luna se va 
întâlni într-o conjuncție cu Capul Dragonului. Noul ciclu draconitic lansează 
mesajul reconcilierii și al iertării. Din nefericire, puțini vor fi aceia care se vor gândi 
la aceste virtuți atunci când li se face totul pe plac. Până pe 16 noiembrie când 
Neptun își va reveni din mersul retrograd această valoare morală călcată în picioare 
de bucuriile superficiale, această iresponsabilitate tolerată pe baza anumitor 
interese va modifica atât de mult temperamentul individului în acest an al 
alegerilor multiple, încât putem anticipa încă de pe acum că există posibilitatea ca o 
mare parte din stările de conștiință să fie alterate, iar valorile care ne vin de acolo 
să capete înfățișări înfricoșătoare. 

 Nu dorim prin acest mesaj astral să impunem pasionaților de astrologie o 
informație categorică, ci doar să lansăm invitația la atenție suplimentară. Acolo 
unde nu există un nivel de conștiință foarte ridicat compromisul nici nu va fi atât de 
periculos, ci doar va ieși din apele proprii în care individul în sine se scaldă de ceva 
vreme. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi vibrațiile acestei zile 
pentru a suplimenta curiozitatea față de viață nu față de problemele acesteia. Sunt 
oameni care se pricep de minune să-și facă singuri probleme. Dacă sunt întrebați 
ori consultați vor spune că sunt victime, că nu au nimic de a face cu reacțiile 
torționarilor, că nu ei i-au chemat, ba dimpotrivă fac tot ce le stă în putere pentru 
a-și lumina viața. În realitate, gândurile lor ascunse susțin acest proces de 
autovătămare. Fiecare, în funcție de felul său de a fi, știe care sunt curiozitățile pe 
care le-a acumulat de a lungul vieții și cât de intense le sunt nemulțumirile care îi 
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îndeamnă acum spre autovătămare. Este important să știm acum că avansarea pe 
această cale nu duce la un rezultat confortabil, ci doar la o dramă impresionantă. 

 
Marți, 10 iunie 

Marti 10- 6-2014  3:18    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Marti 10- 6-2014  9:11    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Marti 10- 6-2014 12:37    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Marti 10- 6-2014 15:43    Luna (Sco) Opp (Tau) Venus 

Marti 10- 6-2014 21:11    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Marti 10- 6-2014 21:28    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 
 

Discuții sterile. Se oferă un bun. Se oferă informații puternice. Oamenii se 
curtează pentru că urmăresc o nouă formă de asociere. Rana sufletească se 
vindecă doar prin acceptare. Sentimentele lăsate în voie dezvăluie că indispoziția 
este acum o formă de invidie. Gânduri puternice pentru cei dragi. Coliziune. 
Descoperiri interesante. Regăsire. 

 
Lăsăm în urmă o zi foarte importantă pentru următoarele 5 luni. Lăsăm în 

urmă gândul care vindecă și interesul pentru șlefuirea propriului caracter. Astăzi, 
în a doua zi de Scorpion, îmbrățișăm prea ușor libertățile care ne compromit și ne 
lăsăm prea ușor influențați de mințile rătăcite. Din această cauză discuțiile zilei de 
10 iunie se încadrează la categoria conversațiilor sterile. Cele câteva unghiuri bune 
care se împlinesc astăzi, dintre care unul chiar cu Neptun, vor lăsa impresia că 
oamenii se curtează unii pe alții pentru a se coopta în grupări noi. Cei care sunt 
considerați factori de decizie și care mai au și o stimă de sine suficient de ridicată 
vor face primul pas în sensul acesta, considerând că le-ar fi mult mai bine dacă ar 
face o nouă sectă. Abia acum vom vedea ce înseamnă să traversezi o săptămână a 
sentimentelor înflăcărate, ce înseamnă să dai frâu liber imaginației. Valorile perene 
vor fi trecute acum în rezervă pentru că, în virtutea unui concept modernist, se va 
considera că cercetarea spirituală, efortul de a ne menține vie dorința de cunoaștere 
consumă prea multă energie și îl pun pe individ în postura de a suferi inutil. Pentru 
că suntem în luna în care este căutată liniștea mulți oameni vor reacționa pozitiv la 
acest tip de informație, vor fi receptivi la îndemnul de a se relaxa mai mult și de a 
primi cunoașterea fără să facă nimic. De altfel, această combinație complexă a 
factorilor astrali va avea integrată în ea și rătăcirea mentală, aceia care vine din 
retrogradarea planetelor Neptun și Mercur. Iată deci cât de complex poate fi 
contextul astral al acestei perioade și cât de mulți factori îndeamnă spre a explora 
sentimentele intense. Iată deci cum întâlnirea lui Venus cu Pluton din ziua de ieri 
care se menține și acum pune la grea încercare conștiința celor care nu doresc să 
evolueze pe filiera clasică sau pe calea efortului ori a transformării individuale, așa 
cum se cade, ci doresc să primească totul de a gata, într-o stare de dolce far niente 
care, din câte știm, nu are nimic de a face cu nicio formă de progres. 

Pentru că suntem în epoca de trecere de la era pești la era vărsător, profeții 
mincinoși se înmulțesc așa cum se înmulțesc ciupercile după ploaie. Aceștia vin și 
ne sucesc mințile cu expresii copiate din autori celebri ori din scripturi fără să pună 
în ele niciun pic de emoție, ci doar superficialitate, vulgaritate și lăcomie. 10 iunie 
este ziua acestor profeți falși care acum în sfârșit și-au găsit o expresie celebră 
pentru care doresc să facă un șir nesfârșit de conferințe, tabere tematice sau 
inițieri. 
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 Cei care sunt sănătoși la minte își rezervă dreptul de a se distra pe seama 
acestor proști cu diplome de ghizi spirituali. Și ca să ducem această idee la capăt, 
săptămâna sentimentelor înflăcărate înseamnă și opoziția pe care aceste cioate care 
se cred gladiole o vor primi din partea oamenilor simpli. 

Dar aceste uscături nu merită nici măcar în această zi dedicată lor să fie 
elogiate. Își vor primi răsplata pe măsura sincerități lor, iar valul căderii lor în 
această supă a criticilor constructive, cu multă satisfacție îl anticipez, va ține 
aproximativ 5 luni. În egală măsură pe 10 iunie va fi ziua celor care iubesc munca 
însă pe aceștia nu-i va vedea nimeni. Oamenii puternici au un caracter profund. Ei 
nu au nevoie de elogii, nici de adepți, ci doar de prieteni cu care să schimbe din 
când în când câte o vorbă și întotdeauna sentimente adânci. 

Prin urmare, cea de a doua zi a săptămânii și implicit a doua zi de 
Scorpion, reprezintă îndemn la profunzime spirituală, adică la calea cea mai grea, 
istovitoare și apăsătoare pe care poate vreodată să meargă omul. Este vorba despre 
sinceritatea dăruirii față de cei aflați în suferință, nu ca un mod de a profita de 
impasul în care se află, ci dintr-un sentiment puternic acela care vorbește mai 
curând despre regăsire decât despre consum. Viața, printre aceste unghiuri, ne 
învață că sentimentele lăsate la voia întâmplării sunt de fapt materie primă pentru 
indivizii ranchiunoși sau răutăți gratuite. Dacă de timpuriu am înțeles acest lucru 
munca nu ne va speria, nu ne va îngrozi cu consumul pe care ni-l va cere, ci ne va 
îndemna să dezvoltăm față de cei pe care îi întâlnim mai des un sentimente de 
prietenie pe care nicio limbă de pe această planetă nu-l poate explica așa cum este. 
Era Vărsătorului înseamnă înainte de toate cunoaștere prin prietenie. Dacă aceste 
cioate care se cred gladiole vor putea la un moment dat să adune în jurul lor 
oameni față de care să nutrească sentimente adânci, atunci soarta lor nu este 
pecetluită de faptele pe care în mod conștient le fac, ci au o șansa aceea de a se 
purifica prin sinceritatea celor pe care cred că îndrumă. Genialitatea erei 
vărsătorului are această componentă de disimulare pozitivă în care discipolul este 
de fapt adevăratul maestru. 

10 iunie, atunci când nu cultivă acest sentiment de prietenie care presupune 
experimentarea unui număr extrem de divers de stări sufletești, de conștiință sau 
de raporturi sociale, devine o zi sterilă și, în egală măsură, începutul unui mare 
declin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de 
sentimentul de prietenie. Prin prietenie sufletul se hrănește cu ceea ce este 
important sau esențial chiar dacă ceața deasă a acestei iluzii acoperă totul fără să 
țină cont de valori. 

 
Miercuri, 11 iunie 

Miercuri 11- 6-2014  5:17    Luna (Sco) Tri (Can) Jupiter 

Miercuri 11- 6-2014 12:16    Luna (Sco) Opp (Tau) Juno 

Miercuri 11- 6-2014 18:19    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Greșeală de orientare. Așteptarea corodează. Se anunță un termen pentru o 
schimbare. Furtuna nu s-a oprit. Izolarea temperează. Speranțele se tem de 
accidente. Sunt judecați oamenii după atașamente. 

 
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Scorpion ne aduce în fața unei greșeli de 

orientare. Astăzi se pune la punct o strategie care va pune la bătaie mai multă 
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agresivitate decât până acum. Astăzi Luna va trimite un trigon către Jupiter și o 
opoziție către Junon lăsând impresia că acolo unde existe izolare există și soluții 
sau o viziune mult mai clară asupra cadrului în care individul dorește să intervină. 
Prea multă gratuitate aduce acestei zile și teama că aceste proiecte de viitor nu au 
nimic în comun cu aspirațiile reale pe care individul le-a formulat până acum. 
Această grijă care vine din administrarea unui fond sau dintr-o judecată aplicată 
oamenilor care nu muncesc lasă impresia că furtuna nu s-a oprit, că lucrurile sunt 
supuse unui risc major de accident sau defragmentare. 

 În realitate, această trecere a Lunii pe ultimul segment al zodiei Scorpion 
vine cu solicitări neobișnuite. Se vrea din nou o asociere de mare proporție. Se cer 
din nou drepturi ca și cum beneficiile de până acum nu mai sunt suficiente. Însă 
trigonul pe care Luna îl împlinește cu Jupiter are și alte conotații benefice pentru 
idealurile de viitor, pentru speranțele construite în tăcerea adâncă ori pentru acele 
vise care se văd împlinite numai atunci când un adversar este dat la o parte. Este un 
unghi care favorizează aspirațiile, efortul, munca, studiul, dar și diferitele procese 
de asimilare prin care se urmărește sporirea unor rezerve în ideea că, pe viitor, vor 
fi necesare. Există însă speranțe care se dovedesc a fi prea firave ori prea mult 
lovite de un cadru social care se preface că nu are probleme. Acest unghi, susținut 
de altele similare sau unele negative care fac trimitere la același conținut, anunță că 
structura dorește să fie durabilă în timp. Da, la suprafață, acest mesaj are o 
strălucire aparte, însă în adâncuri există frământări susținute de mari orgolii, de 
dorința de putere sau de tendința nespusă de a submina în mod paradoxal însăși 
structura nouă care se înfiripă. 

Așadar, nu putem vorbi acestei echipe străine de transformări profunde, ci 
doar de transformări profane. Șocul pe care îl transmite Luna pe acest final de 
tranzit prin Scorpion, poartă amprenta unui mesaj care s-a conturat pe finalul 
săptămânii anterioare când trecea prin Balanță. Din această cauză 11 noiembrie va 
arăta cât de intens sunt legate cele două săptămâni, ale ecoului și cea a 
sentimentelor înflăcărate. 

Prin urmare, 11 iunie lasă impresia unei călătorii rapide în viitor, dar de 
fapt, ceea ce se întâmplă astăzi poate fi încadrat la categoria "accidente din atenție". 
Nu sunt luate în calcul toate aceste detalii importante ori, din dorința de a merge pe 
două fronturi, pe două extreme, se pierde din vedere linia care delimitează cele 
două zone. Putem vorbi aici despre neputință, dar cred că mult mai aproape de 
realitate va fi persistența unui sentiment confuz ori a viciilor. Lăcomia va fi în 
realitate elementul care va răsturna toată această situație arătând că structura nou 
formată poate merge mai departe doar dacă activează în izolare. În această zi se va 
vorbi despre o cărare secretă pe care pot merge doar cei care au fost primii 
inițiatori ai acestor idei năstrușnice, însă această cărare nu va putea fi prezentată, 
explicată ori dezvăluită marii mase de oameni. În asta constă, de fapt, și drama 
acestei zile în care bucuria victoriei nu poate fi sărbătorită, nici măcar într-un cadru 
restrâns pentru că oamenii sunt prea lacomi pentru a se opri. 

 Trecând în Săgetător, în seara acestei zile, Luna va face ca sentimentele să fie 
corozive. Ceea ce de dimineață era timid sau spus în șoaptă devine acum expresia 
unei terori pe care vom alege sau o vom exprima la scena deschisă, tare sau cu 
foarte multe cuvinte. 

Se impune, așadar, lansarea unei invitații la temperare. Cel mai bine acum ar 
fi să ne aducem aminte de strategiile care ne-au curtat în zilele de Balanță, nu de 
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răzbunare sau mai ales să ne declarăm învingători înainte ca procesul să se 
finalizeze. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a tempera astăzi lăcomia. Ea 
nu este decât expresia unei imaturității care poate duce la un accident tragic. Este 
important de avut în vedere că izolarea deține soluția cea mai bună la problemele 
majore de conținut, interne pe care le traversăm. Astăzi prinde viață proverbul 
"graba strică treaba". 

 
Joi, 12 iunie 

Joi 12- 6-2014  7:07    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Joi 12- 6-2014 13:05    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Joi 12- 6-2014 14:51    Luna (Sag) Sex (Lib) Mars 

Joi 12- 6-2014 20:57    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
 

Asocierile merg pe o rută ocolitoare. Mișcări de culisă. Manipulare prin 
sentimente accidentate. Amenințare. Prea multă dezamăgire. Nu se poate plânge. 
Rău neintenționat. Prieteni noi. Datorii plătite prea scump. Viața pare un roman. 

 
Astăzi se mai îmblânzesc puțin apele. Luna abia intrată în Săgetător aduce o 

schimbare de atitudine față de cei care au greșit anterior, căutând să manipuleze 
sentimentele nefirești într-o direcție constructivă. Astfel, se face apel la un mod de 
comportare pe care la începutul săptămânii l-am considerat eronat. Lucrurile sunt 
luate prea simplu sau oamenii nu se gândesc la consecințele faptelor de vreme ce 
sunt "pe val". 

 Ajunsă în zodia Săgetător, Luna trimite un trigon către Lilith permițând ca 
anumite greșeli să se consume de la sine pentru ca apoi, în timp, să ierte ceea ce 
vede la ceilalți. În felul acesta, ziua de 12 iunie capătă noi valențe la capitolul 
interacțiune umană. Modul în care intervine asupra ecuației astrale din această 
perioadă ne lasă impresia că vrea să repare o problemă. În realitate, se greșește 
foarte mult acordând prea multă importanță unei dorințe care nu a fost suficient 
explorată ori se alege un ton neadecvat sau un subiect care nu-i este pe plac 
interlocutorului. Multe dintre aceste raporturi sociale se construiesc în jurul 
dorinței de competiție. Dacă oamenii ar lăsa garda jos, dacă s-ar preocupa de 
lucruri mai serioase, atunci nevoile lor nu ar deveni în această zi atât de 
periculoase. Vorbim aici despre orgoliul de a deține un statut ori de a fi ascultat 
atunci când este transferată o informație. Nu trebuie însă să pornim de la ideea că 
toți oamenii vor greși intenționat, pentru că unghiul negativ dintre Lună și Neptun 
aduce mai curând tendința de autovătămare decât a face rău celorlalți în mod 
intenționat. 

 Se pare că această competiție s-a mai consumat în felul acesta și în trecut 
ducând la secătuirea resurselor pe care suntem cumva constrânși în această 
săptămână să le redobândim. Astfel, în acest context, calitatea sentimentelor este 
una autoreflexivă. Apăsarea este atât de dură și încărcată de nemulțumire încât 
orice călătorie în trecut, în momentul în care s-a consumat aceeași ipostază, lasă un 
gust amar și îi face pe oameni să-și piardă încrederea în prieteniile care au fost 
reparate în ultima vreme. 

 Dacă această dezamăgire este înțeleasă de dimineață lucrurile care vor veni 
asupra noastră ne vor bucura și nu ne vor lăsa să fim atinși de dezamăgire. Răul 
neintenționat se transformă într-o mică greșeală pe care toți cei din jurul o pot 
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trece cu vederea. Pe acest fond ne putem gândi că ar cam fi momentul să ne facem 
prieteni noi, însă unii nu vor reuși tocmai pentru că nu se pot detașa de sentimentul 
de vină sau de suspiciunea că viitoarele prietenii vor funcționa pe schemele cele 
vechi. Aici de fapt totul se complică și viața va părea un roman în care, de la un 
capitol la altul, personajele își schimbă între ele rolurile. Mesajul sintetic al acestei 
zile nu vine cu rolul de a ne acuza, ci mai curând să ne încurajeze să creăm pentru 
îmbunătățirea propriului statut sau pentru întărirea voinței. Procedând așa, multe 
din cele negative se vor transforma în chip miraculos. 

 Prin urmare, 12 iunie este o zi în care învățăm cum să fim mai buni, mai 
puternici mai atenți la ceea ce se întâmplă în jur, dar în egală măsură să nu ne 
pierdem identitatea. Careul Luna-Neptun ne vorbește în aceste vremuri de mari 
frământări sociale despre un procedeu prin care să fie lezată identitatea unui grup 
sau a unui popor. Judecând doar după gradul de satisfacție unii nu vor considera că 
această secvență ar putea avea conotații atât de mari. Viața omului se bazează mult 
pe interacțiuni, încurajând sau cenzurând anumite valori, nu în raport cu anumite 
criterii elevate sau aprofundate, ci în raport cu momentul prezentului. 

Asta nu înseamnă că este rău, ci înseamnă că binele iese la suprafață doar 
acolo unde lipsește competiția. Momentul 12 iunie aduce și un incident care se va 
consuma prin deconspirarea unei minciuni sau prin competiții neloiale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța astăzi la amenințări. 
Acolo unde există competiție există și o amenințare pe care din orgoliu oamenii vor 
dori să o pună în aplicare. 

 
Vineri, 13 iunie 

Vineri 13- 6-2014  0:01    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Vineri 13- 6-2014  7:04   Venus (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Vineri 13- 6-2014  7:08   Venus (Tau) Opp [Sco] Saturn 

Vineri 13-6-2014 7:08 Sun(Gem)Opp(Sag) Luna(Full Moon) 

Vineri 13- 6-2014  8:26  Saturn [Sco] Tri (Pis) Chiron 

Vineri 13- 6-2014 12:53    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Vineri 13- 6-2014 20:02    Luna (Sag) --> Capricorn 

Vineri 13- 6-2014 22:55    Luna (Cap) Opp [Can] Mercury 
 

Se dorește urmărea unui traseu mai bun. Împliniri grandioase condiționate 
de bunele intenții. Răzbunarea stârnește ilaritate. Mare forță în exprimare. 
Cuvintele sunt gâtuite. Viitorul este sigur doar pentru superficiali. Greutatea este 
ascunse. Un drum nou este descoperit. Întâmplarea poate îmbogăți cunoștințele. 
Se spera într-un trai mai bun. Se uită de buna conduită de dragul ambițiilor. 
Savoare. Accident prin întârziere. Timpul se hrănește cu vitalitate. Solitudine. 
Surprize. 

 
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Săgetător aduce o modificare de traseu 

prin intensificarea unei încercări venită pe calea unui mesaj înțeles greșit. Sigur, nu 
toată săptămâna vom avea de-a face cu înțelegeri greșite ale acestor mesaje, dar în 
mod special astăzi, când se împlinește faza de Lună plină, sentimentele vor scăpa 
de sub control, strangulând libera exprimare acolo unde până acum se exprimau 
ușor fără prea multe constrângere venite din partea anturajului. Asta arată că se 
dorește continuarea unui traseu bun, dar multe din aceste situații nu vor putea să 
țină sub control un orgoliu neșlefuit. Dacă ne referim la îndeplinirea anumitor 
etape trebuie să specificăm și ca termenii vor fi folosiți tendențios, cuvintele parcă 
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sunt gâtuite, iar viitorul construit pe demersuri de factura aceasta va fi superficial 
sau oricum altfel decât ne închipuim acum. 

Pe lângă faza de Lună plină ecuația acestei zile aduce împlinirea opoziției 
Venus-Saturn. Acum sentimentele se răcesc și apar probleme importante legate de 
carieră, profesie, schimb de valori pe linie ierarhică sau poate chiar o raportare la 
valori susținute de un alt tronson de vârstă. Calitatea vine aici să critice nu să 
susțină o valoare, iar această tendință nu va veni de la sine, ci va reprezenta 
expresia unui spirit călit care ascunde în spatele ambiției un mare efort, o muncă 
istovitoare. 

Dacă din opoziția lui Venus cu Saturn se poate înțelege că inspirația nu-și va 
găsi locul, trigonul pe care Saturn și Chiron îl împlinesc permit accesul la un nivel 
superior. În felul acesta, se poate câștiga timp, energie, respect față de valorile 
trecutului, dar și o încadrare corespunzătoare a ambițiilor. Această ambivalență ar 
putea să-i răcească pe oameni atât de mult încât să nu mai știe ce e bine și ce e rău, 
ce trebuie să facă urgent și ce pot amâna pe mai târziu. 

În realitate, această zăpăceală are rolul de a stinge o suferință. Prin această 
conștientizare partitura vieții personale se încadrează într-o schemă mult mai 
largă. Acolo va observa că nu este singurul care suferă și își va oferi singur 
răspunsuri la o parte din problemele care nu merită atât de multă atenție acum. În 
felul acesta, avem de a face cu un progres, dar acest progres depinde foarte mult de 
modul cum sunt acceptate recomandările celorlalți. 

Impactul de acum are, așadar, conotații existențiale. Ceea ce se spune acum 
va fi înțeles peste ani, iar ceea ce este înțeles acum va putea fi pus în practică abia 
peste aproximativ 5 luni de zile, când Neptun își va reveni din mersul retrograd. 
Dacă ar fi să ne luăm doar după calitatea unghiurilor la care se împlinesc acum, 
fără a implica și rolul pe care îl îndeplinește planeta Neptun în această ipostază, nu 
am putea înțelege care este perspectiva reală a evenimentelor de acum. Vom 
continua să visăm, unii un vis urât alții frumos, considerându-ne bogați prin 
calitatea acestor închipuiri. Lucrurile simple vor trece în planul secund lăsând la 
vedere marile planuri de viitor care includ în desfășurarea lor și ipostaze obișnuite 
gen surpriză, solitudine, accident, întârziere. 

 Există însă și o categorie de oameni care se aștepta să fie rugați, iertați sau 
împinși de la spate pentru a face pași importanți. Acești oameni în această zi 
dovedesc faptul că pot lucra în condiții de stres și, în egală măsură, să obțină 
rezultate importante. Ei nu mai pot visa pentru că vor fi atât de îngrijorați încât 
simt că schimbarea importantă a nivelului de trai nu se poate face decât printr-o 
mobilizare intensă a voinței. Acolo unde nu vor reuși să-și țină atenția vie până la 
capăt acești oameni vor deveni victimele propriilor suspiciuni. 

 Pentru că este Lună plină nu este indicat acum să ne uităm prea mult în 
urmă, nu este indicat nici să ne uităm pe urmele celorlalți, doar să privim înainte, 
iar acolo unde se cere o investigare a trecutului să știm că visul nu va putea fi 
menținut decât dacă există o bază informațională foarte solidă și un sistem de 
reguli morale care până acum și-a dovedit eficiența în timp. 

 Nu trebuie să ne dezamăgim în fața acestor lovituri pe care le-am putea 
primi din partea anturajului, din partea unei persoane dragi sau din partea 
destinului. Luna plină de acum conține grația unei eliberări remarcabile. 
Expansiunea, dinamismul curiozitatea, creșterea în intensitate a efortului, dar și 
judecarea eficienței după volumul de cunoștințe sau după avere, sunt elemente 
specifice fazei de Lună plină de pe axa Gemeni-Săgetător, ce va fi încadrată pe calea 
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cea bună de către trigonul Saturn-Chiron, având conotații magice. Dacă ne referim 
la persoane care sunt implicate pe o cale spirituală, conotația acestui moment ne 
spune că oamenii vor putea întâlni ființe remarcabile, își vor regăsi prieteni 
pierduți în timp sau vor deveni prieteni căutați de cei pe care îi au acum în preajmă. 
Dacă ne referim la oameni comuni expresia acestui unghi pozitiv calcă în picioare o 
dușmănie, iartă, alege să pună în balanță doar faptele bune, nu le mai este rușine 
să-și exprime sentimentele și nu obosesc atunci când ajută pe cineva. Îndeplinind 
aceste condiții, ajungem să beneficiem de calitatea sextilului dintre Venus și 
Chiron, cel care aduce satisfacția lucrului bine făcut, mulțumirea agreată de 
anturaj, susținere într-un proiect important, vindecare, elevarea conștiinței prin 
rafinament. 

 Înțelegem astfel că implicațiile unghiurilor care se împlinesc acum sunt 
majore. Chiar dacă asteroidul Chiron se implică în două unghiuri pozitive cu Venus 
și Saturn, reușind să medieze opoziția celor doi, binele nu a venit de la sine. Nu 
vom putea spune "sunt om și deci merit același tratament și aceleași beneficii" 
pentru că de această dată nu calitatea de cetățean este cea care coordonează 
vibrațiile unghiurilor acum, ci calitatea vieții adică modul cum alegem să 
răspundem la anumiți stimuli. Cel puternic va considera că forța este expresia 
binelui, cel educat va pune acum mai mult preț pe informație, iar persoana aflată în 
suferința va considera că numai prin durere se poate izbăvi de un păcat. 

 Prin urmare, 13 iunie ne aduce în fața unui experiment foarte util. Atât 
Luna plină, dar și opoziția Venus-Saturn care se împlinesc în această zi ne 
transformă doar pentru o zi în oglinzi. Oglinda este misterul zilei de 13 iunie, cea 
care va face în așa fel încât binele predispus de unghiurile pozitive de acum să nu 
poată ajunge la oricine doar pentru simplu fapt că le cere. Cel care este implicat 
într-un proces de cercetare spirituală este deja familiarizat cu termenul de 
“încercare”. Nu va fi tulburat de evenimentele acestei zile pentru că va încadra 
corect, fără a acuza gratuit, un personaj care s-a trezit dintr-odată implicat în acest 
proces. 

 Ceilalți vor simți ca evenimentele o iau înaintea lor, că sunt invitați să facă 
declarații majore, iar ei nu au nici timpul necesar și nici cunoștințele care să le 
permită să participe la această formă de descindere. Nu este însă un lucru rău ca 
din când în când aceste personaje să mai pună mâna pe o carte, să lase deoparte 
părerile celorlalți și să judece cu mințile lor, așa cum le au. 

 Dincolo de aceste evenimente care se încadrează în termenul generic de 
"încercare" caracterul straniu al acestei zile explorează o zonă a conflictelor între 
generații sau între diferite ramuri sociale. Fie că termenii sunt folosiți greșit, fie că 
se traduce eronat o idee, valoarea acestui moment riscă să fie așezată pe bazele 
instabile ale unor mofturi de moment. Fiind în săptămâna în care sentimentele 
sunt înflăcărate, dar și în care luăm contact cu duritatea de dincolo de cuvinte, 
această ambivalență bazată pe indiferența față de bine cât și față de rău, la finalul 
săptămânii, îi va lăsa impresia individului, că nu deține valorile necesare, că nu este 
chiar atât de bun pe cât a crezut sau pe cât a spus, gândindu-se că, dacă va mai avea 
timp, va trebui să o ia de la capăt. Aceste sentimente sunt confuze pentru că la 
finalul săptămânii vom avea achiziții noi, chiar și cei care vor să o ia de la capăt 
pentru că, în realitate, sunt nemulțumiți de ceea ce au. Așadar, greșeala majoră a 
acestei zile și implicit a săptămânii este aceea de a avea așteptări nerealiste de la 
sine sau de la cei din jur. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi deschiși față de îndemnul 
momentului. Ceea ce se întâmplă astăzi poartă această amprentă a sintezei utile 
care trece dincolo de pretenții, prejudecăți sau chiar așteptări. O ființă puternică 
învață din orice și de la oricine atunci când trebuie și va refuza orice privilegiu dacă 
acesta, sub promisiunea unui bine periculos, îi hrănește exact acea latură a 
personalității care dorește să o transforme. Inițial, aceasta se va numi maturitate, 
apoi deschidere, ca în final să devină înțelepciune de viață. 

 
Sâmbăta, 14 iunie 

Sambata 14- 6-2014  8:20    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Sambata 14- 6-2014 15:38    Mars (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Sambata 14- 6-2014 16:42    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Sambata 14- 6-2014 16:43    Luna (Cap) Squ (Lib) Mars 

Sambata 14- 6-2014 21:50    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
 

Investiții proaste. Munca nu este apreciată. Revolta urmărește modificarea 
cadrului social. Agresivitate susținută de un drept sau un cadru legal. 
Frământări. Indispoziția înseamnă înfrângere. Adevărata putere este îmblânzită. 
Ce strigă este otrăvitor. Se ignoră o solicitare. Vindecările sunt amânate. 
Minciuna ține de foame. Răutăți gratuite. Lumina învinge. 

 
Abia intrată în zodia Capricorn, va avea de depășit o barieră legată de 

conjuncția sa cu planeta Pluton și implicit careurile cu Uranus și Marte. Este un 
gest care ne vorbește de o proastă conduită, despre relația deficitară construită 
între generații, despre investiții proaste, accidente sau pierderea unui statut dintr-o 
gafa monumentală. Ziua de 14 iunie aduce prea mult efort, siguranță pe proiecte 
negative, o ușoară indispoziție menită să transforme starea de moment într-un 
element de referință. 

 Greutatea acestei zile nu vine doar din relația proastă pe care Luna o are cu 
ceilalți malefici din zodiile cardinale, Marte și Uranus, ci și din faptul că Marte și 
Pluton împlinesc astăzi un careu ce se va dovedi un veritabil punct de întoarcere, 
un element de eșec care poate relativ simplu să schimbe atitudinea față de mediul 
de apartenența, convingându-i pe oameni că realitatea momentului este aceea dată 
de înfrângere. Careul Marte-Pluton are o mare agresivitate în zona intimă. El face 
trimitere la violența domestică, nu doar aceea care vizează conflictul direct dintre 
membrii familiei, cât mai ales dezvoltarea unei atitudini refractare față de tot ceea 
ce vine din exterior. Motivația principală este aceea că se dorește depășirea unui 
obstacol, compensarea unui neajuns sau eliberarea de stres. În realitate, oamenii 
scot răul din interior și îl aruncă asupra celorlalți, otrăvindu-i. Astfel, revolta, oricât 
de slabă ar fi, urmărește să modifice calitatea unui cadru social, fără a avea un scop 
anume, fără a avea măcar așteptări pozitive. 

Această agresivitate domestică se poate manifesta acum și printr-o risipă, 
mărind anumite datorii, acționând în ilegalitate ori aducând într-un punct foarte 
delicat o rivalitate. 

În continuare beneficiem de configurația numită “Împrăștierea” care ne 
aduce o mare diversitate de unghiuri și evenimente astrale în așa fel încât această 
relație proastă dintre Marte și Pluton să se poată ascunde printre problemele mai 
mari. 

 Elementul principal pe care îl vom constata în această zi va veni din faptul că 
munca nu va fi apreciată. Nu este pentru nimeni comod, să depună eforturi foarte 
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mari la locul de muncă, în relația cu familia ori față de cei din jur și în schimb să 
primească din partea comunității răutăți gratuite. Dacă luăm în considerare și 
faptul că Axa Dragonului se află pe aceeași axă Berbec-Balanță pe care se află și 
opoziția Marte-Uranus, conotațiile acestui unghi agresiv împlinit astăzi ne lase 
impresia că această formă de ignorare, de respingere sau de agresiune reprezintă 
modul în care materia neorganizată își apără propriul nivel. În felul acesta, refuzul 
unei solicitări, pasivitatea în fața unui moment de cumpănă reprezintă o formă 
disimulată de răzbunare. Este de la sine înțeles că acolo unde individul se 
mobilizează, lumina sa poate învinge. 

Dacă suntem de acord cu această formă de agresivitate, adică dacă avem un 
prost obicei de a ne agresa singuri din cauza nemulțumirilor ori a ignoranței, 
această revoltă care vine din zona publică va primi acceptul pentru a modifica un 
proiect de viitor, statutul social, modul cum relaționăm cu cei din jur, adică 
pervertirea adevăratei puteri care duce către dezvoltare personală. 

Înțelegem de aici că acest unghi negativ dintre maleficii Marte și Pluton 
lovește în curajul care nu poate fi definit, răspunzând răului cu rău și adâncind o 
rană acolo unde nu s-a înțeles că măsura întotdeauna ne invită pe drumul 
echilibrului. 

Prin urmare, 14 iunie este o zi de autocunoaștere a părții întunecate. Chiar 
dacă acest unghi dintre Marte și Pluton este renumit pentru ușurința cu care 
oamenii sunt încurajați spre autovătămare, cadrul astral ne oferă totuși o anume 
protecție punând o condiție importantă pentru atingerea acestui punct de eșec. 
Adică acolo unde este acceptată indispoziția, valorile personale vor fi sacrificate, iar 
eficiența în proiectele personale supusă unui zgomot greu de suportat. Iată cum de 
la o simplă indispoziție ajungem la agitație, iar de la agitație ajungem la momentul 
în care să considerăm că minciuna este mai importantă decât adevărul. Vorbim aici 
despre modificări de temperament, de răutăți gratuite menite să încerce tăria de 
caracter sau profunzimea sufletească. 

Cel care lucrează cu energia, care este angrenat într-un proces de cercetare 
spirituală va trece pe un plan superior dacă înțelege că această poziție gratuită a 
anturajului arată în primul rând că s-a obținut un progres. Practic, abia aici survine 
încercarea, pentru că individul nu depune niciun efort să tulbure mediul de 
apartenență pentru ca acesta să i se împotrivească, dar i se va cere un mare consum 
intern pentru că acest nivel, decizia sau starea sufletească să fie menținute în modul 
cum au fost adjudecate. 

În felul acesta, ziua de 14 iunie este în egală măsură și momentul în care 
sentimentele devin înflăcărate, dar și secunda de înțelegere în care observă că 
dincolo de cuvinte există o duritate foarte mare. 

Dacă cineva va dori ca această zi să devină liniștită, va trebui să nu permită 
nicio stare de nervi, indispoziție sau critică nejustificată să crească în defavoarea 
lumini interioare. Orice acțiune care duce spre liniște, interiorizare este o comoară, 
pentru că numai așa vom putea înțelege că activitatea agresivă de acum poate fi 
susținută de un drept sau din cadrul legal doar în anumite medii pe care, indicat ar 
fi, să le evităm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta prin tot ceea ce facem 
să destabilizăm agresivitatea internă. Dacă am rezolva problema acestui centru de 
greutate caracterul agresiv al acestei zile va fi redus la minimum. Este adevărat, 
careul Marte-Pluton nu va trece neobservat, dar acolo unde vom întâlni probleme, 
dacă avem această condiție îndeplinită, complicațiile sociale nu vor găsi ecou 
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interior pentru a supraviețui și evenimentele vor fi depășite. Chiar dacă va durea, 
vom uita de această zi imediat ce durerea a încetat. 

 
Duminică, 15 iunie 

Duminica 15- 6-2014  0:33    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 

Duminica 15- 6-2014  0:43    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 15- 6-2014  4:17    Luna (Cap) Tri (Tau) Venus 

Duminica 15- 6-2014  9:35   Luna (Cap) Opp (Can) Jupiter 

Duminica 15- 6-2014 13:13Luna(Cap)Squ[Lib]North Node 

Duminica 15- 6-2014 18:46    Luna (Cap) Tri (Tau) Juno 

Duminica 15- 6-2014 20:27    Luna (Cap) --> Aquarius 
 

Ideile rătăcesc prea mult. Promisiuni deșarte. O asociere obține acum un 
mare avantaj apoi intră în declin. Prea multe aparente bune. Gândul este 
dezordonat. Accident prin intermediul aerului. Comunicarea agresivă distruge un 
drum. O speranță moare. Se naște un gând de răzbunare. 

 
O parte a problemelor din ziua anterioară pot fi duse puțin mai departe. 

Astăzi va persista un sentiment de teamă, de nesiguranță. Sunt încurajate 
sentimentele nefirești, promisiunile deșarte, asocierile indecente, adică tot ceea ce 
doar promite o schimbare bună, fără a o putea îndeplini în modul acesta. Chiar de 
dimineață, Luna va împlini o opoziție cu Jupiter, accentuând prăpastia dintre “eu” 
și “celălalt”. Dacă mintea, prin faptul că de-a lungul acestei săptămâni a lucrat cu 
informații puternice, va integra corespunzător toate aceste episoade, sentimentul, 
în săptămâna în care ar trebui să fie rege, devine cerșetor. Astfel, sextilele Lunii cu 
Saturn și respectiv Chiron vor indica finalitatea pe care, de această dată, nu o vom 
mai putea atinge. În această zonă, sentimentele înflăcărate se vor hrăni cu o formă 
de romantism nespecific. Saturn stăpânește foarte bine componenta practică a 
vieții, de aceea visul, speranțele, entuziasmul nu îi sunt specifice. Totuși, 
accentuarea golului de emoție, declanșează acum procese de autoreglare prin care 
evenimente banale, care altădată făceau parte dintr-o rutină obositoare, îi pot oferi 
individului senzații absolut minunate. Deplasarea cu autobuzul, metroul, trenul, 
obositoarele știri despre morți, violatori, hoți, pungași sau trădători sunt servite 
împreună cu un ceai cald. 

Cei care doresc să-și trăiască viața prin puterile pozitive ale spiritului vor fi 
uimiți în fața acestor curiozități, în fața acestor reacții, considerându-le accidente 
de care trebuie să se protejeze. Nu va fi nevoie decât de un strop de flexibilitate 
pentru a accepta că din când în când apa prin care înotăm se murdărește, iar asta 
nu înseamnă că de fiecare dată trebuie să ieșim pe mal. Înotăm în continuare, fără a 
pierde din vedere unde dorim să ajungem. 

În felul acesta, finalul săptămânii ni se va părea o zi încărcată de amintiri 
grele, de evenimente care nu duc nicăieri ori de care ne-am săturat și pe care nu 
mai dorim în niciun fel să le traversăm. Unii vor avea față de aceste situații reacții 
puternice, agresive, dar, tocmai Luna, cea care, prin tranzitul său pe final de 
Capricorn, insistă asupra acestei inversiuni, prin careul pe care îl împlinește în 
mijlocul zilei cu Axa Dragonului ne îndeamnă să lăsăm lucrurile în voia lor și să ne 
prefacem că nu vedem un rău pe motiv că, în mod sigur, el nu este construit așa 
cum este perceput ori nu are ținta pe care o vedem acum. Cine nu ține cont de 
această expresie astrală se va pierde într-un consum inutil, care se poate solda și cu 
scăderea numărului de prieteni, cu conflicte. 
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Spre seară, când Luna va trece în Vărsător, pornirile din seara anterioară, 
când Luna a fost în conjuncție cu Uranus, se reînvie, iar oamenii prind mai mult 
curaj în a-și spune verde în fața ceea ce gândesc. Judecând după faptul că fondul 
acestei zile este diferit de cel de ieri, nu este indicat să se arunce cu vorbele aiurea, 
nu este deloc util să se adopte hotărâri categorice, pe motiv că viitorul va fi mai bun 
dacă se procedează așa. Utopiile pe care le predispune unghiurile pozitive ale 
acestei zile au în ele dorințe de răzbunare, de a întoarce un rău, de a critica, poate 
chiar pe nedrept, deci vizează o preschimbare negativă, indiferent de ajutorul 
primit. Există un vechi proverb care spune “Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pune în 
traistă”, de aceea să nu considerăm că dacă nu avem acum în “traistă” ceea ce ni s-a 
promis, nu vom avea niciodată și trebuie să schimbăm direcția. Puțină cumpătare 
nu strică pentru că gândurile acestui moment sunt atât de răvășite, stranii că nu 
avem, apoi, pe parcurs cum să mai corectăm eventualele greșeli. De altfel, este 
foarte ușor să nu greșești, dacă alegi să nu integrezi în viața intimă elemente 
indecente, judecata penibilă sau chiar grotescul. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne îndeamnă să ne raportăm la etaloane 
greșite. Unii vor alege să facă asta prin intervenții asupra mediului de apartenență, 
prin invitația la asocieri periculoase, de proastă factură prin care să se distrugă un 
traseu, nu neapărat pe cel personal, poate chiar al celor cu care se asociază. Se vor 
simți bine în pielea acestor justițiari, dar, este important să știe, în cazul în care 
consultă aceste previziuni astrale, că astăzi, nu doar unghiurile pozitive ale Lunii, ci 
și cele negative păcălesc și ridică mari semne de întrebare despre care vom afla abia 
mai târziu că nu au nicio legătură cu realitatea. 

Cei mai tulburați vor fi cei care au o sensibilitate aparte și care vor accepta cu 
greu că energia reziduală trebuie vreodată lăsată să preia conducerea. De altfel, tot 
ei vor fi primii care vor observa că viața acum nu ne oferă prea multe variante și în 
funcție de temperament, fiecare va alege să judece situațiile mai dur sau mai blând. 
Unii vor considera că le va fi mult mai simplu să ignore, să aibă în vedere că 
anumite persoane se pot manifesta și așa cum arată acum, nu doar cum știau ei, iar 
alții vor fi categorici și hotărâți împotriva oricăror forme de deviere cu care se 
întâlnesc acum. Practic, nu prea contează cum se reacționează de vreme ce 
interiorul rămâne fidel căii alese. 

În rest, ziua se va strădui să devină celebră la capitolul promisiuni deșarte. 
Din această cauză sunt în mod special avertizați cei superficiali ori care au trăit 
până acum confortabil fără să decidă pentru ei. Astăzi sunt separați de sursa 
exterioară a puterii lor și de aceea reacțiile lor nu sunt dintre cele mai bune. O 
ușoară senzație de devitalizare anunță, de altfel, tendința de a devia de la cale, de a 
schimba în mod greșit în ultimul moment o decizie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa lucrurile să se consume 
în voia lor. Nedreptatea are un rost divin, pentru că niciodată ea nu este scăpată de 
sub control, întotdeauna are chipul diform al unui gard sau al unui spine care își 
îndeplinește sarcina exemplar după care rămâne în negura veacurilor strigând de 
acolo că pe “moșia” lui să nu ne mai întoarcem niciodată. 
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16-22 iunie este săptămâna speranțelor profunde și a ajutorului venit din 
necunoscut. Iată, deci, că ne aflăm din nou într-un interval în care suntem invitați 
să apreciem mult valorile spiritului, fără a le segmenta sau a le vinde ca pe niște 
curci plouate. În această săptămână vom observa că multe din certitudinile 
săptămânilor anterioare se transformă în speranțe. Unii se așteaptă ca în urma 
acestui proces să fie recompensați, să fie aplaudați, lăudați sau prezentați ca pe 
niște ființe cu adevărat remarcabile care pot să facă schimbări spectaculoase fără a 
fi oprite. Segmentul cel mai vulnerabil va fi acela al persoanelor nehotărâte. Dacă 
facem o retrospectivă asupra a ceea ce reprezintă omul prezentului, fără să greșim, 
am putea încadra cea mai mare parte a populației în această categorie. Din fericire, 
vom vedea că de-a lungul acestor 7 zile vom avea multe pârghii pentru ca aceste 
ființe care rătăcesc să-și găsească drumul, să se apropie mai mult de sine, să fie mai 
încrezătoare în ceea ce și-au propus să facă, dar mai ales să nu-și mai facă rău 
singure. Unora s-ar putea să li se pară ridicol, dar evoluția în această săptămână 
vine acolo unde individul alege să nu se mai rănească pe sine. 

La capitolul evenimente astrale, Soarele va fi în trigon cu Capul Dragonului, 
Mercur, aflat în mers retrograd, va trece din Rac în Gemeni, Junon va trece în 
Gemeni, Venus și Jupiter se vor întâlni într-un sextil, Soarele și Mercur într-o 
conjuncție, Chiron va intra în mers retrograd, iar Soarele va trece din Gemeni în 
Rac, împlinind solstițiul de vară. 

Practic, fiecare zi a săptămânii ne va arăta cum se preschimbă energia 
sentimentului, a gândirii sau a voinței din certitudine în speranță, dar mai ales 
când anume ne vom întâlnii cu acea mână vindecătoare pe care destinul, îngerul, 
ghidul, universul, divinitatea ne-o întinde pentru a folosi mai bine această situație, 
nu pentru a ne construi noi certitudini pe care, în timp, să le abandonăm, ci pentru 
a transforma această rigiditate a cunoașterii false într-o mobilitate a aspirației către 
mai bine. 

Recomandarea pentru această săptămână reprezintă de fapt o invitație la a 
trăi frumos și simplu și cu dragoste față de ceea ce avem în preajmă. Nu este 
momentul să facem declarații, confesiuni, să ne propunem idealuri foarte 
îndrăznețe sau să ne arătăm dezamăgiți de tot ceea ce am acumulat. Și prietenul și 
dușmanul ajută arborele să devină puternic. Primul îl îmbrățișează și-i spune că are 
pentru cine să crească atât de înalt și atât de viguros, iar celălalt îi taie ramurile de 
la bază, îi rupe frunzele uscate, îi face un șanț la rădăcina ajutându-l să-și țină 
aproape doar ceea ce este încărcat de viață. Cine știe, poate, acolo, în lumina 
sferelor înalte, binele și răul sunt prieteni apropiați, doar noi aici, cei care trăim 
prin teamă și resentiment, avem o altă părere. 
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Luni, 16 iunie 
Luni 16- 6-2014 15:18    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Luni 16- 6-2014 18:08    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mars 

Luni 16- 6-2014 19:14  Sun (Gem) Tri [Lib] North Node 

Luni 16- 6-2014 22:25    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
 

Dezvoltare personală. Îndemn spre a rezolva problemele celorlalți. 
Minciună. Detașare de problemele personale. Accident prin imprudență. Un sfat 
bun este luat în considerare. Viața este interpretată într-un chip nou. Liniștea este 
un element obligatoriu. Plictiseala este privită ca o formă de penitență. 
Oportunitate. Dragoste de frumos. Simplificarea lucrurilor prin curaj. 

 
Aflată în plin tranzit prin zodia Vărsător, Luna va împlini astăzi o opoziție cu 

Lilith, îndemnând spre minciună, fățărnicie sau, în cazul celor care sunt educați și 
care nu se abat prea ușor de la un set de reguli morale, ascunderea adevărului 
pentru a evita un conflict direct. Această situație va fi argumentată prin nevoia 
persoanei în cauză de a proteja pe cineva din preajmă. Pentru că se bazează mult pe 
autocontrol, această direcție importantă îndeamnă oamenii să pună mult suflet 
atunci când întâlnesc pe cineva aflat într-un moment dificil al vieții. Ecuația astrală 
a zilei de 16 iunie conține, prin intermediul configurației numită Împrăștierea, un 
mesaj special acela care se dovedește a fi purtătorul unui mare semn de evoluție. 
Pentru că suntem în săptămâna speranțelor profunde, situația zilei de 16 iunie nu 
va fi întâmplătoare. Soarele trimite un trigon către Capul Dragonului de pe ultimul 
segment al zodiei Gemeni, având acum o relație specială cu planeta Mercur, ceea ce 
va însemna deschiderea către aspirații foarte înalte ca și cum dorința, acum, este să 
ne vedem visul împlinit. Din această cauză, viața va fi interpretată acum într-un 
chip nou, prin intermediul valorilor spirituale pe care în săptămâna anterioară le-
am blamat ori nu le am luat în considerare. Asta înseamnă reîntoarcerea la 
planurile fanteziste pe care le-am elaborat la începutul lunii iunie sau chiar pe 
finalul lunii mai, în speranța că norocul care ne iese acum în cale să poată fi 
valorificat în mod direct. Este, de altfel, una din trăsăturile cu care zodia Gemeni 
intervine în această ecuație astrală, căutând sa-i convingă pe oameni că dacă au 
noroc neapărat el trebuie să fie convertit în bani sau în ceva de valoare. Ciudățenia 
acestei zile va fi amplificată de relațiile pe care Luna le va avea cu Lilith, Marte și 
Uranus cu care desenează pe cer un Dreptunghi mistic. Această configurație 
conține două poziții, două trigoane și două sextile aducând elementul dual în 
punctul în care să se exprime foarte greu sau, acolo unde avem de-a face cu o mare 
nerăbdare, să întoarcă norocul, șansa sau beneficiul împotriva individului. 
Modalitatea cea mai simplă de a valorifica acest Dreptunghi mistic este aceea de a 
muta atenția de pe defect pe calitate, de a restrânge spectrul acțiunilor la cei care au 
dovedit până acum ceea ce pot face. Pentru că în această configurație îl avem pe 
Uranus, este puțin probabil ca să nu se depășească o limită, să nu se abuzeze de 
noroc, să nu se greșească așa cum s-a mai întâmplat și altădată. Opoziția lui Uranus 
cu Marte îi va face pe oameni să nu poată uita o umilință mai veche, să retrăiască 
din nou același set de întâmplări ca și cum între timp cineva le-a șters complet 
memoria. 

 Pentru ca toate aceste lucruri să nu fie scăpate de sub control, disensiunile 
să rămână doar niște secvențe trecătoare, se recomandă adoptarea liniștii. 
Elementul definitoriu al acestei zile, în speță Dreptunghiul mistic va face 
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concurență puternică unei alte configurații numită Careu în T pe semne cardinale 
cu planeta Pluton în calitate de focar. Prin această dispunere se va pune mult 
accent pe decizia individuală, pe imaginea unui individ ca și cum din explorarea 
acesteia fiecare membru al grupului respectiv va avea la rândul său un spor de 
imagine. Impactul pe care Uranus din Berbec îl are, va face acum apel la 
evenimente din anul 2015, când se va întâlni cu Coada Dragonului. Simplele reacții 
de acum, dacă nu se vor sprijini pe o înțelepciune de viață, vor da anului 2015 o 
coloratură extrem de controversată. 

 Ziua mai conține însă o componentă, aceea dată de inactivitate. Atunci când 
nu știu încotro să se îndrepte unii oameni se opresc, se gândesc de mai multe ori 
înainte de a se hotărî, iar alții pur și simplu stagnează. Cauzele vin din horoscopul 
personal, din dispunerea planetelor natale suprapuse peste harta momentului, însă 
rezultatul ia înfățișarea unei letargii sau, în cazul cel mai fericit, va aduce 
plictiseală. Fie că este predispusă de mersul retrograd al lui Mercur, impactul lui 
Uranus sau de înclinația spre instabilitate a planetei Marte, plictiseala tulbură 
acum judecata sănătoasă ce transformă o posibilă realizare într-o speranță. Atunci 
când este nevoie să mai facem un pas, ne invadează gândurile necuviincioase, cele 
care anulează importanța etapelor împlinite până acum. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii înseamnă și contactul cu primele 
speranțe într-un lucru perfect realizabil, pe care, dacă am mai fi făcut un pas, l-am 
fi atins. 

Ziua este însă binefăcătoare la capitolul împliniri personale. Cei care nu mai 
au răbdare au acum șansa să-și vadă împlinite primele etape ale unui demers 
amplu. Sigur, stă în puterea lor să considere că acestea sunt singurele realizări care 
le pot obține. Ecuația astrală a acestei zile îi îndeamnă spre dezvoltare personală și, 
nu oricum, ci prin a-și respecta unii altora realizările pentru că, până la urmă, fac 
parte din aceeași structură socială care trece acum prin preschimbări ample. 

Va fi însă greu de ținut sub control toată această expresie pentru că Lilith va 
picura câte un strop de minciună în toate relațiile. Și pentru că de fapt relațiile sunt 
susținute de persoane, calitatea acestor oameni va permite minciunii să se infiltreze 
acolo unde nu este cazul. Efectul principal pe care îl generează va fi o cheltuială 
suplimentară sau un accident săvârșit din imprudență. Cine dorește să învețe din 
greșelile proprii va vedea în toată această dispunere astrală oportunitatea de a 
aprofunda anumite înțelesuri. Cei care lucrează cu energia, care sunt angrenați 
într-un proces de cercetare spirituală vor înțelege că toate acestea îndeamnă să 
simplifice lucrurile, să aprecieze mai mult sentimentele curate, să nu mai dea curs 
unor îndemnuri negative legate de judecata gratuită, criză de nervi, însușirea de 
foloase necuvenite. Amploarea acestei zile le va permite acestora să se detașeze de 
problemele personale pentru a acorda mai multă atenție greutăților celorlalți. 

Vor exista și oameni care, obișnuiți cu un alt stil de viață, vor arăta cât de 
mult se pot plictisi într-o zi în care un om educat poate învăța cât alții într-un an de 
zile. Acestea vor simplifica lucrurile prin ignorarea lor. Pentru că pe cer acum se 
află în competiție două configurații (dreptunghiul mistic și careul în T pe semne 
cardinale cu Pluton focar) toată această instabilitate are menirea de a hrăni 
egoismul, invidia și competiția neloială. Dacă sunt lăsate în urmă aceste sentimente 
negative, beneficiile acestei zile vor fi spectaculoase. de altfel, nu trebuie să căutăm 
astăzi problema pentru că deja ea ne caută și ne va găsi. Adică avem acest noroc 
acum de a ne folosii energia pentru a spune NU acestui îndemn negativ. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta bunătatea ca 
energie arhetipală. Adică să fim astăzi buni așa cum citim în cărți, așa cum știm că 
trebuie să fie un om, fără a ține cont de particularitatea momentului. Dacă 
închidem ochii față de tot ceea ce striga și cerșește atenție vom putea vedea până 
unde se poate infiltra minciuna și cât de mult ne poate compromite judecata 
pripită. Avem nevoie să știm lucrul acesta pentru a duce la bun sfârșit ceea ce 
trebuie finalizat și de a nu opri demersul înaintea ultimului pas. 

 
Marți, 17 iunie 

Marti 17- 6-2014  0:54    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 

Marti 17- 6-2014  9:11    Luna (Aqu) Squ (Tau) Venus 

Marti 17- 6-2014 12:57 Mercury [Can] --> Gemini 

Marti 17- 6-2014 13:52   Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Marti 17- 6-2014 14:02    Juno (Tau) --> Gemini 

Marti 17- 6-2014 15:14     Sun (Gem) Tri (Aqu) Moon 

Marti 17- 6-2014 21:08    Luna (Aqu) Tri [Gem] Mercury 

Marti 17- 6-2014 21:26    Luna (Aqu) --> Pisces 

Marti 17- 6-2014 21:45    Luna (Pis) Squ (Gem) Juno 
 

Gândire răsturnată. Amintirea unor datorii. Se vinde un drept. 
Deposedarea de bunuri. Câștig prin asimilare. Ochiul furtunii. Liniștea este 
suspectă. Beneficiul real vine acolo unde se menține caracterul pozitiv al 
experiențelor acumulate la începutul lunii. Se pierde un prieten pentru un avantaj 
material. Fericirea vine din alt plan. 

 
Momentul în care Mercur va trece în zodia Gemeni, prin retrogradare, 

reprezintă și punctul în care ne amintim de datorii mai vechi ori când gândurile 
sunt atât de răsturnate încât suntem dispuși să renunțăm la tot ce implică liniștea 
sau organizarea. Cât timp a trecut prin zodia Rac, Mercur i-a îndemnat pe oameni 
să muncească sau măcar să se preocupe de faptul că ar trebui să muncească mai 
mult. Acum, când trece în Gemeni, își vor reproșam ca au gândit atât de agresiv față 
de propriile lor persoane încât vor considera ca acesta este momentul în care să 
compenseze neajunsul prin distracție. Aceasta este o mostră de gândire răsturnată 
și, deopotrivă, de tulburare emoțională pe care orice am face, cel puțin în această zi 
din 17 iunie, nu o vom putea îndepărta. 

Ecuația astrală a acestui moment aduce însă o ciudățenie prin faptul că atât 
Mercur cât și Junon intră în zodia Gemeni, însă din direcții diferite. Mercur va 
intra pe gradul anaretic din Gemeni în timp ce Junon va intra pe gradul zero al 
acestei zodii. Acestui moment i se alătură faptul că Luna va trece pe ultimul 
segment al zodiei Vărsător, construind împreună cu Soarele și Capul Dragonului o 
Piramidă de aer. Îndemnul care ne vine acum din faptul că Junon și Mercur intră în 
Gemeni este acela de a obține foloase necuvenite sau de a deposeda un apropiat de 
un bun de preț. 

 Pentru că pe cer în continuare este activă configurația numită Zmeu cu 
Saturn în postura de focar, Piramida de aer pe care luminariile și Capul Dragonului 
o împlinesc va aduce la lumină informații apăsătoare, neplăcute, dure despre cum a 
fost administrat un fond, un patrimoniu, pentru ca autoritatea individului să treacă 
în planul secund. Dacă luăm în calcul și faptul că Marte și Uranus în continuare 
sunt în opoziție faptul că Lilith din Leu mediază această opoziție aduce regretul ca 
principalul element care îl trezește pe individ la realitate, spunându-i că are calități, 
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dar nu știe să le folosească așa cum trebuie. Nefăcând ceea ce este mai important 
pentru a susține un statut, o imagine sau o poziție, dar aflându-se în fața unor 
informații care vorbesc despre talentele sale, individul își va proiecta în viitor tot 
ceea ce ar fi trebuit să obțină acum și nu are. 

 Dacă în prima parte a zilei, cât Mercur se afla în continuare în zodia Rac, 
temerile sale față de un posibil eșec au putut fi ridicate prin indicarea unor 
evenimente reale, după ora 14,00 când trece în Gemeni pe gradul anaretic 
sentimentul superiorității gratuite îi va face pe oameni să selecteze din suita de 
evenimente doar ceea ce consideră acum că îi avantajează. Dacă la nivelul vieții 
sociale această modificare de viziune poate fi încadrată relativ rapid în strategii 
existente deja, viața personală anunță o cădere în gol în fața unui eveniment care 
nu este suficient de bine evaluat. Asta se traduce prin interpretări false sau prea 
subiective aplicate unor evenimente comune care se soldează cu o separare, o 
desprindere sau o pierdere a unui element foarte îndrăgit, a unui obiect sau poate 
chiar a unui prieten de dragul unui avantaj material. 

 Mercur retrograd în domiciliu gestionează bine banii altora sau și-i dorește 
cât mai aproape, pentru a avea senzația de bogăție. De partea cealaltă intrarea lui 
Junon în Gemeni arata o acută nevoie de prietenie în absența oricărui element de 
atașament material. Dacă în primul caz se dorește combaterea singurătății prin 
înlocuirea factorului uman într-un mod agresiv, bazat pe teama de singurătate, în 
al doilea caz expresie a sentimentului uman se face simțită la un nivel foarte înalt. 
Deducem de aici că oamenii se vor împărți în două categorii, după cât de sinceră le 
este inima. În felul acesta, beneficiarul principal va fi partenerul celui care ia o 
astfel de decizie, pentru că zodia Gemeni aduce această înclinație către 
demonstrație, afișare, exprimare chiar și atunci când acestea sunt făcute în 
detrimentul personal. Este puțin probabil ca individul să conștientizeze că 
procedând în felul acesta se pune într-o lumină proastă. Mersul retrograd al lui 
Mercur și iminenta întâlnire într-o conjuncție cu Soarele atenuează simțul acesta și 
ne duce spre a trăi un sentiment de fericire ireală. 

 Prin urmare, 17 iunie ne aduce în față evenimente sociale pe care le vom 
aprecia printr-o gândire răsturnată. Pe de o parte ne vom aminti că avem față de 
cineva din preajmă o datorie. Dacă am dispune de o mare viteză de reacție am 
putea rezolva această problemă până în mijlocul zilei. După ce Mercur va trece în 
Gemeni, a plăti o datorie va fi similară cu a fi deposedat de un bun de preț. Dacă 
până în mijlocul zilei componenta "retribuire" va fi înțeleasă prin raportarea la ceea 
ce reprezintă ea, în a doua partea zilei intervenția factorului timp îl va convinge pe 
datornic faptul că nu este momentul potrivit să facă o asemenea plată. 

 În planul gândirii superioare aceste reacții se traduc prin "nu a sosit încă 
momentul sacrificiului". Faptul că Luna mediază tendința Nodurilor aduce în 
centrul atenției necesitatea de a face o schimbare prin ardere, înlocuire, 
desprindere. De aici și ideea de sacrificiu pusă prea aproape de realizările acestui 
moment. 

 Faptul că apare o schimbare atât de agresivă patronată de zodia Gemeni, 
elementul comunicare va încerca să compenseze o situație în care lipsește factorul 
"muncă". De aici tendința de a însuși meritele celorlalți de a face negoț cu 
asemenea valori. Dacă până la un punct, acestea sunt constructive, atunci când vine 
vorba de valorile sufletești, comerțul nu are ce căuta. Libertatea pe care o vom simți 
în această zi arată că, de fapt, ne situăm într-o zonă permisivă numită "ochiul 
furtunii". Oricât de precise sunt simțurile acum ele nu ne pot spune cât de 
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periculoasă poate fi această tendință. Abia după ce vom depăși ziua de vineri, când 
se va consuma conjuncția Soarelui cu Mercur, vom putea spera într-o percepție 
corectă asupra realității. Astăzi doar vom fi răsfățați, doar ne vom atribui 
prerogativele succesului, fără să știm dacă le merităm sau nu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri doar asupra 
investigării fără a trage nicio concluzie. Dacă vom considera că suntem nedreptățiți 
și trebuie să obținem rezultate imediate, nu vom obține decât un calm aparent, 
decât o putere falsă, oferindu-ne singuri informații eronate de care nu ne vom 
putea folosi pe viitor. 

 
Miercuri, 18 iunie 

Miercuri 18- 6-2014 10:08    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Miercuri 18- 6-2014 12:15   Venus (Tau) Sex (Can) Jupiter 

Miercuri 18- 6-2014 18:43    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
 

Noroc. Succes din prospectarea noului. Respect față de valorile tradiționale. 
Se întărește imaginea publică. Sunt încurcate drumurile. Se știe prea multe și se 
aplică prea puțin. Se caută confort prin bani. Pagubă prin împrumut. Distanța 
ajută obiectivitatea. 

 
Abia intrată în zodia Pești, Luna va extinde percepția spre zone asupra cărora 

nu ne îndreptăm decât ajutați ori cu un mare efort. Acum, prin conjuncția cu 
Neptun, relația individului cu anturajul se va desfășura după alte reguli. Este 
posibil ca sentimentul de neapartenență, acela care ne-a îndemnat ieri cu Mercur 
pe granița dintre Rac și Gemeni, să fie reînviat ori să fie dus mai departe pe motiv 
că lumea, și în formă extinsă, nu doar restrânsă, este plină de probleme. Această 
conștientizare va avea astăzi un rol tonic. Acum înțelegem care sunt suferințele 
lumii pentru a o vindeca, pentru a-i hrăni pe cei din jur cu norocul care ne vine din 
tradiție, obiceiuri, dintr-un confort care se bazează foarte mult pe obiectivitate. 

Astăzi, Venus și Jupiter vor fi în sextil și omul bun, frumos și curat va fi 
singurul beneficiar al acestor influxuri. Sigur, predispozițiile astrale sunt obiective, 
ele nu aleg beneficiarii, ci oamenii își iau din jur ceea ce le este specific după 
puterile pe care le au și după cât de multe înțeleg din ceea ce trăiesc. Dacă vibrațiile 
lor sunt dense, dacă tensiunea psihică nu le permite să vadă frumusețea din jur, ci 
doar agresiunile și perversitatea, dacă sunt supărați pe viață pentru că, de fapt, sunt 
supărați pe toți oamenii care le ies în cale, beneficiul sextilului Venus-Jupiter va 
consta în sporirea acestui mod de a evalua anturajul. Binele torționarului, tradus 
prin satisfacția sa, înseamnă să-și găsească victima perfectă, de aceea, în aspectul 
său cel mai dificil, ziua ne încurcă drumurile și ne oferă ceea ce ne dorim cel mai 
mult, fără să ne ajute câtuși de puțin să observăm dacă cea ce ne dorim este util sau 
nu, dacă binele personal constituie și binele grupului. În absența acestui simț de 
autoreglare, câștigul imediat este ceea ce va purta denumirea de “cea mai mare 
bucurie”. Pentru că Mercur abia a intrat prin retrogradare în Gemeni, confortul se 
schimbă prin achiziția de bani, prin comerț, tranzacții, transfer de valori ori 
preschimbarea unor bunuri într-o formă de recompensă. Prin această eficiență se 
întărește imaginea publică pentru că, procedând așa, se dovedește eficiență în a 
rezolva problemele imediate. 

Da, sextilul Venus-Jupiter devine expresia unui bine puternic, însă el se va 
dovedi păgubos pentru structurile statului sau grupul de apartenență. În primul 
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rând, gesturile individului nu vor fi înțelese de comunitate, fără să mai conteze 
motivul, apoi schema de aplicare va comporta de-a lungul derulării sale, adică până 
când Mercur va trece în Leu, pe 1 august, și își va încheia tranzitul sau apăsător în 
acest semn dramatic (Rac), modificări succesive. Unii vor considera că aceste 
modificări arată că se adaptează, însă, în realitate, ei dovedesc o acută nehotărâre, 
ceea ce le va submina și mai mult autoritatea în fața colaboratorilor ori în fața 
celorlalte elemente cu care coabitează. 

Cei care lucrează cu energia și sunt angrenați într-un proces de cercetare 
spirituală își vor începe ziua prin respectul față de tradiții și orice urmă de tensiune, 
de dezordine va veni prin identificarea elementelor care distrug valorile 
strămoșilor, care vor să șteargă istoria sau să o ducă într-o zonă a confuziilor. 
Acum, pe Mercur retrograd, confuziile sunt ușor de îmbrățișat și ființele raționale 
care, pentru a supraviețui, pentru a-și înfige și mai mult rădăcinile în realitatea 
acestei lumi, se vor lega și mai mult de valorile perisabile ale prezentului, refuzând 
cu îndârjire caracterul duplicitar. Se vor gândi că și așa sunt ființe visătoare, iar 
dacă nu își aleg o profesie care să-i ajute să-și câștige traiul de la o zi la alta atunci 
viața le este compromisă. Nu putem proiecta atitudinea celor născuți pe Mercur 
retrograd, dar putem învăța din dramele vieții lor, din ușurința cu care renunță la 
idei, la păreri ori la superficialitatea cu care pot alege un torționar care să le 
controleze în totalitate viața, având în sensul acesta senzația că trăiesc la fel ca și 
ceilalți sau diferit, mai intens, mai profund. 

Vorbim, așadar, aici despre un mod răsturnat de a percepe realitatea, de a 
cântări reacțiile celorlalți, de a visa și de a aprecia rezultatele muncii. Dacă, în 
general, retrogradarea lui Mercur aduce o volatilizare a aspirațiilor, a gândirii, 
atunci când el se mai află și într-un semn de aer, cum este zodia Gemeni, pentru 
care certitudinea acestei lumi este dată fie de bani, fie de aplauzele celorlalți, 
înțelegem că momentul norocului, predispus acum de sextilul Venus-Jupiter, va 
hrăni dorința de acumulări suplimentare care vor merge spre rădăcini, spre 
funcțiile bazale, spre oamenii situați în procesele de producție, la baza societății, cei 
care colectează veniturile ori care gândesc strategiile pe termen lung. Ei se vor 
gândi că salvează omenirea, grupul de apartenență, familia ori fac o faptă bună 
pentru care se așteaptă la recompense supradimensionate. Cu alte cuvinte, norocul 
există, dar el nu este așezat acolo unde ar trebui, unde îi este locul, adică în 
adâncimile sufletului acolo unde Jupiter din Rac lucrează de aproape un an de zile 
pentru stabilitate și încredere în rezultatele muncii proprii. 

Prin urmare, 18 iunie ne aduce de pe cer o stea foarte frumoasă și 
strălucitoare pe care vom alege să o depunem la ciorap pentru că așa știm că se 
procedează cu cele mai valoroase achiziții, cu norocul. Sextilul Venus-Jupiter nu 
este altfel decât alte ipostaze de aceeași factură între cei doi benefici, însă, acum, 
mersul retrograd al lui Mercur va da o direcție densă, neplăcută, indecentă ori 
absurdă unor acumulări. Așa unghiul se transforma în pagubă și cel în cauză nu va 
realiza că de fapt nu își asigură ziua de mâine, nu se pregătește pentru ceea ce va 
veni, ci își face un moft cu bani prea mulți, cu relații prea importante pentru ceea ce 
sunt puse să facă, cu o energie mult prea rafinată pentru sectorul la care este expus. 

Dacă se respectă condiția elementului pozitiv și succesul, norocul, avantajul 
care ne curtează astăzi nu este îngropat pentru că avem o stare proastă greu de 
definit, am fost jigniți, nedreptățiți în mijloacele de transport în comun, nu ni s-a 
acordat prioritate, am fost înșelați la rest ș.a.m.d. sextilul Venus-Jupiter ne sufla 
praf de stele peste umerii grei unde ne vor crește aripi. Apoi totul va deveni ușor de 
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înțeles și integrat, chiar dacă retrogradarea lui Mercur va menține în continuare 
tendința de a răvăși gândurile și a-i pune pe oameni pe drumuri degeaba. 

Distanța față de aceste probleme ne ajută să vedem că suntem ajutați, 
susținuți de puteri subtile, de destin ori de ghizii care ne ajută cu atât de multă 
dăruire. Viața este frumoasă când există respect. Acolo unde petalele ei sunt rupte 
ori se ofilesc pentru că îi lipsește apa hărniciei și a respectului, parfumul ei se 
estompează și într-o zi totul va fi mort, cu toate eforturile pe care alții ar putea să le 
facă pentru a contracara asta. Bucuria și lumina unui succes se va comporta acum 
ca și cum are propria sa conștiință, ca și cum se transformă într-un glob de cristal 
care plutește singur în aer și ne arată drumul către ieșire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu transforma șansa de a 
face un pas important doar pentru că o piatră mică s-a ascuns în pantof. Fără acest 
noroc drumul ar fi plin de pietre mult mai mari și mai ascuțite peste care ar trebui 
să trecem cu picioarele goale. 

 
Joi, 19 iunie 

Joi 19- 6-2014  2:47    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Joi 19- 6-2014  3:20    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Joi 19- 6-2014 14:19    Luna (Pis) Tri (Can) Jupiter 

Joi 19- 6-2014 16:18    Luna (Pis) Sex (Tau) Venus 

Joi 19- 6-2014 21:40 Sun (Gem) Squ (Pis) Luna (Half Moon) 

Joi 19- 6-2014 22:06    Luna (Pis) Squ [Gem] Mercury 
 

Confirmare. Uitare. Se face apel la o rezervă. Gânduri de călătorie. 
Dezertare din fața problemelor. Gustul pentru plăcere este alterat. Traseu 
periculos. Încercările par mult mai dificile. Viziunea de ansamblu cere ridicarea 
standardelor. Mincinoșii izbutesc. Atenție la neatenție! 

 
Astăzi ne atrage mult căutata liniște. Într-un segment al speranțelor 

profunde și al ajutorului venit din necunoscut, parcurgerea Lunii a ultimului 
segment al zodiei Pești ne aduce un adevărat motiv de bucurie. Deși în zilele 
anterioare multe din tensiuni ni le-am creat degeaba, unele cerând și explicații 
suplimentare, acum, prin conjuncția Lunii cu Chiron, încă din timpul nopții, apoi 
prin trigonul cu Jupiter, împlinit în mijlocul zilei, se caută acea Pace interioară care 
este capabilă să alunge toate bolile, grijile și să pună într-un echilibru de durată 
relațiile sociale. Mulți dintre pasionații de astrologie vor considera că, împlinindu-
se Ultimul Pătrar, este puțin probabil ca evoluția să se facă spre liniște, pentru că 
un careu dintre luminarii va crea premisele unui conflict pe care o minte agitată îl 
va folosi ca o justificare în favoarea distrugerilor ori ale altor răutăți pe care dorește 
să le facă. Acum, careul luminariilor nu ne provoacă la luptă, nici la tensiune, ci la 
desprindere. Știm, din astrologia natală, că relația dintre zodiile Gemeni și Pești 
este una dintre cele mai dificile din tot zodiacul. Energiile celor două semne sunt 
atât de diferite încât, numai întâlnindu-se, se și activează, se și resping, și își pun 
imediat și bariere, Peștii să nu se contamineze cu ușurința obositoare de a vedea 
multe lucruri și a nu păstra nimic, iar Gemenii să nu fie atrași spre interior, acolo 
unde cred că este prea mult întuneric. 

Dacă, în privința celor care personifică aceste energii, lucrurile sunt clare, 
Gemenii îndreptându-se spre Pești doar dacă au nevoie de o stabilitate, iar Peștii de 
Gemeni doar dacă vor să râdă, să iasă din ritmul lor greoi, în privința schimburilor 
impersonale, cele doua zodii se resping susținând progresul în individualitate. Cu 
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alte cuvinte, se respinge atât conștientizarea apăsătoare care vine din partea zodiei 
Pești, cea care le spune oamenilor mult mai multe decât pot duce, dar și caracterul 
retrograd al ideilor, acela care îi atrage pe oameni prea mult spre trecutul pe care 
nu-l înțeleg, nu-l acceptă și nici nu-l pot ascunde, elemente care ne vin din zodia 
Gemeni. Prin respingere, cele două energii se îndreaptă spre individualitate, iar 
rezultatul va fi activarea în derivă. Posibilitatea ca din această întâlnire să se obțină 
liniștea este foarte mare, deși, spre seară, când Luna și Mercur vor fi în careu, 
dialogul interior poate duce mai departe anumite frământări ce sunt prea ample, 
prea mari, expresii ale unor probleme mult prea mari pentru a putea fi rezolvate 
într-o singură săptămână. 

Prin urmare, 19 iunie este o zi de confirmare. Există astăzi riscul de a porni 
pe un traseu periculos, de a nu da curs îndemnului subtil de a cântări de mai multe 
ori înainte de a spune sau a face ceva, însă îndemnul la liniște, sursa puterii, 
inteligența practică ori cunoștințele vaste sau profunde despre un domeniu sunt 
atât de incisive încât, oricât de apăsătoare este viața, oricât de ocupați ne vom 
dovedi pentru că avem în derulare proiecte mult prea mari ca să se poată rezolva 
într-o singură săptămână, tot ne găsim timp și pentru un moment de liniște. 

Liniștea este cea mai frumoasă achiziție a acestei zile pentru că ea se naște 
din suferință, din dezamăgire, dintr-un conflict care lasă o urmă pe structurile 
utilizate într-un conflict, deci este o achiziție obținută printr-o alegere conștientă, 
nu un fapt întâmplător. Pe ideea “Acolo unde stă puterea, stă și slăbiciunea cea mai 
mare”, momentul încercării nu este doar sursa unor adânci dezamăgiri, ci și 
punctul în care vom înțelege că nu putem merge mai departe decât dacă ne 
propunem ca periodic să ne desprindem de tristețe și să ne hrănim cu liniște. 

În afara unui asemenea îndemn puternic, ziua ne aduce posibilitatea să ne 
întâlnim cu o situație pe care o putem ierta. Din inerție, prin predispozițiile zilei 
anterioare, puterea de a ierta are nevoie să se exprime doar în fața unor situații 
conflictuale. Fie că ne referim la careul luminariilor (Ultimul Pătrar), fie că ne 
referim la careul Lună-Mercur, disconfortul momentului va fi declanșat de un 
factor exterior care nu este în niciun fel periculos, dar noi (pentru că traversăm 
două careuri) le vom lua în sens personal și vom considera că este un veritabil atac 
la persoană. Jignirile ori conflictele acestei zile nu au conținutul pe care îl 
considerăm, însă nu vom crede, oricât de mulți ne-ar spune asta. 

Cel care se oprește din a-și linge rănile orgoliului rănit și va ierta pe cel pe 
care îl consideră vinovat va putea să depășească un mare impas și să treacă din 
categoria mincinoșilor care izbutesc în viață crizându-se sau acuzând aiurea, în 
categoria celor care privesc de sus toate aceste evenimente și pot râde de penibil 
pentru că aleg să-l vadă ca pe un pamflet. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să 
abordăm postul de gânduri, nu pe un interval de timp, ci în raport cu anumite 
conjuncturi. De aceea când apar situații tensionate să ne amintim că dacă 
răspundem acestora pe aceeași monedă conjunctura de azi ne va transforma în 
prizonierii momentului pentru că vom judeca incorect. Dacă agresiunea trece mai 
departe fără să ne vadă, vom putea să întoarcem capul după ea și să o vedem așa 
cum este: o ciudată care merge cu spatele acuzându-i pe toți cei de care se lovește 
că sunt orbi de vreme ce nu văd pe unde merg. 
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Vineri, 20 iunie 
Vineri 20- 6-2014  0:26    Luna (Pis) --> Aries 

Vineri 20- 6-2014  1:50     Sun (Gem) Con [Gem] Mercury 

Vineri 20- 6-2014  3:02    Luna (Ari) Sex (Gem) Juno 

Vineri 20- 6-2014 15:45  Chiron <Pis> S/R 

Vineri 20- 6-2014 21:46    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Vineri 20- 6-2014 22:41    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
 

Prejudecățile sunt periculoase. Mintea este concentrată pe greutățile 
celorlalți. Prea mult resentiment. Probleme de conștiință. Contact cu informații 
care fac referire la evenimente ce se vor consuma în 2015. Substituire de frică. 
Experiențele sunt judecate după eșecuri. 

 
Momentul în care Soarele și Mercur sunt în conjuncție în zodia Gemeni ne 

îndeamnă să renunțăm la prejudecăți, să privim viața cu mai multă 
responsabilitate, să separăm problemele comune de cele care se adresează 
conștiinței pentru a face un pas important în evoluția morală sau chiar spirituală. 
Sentimentul de siguranță ne va ajuta astăzi să identificăm profeții mincinoși, aceia 
care se prezintă față de comunitate prin frici, angoase arătând că atunci când își 
pierde mintea omul devine un accident social.  

Dacă are însă curajul să spună lucrurilor pe nume în forma concentrată în 
care percepem anturajul, va reuși să simplifice atât de mult lucrurile încât să 
impresioneze pe cel care se află în suferință, să ducă o rază de lumină și să insufle 
încredere în sine celor care și-au pierdut speranța în faptul că viața se poate 
schimba și în bine. Conjuncție Soarelui cu Mercur încurajează abolirea 
prejudecăților periculoase și eliberarea minții din închisoarea pe care și-a 
construit-o singură. Nu încape îndoială că acesta este un moment de progres, dar, 
ca de fiecare dată, există și un preț pe care trebuie să-l plătim. Astfel, orice formă de 
anticipare are doar puterea de a ridica o interdicție, dar acolo unde spiritul nu este 
suficient de călit poate foarte ușor să pună alta. Ca de fiecare dată, ajungem în 
punctul în care să înțelegem că frica reprezintă un substitut al agresivității și 
viceversa. Poate din această cauză experiențele sunt judecate după eșecuri și nu 
după binele care a reușit să supraviețuiască unor intemperii de-a lungul timpului. 

 Dacă luăm în calcul și faptul că asteroidul Chiron în această zi va intra în 
mers retrograd, senzația că suntem pedepsiți va devenii un element unanim 
recunoscut de toată lumea. Nu, nu suntem pedepsiți de nimeni, nici chiar de noi 
înșine, însă mulți vor avea această senzație pentru că forța anticipării va face 
trimitere la anumite episoade care se vor consuma în 2015 și care se vor remarca 
prin această componentă a autopedepsirii. Adică vom greși considerând că aceste 
intuiții nu se adresează unui eveniment viitor, ci prezentului. 

Pentru că în momentul conjuncției dintre Soare și Mercur funcțiile psihice se 
exprima la un nivel foarte înalt, acolo unde judecata nu este întreagă, acolo unde 
experiențele de viață nu sunt suficient de solide poate apărea și o adâncire în gol, o 
scufundare în suferința umană, aceia care în zilele anterioare ne-a acaparat întregul 
spectru al gândirii. 

 Pentru asteroidul Chiron retrogradarea nu este un element bun, așa cum 
este pentru Jupiter sau pentru Pluton, pentru că aduce o luptă cu lumina 
sufletească, cu realizările personale adoptate pe această cale a spiritualității fără a-l 
ajuta pe individ să înțeleagă dacă este bine ceea ce face sau până unde poate să 
meargă cu această atitudine. 
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 Reverberațiile anului 2015 vor aduce multe răspunsuri în această problemă. 
Atunci, lucrurile vor fi prezentate de o manieră inversată față de ceea ce se 
întâmplă acum. La modul simplist, am putea spune că ceea ce se întâmplă acum 
rău, atunci va fi bine și viceversa. 

 Va fi însă mai puțin important dacă această forță mentală concentrată va fi 
folosită pentru progresul personal sau nu. Ceea ce este cu adevărat important vine 
din faptul că individul are nevoie să înțeleagă că puterea pe care o deține nu trebuie 
folosită împotriva sa. Doar prin adoptarea acestei idei energia conjuncției Soare-
Mercur va locui tema cu un curaj liniștit, acela care nu-i va vorbi niciodată despre 
răzvrătire sau despre eșec, ci doar despre echilibru. 

Prin urmare, 20 iunie reprezintă ziua în care ne întâlnim cu propriile 
prejudecăți pe care le-am văzut până acum disproporționat, adică transformate din 
broscoi în făpturi angelice. În egală măsură, va fi o zi de mare concentrare mentală, 
de eficiență în a transfera o valoare sau a vinde un produs, de a convinge auditoriul 
de o informație pe care o deținem sau în a atrage atenția asupra unui talent. Chiar 
dacă lucrurile sunt prezentate de o manieră concentrată, ziua vine cu un consum 
suplimentar, acela folosit pentru a menține valorile spirituale la nivelul la care au 
fost adjudecate până acum. 

 Dacă se pierde din vedere faptul că forța concentrată cere individului și 
multă răspundere, atenție sau disciplină, am înțelege că achizițiile de acum se 
încadrează mai mult în categoria risipei decât a efortului suplimentar. Săptămânile 
anterioare nu au fost excepționale la capitolul acumulări materiale, emoționale, 
mentale sau spirituale, din această cauză orice formă de risipă comportată acum va 
hrăni teama că pe viitor sărăcia se va adânci și mai mult, că bucuriile adoptate 
acum nu vor fi suficient de intense încât să acopere dezamăgirile care vor veni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta astăzi simplitatea. 
Acolo unde există simplitate există și forța mentală care nu depinde de conjuncția a 
două planete pentru a înnobila o ființă orientată pozitiv sau ai suplimenta acesteia 
un fond care se dorește îmbogățit. Valorile spirituale funcționează după trăsături pe 
care astrologia nu le poate încadra corespunzător, ci doar le poate intui sau așeza 
într-o anumită ordine folosindu-se de alte instrumente pe care le-a împrumutat de 
la alte științe ezoterice. Este adevărat că forța de acum înseamnă și sacrificiu, dar 
acum, mai mult decât altădată, este important să ne amintim că indiferent dacă 
trăim pentru un scop nobil sau nu, sacrificiul face parte din preocupările zilnice, 
cotidiene. Cel puțin acum sacrificiul are o țintă nobilă: cunoașterea de sine. 
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Sâmbăta, 21 iunie 
Sambata 21- 6-2014  2:26    Luna (Ari) Opp (Lib) Mars 

Sambata 21- 6-2014  4:57    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Sambata 21- 6-2014 13:51     Sun (Gem) --> Cancer (Summer Solstice) 

Sambata 21- 6-2014 20:15    Luna (Ari) Squ (Can) Jupiter 

Sambata 21- 6-2014 21:16    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 
 

Combustie. Implicarea în activități cu caracter duplicitar. Ne propunem 
idealuri prea înalte. Contradicție. Se spun prea ușor lucruri grele. Dorințele sunt 
intense. Judecată pripită. Recompense neașteptate. Inspirație. Nevoie de 
sensibilitate. Refuzul unei moralități construită pe baze greșite. Este înțeles un 
sfat primit mai demult. Împăcarea cu sine este doar simulată. 

 
Jumătate din zi Soarele se va afla pe gradul anaretic al zodiei Gemeni 

urmând ca apoi să treacă în Rac împlinind solstițiul de vară. Prin această trecere a 
Soarelui de la un semn mutabil la unul cardinal, intensitatea vieții personale se 
modifică substanțial. Unii vor simți că prind viață, alții că sunt încadrați mai mult 
în datorii, că se simt epuizați, obosiți sau părăsiți de oamenii pe care i-a iubit atât 
de mult. Există un element obiectiv care dictează sensul spre care sunt îndreptate 
acum sentimentele. Ca și în zilele anterioare acesta este dat de calitatea vieții, de 
forța alegerilor, așa cum au fost ele argumentate în ultimele două săptămâni. Cu 
alte cuvinte, ingresul Soarelui în zodia Rac înseamnă momentul în care suntem 
recompensați pentru munca depusă în ultimele săptămâni, dar nu sub formă de 
bani, ci sub forma unor valori neprețuite. Această recompensă s-ar putea să-i 
enerveze pe cei care se văd în fața unei plăți pe care nu au cerut-o. În limitarea lor 
mentală sau spirituală aceștia vor arăta că doresc să meargă mai departe cu aceleași 
dorințe care îi închistează sau se vor în continuare înconjurați de același 
prejudecăți penibile. Pentru ei progresul înseamnă a li se mângâia mândria, 
orgoliul sau a li se hrăni starea de confort, nici într-un caz a-și îmbogăți 
cunoștințele sau a-și lărgi orizontul percepției. Dacă cineva ar vrea să risipească 
timpul prețios și să le explice că de fapt omenirea se află acum într-un mare impas, 
că evoluția conștiinței presupune acum construirea unor noi structuri sociale, nu ar 
face altceva decât să-i îngrozească de moarte sau să-i facă să râdă ținându-se cu 
mâinile de burtă. 

Trecerea Soarelui în Rac înseamnă pășirea într-o nouă dimensiune a 
conștiinței individuale. Se lasă în urmă un cadran, acela care s-a creat din 
elementul foc al Berbecului, urmărindu-se crearea unui model nou, a unei noi 
specii menită să vorbească altă limbă, să se poarte altfel și să întindă mâinile către 
fructele situate pe ramurile din vârf. Din această cauză, multora, demersurile acesta 
îndrăznețe li se vor părea utopice. Și cu cât idealul este mai îndrăzneț cu atât 
ființele mici, mărunte care trăiesc pitite în iarbă se ascund mai mult de teama 
vulturului care este văzut în înaltul cerului. 

 Așadar, vorbim aici nu doar despre opoziția lunii cu Marte ci de conjuncția 
cu Uranus, apoi de careul Lunii cu Jupiter și implicit conjuncția ei cu Coada 
Dragonului semn că se închide un cerc. Pentru unii cercul închis înseamnă o cușcă, 
pentru alții înseamnă a pune punct unor demersuri alimentate de la începutul 
anului sau poate chiar din anul 2013 și care nu pot merge mai departe. 

Cei care până acum au visat frumos vor visa în continuare că se transformă 
într-o bună zi din ființa care se ascunde după firul ierbii în făptura miraculoasă 
care plutește în aer. Dacă momentul conjuncției soarelui cu Mercur din 20 iunie nu 
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a însemnat și un semn de decădere, în mod sigur trecerea Soarelui în Rac și 
marcarea solstițiului de vara nu poate însemna un moment de contradicție, ci 
dimpotrivă de sensibilitate, de inspirație, de progres. Racul însă nu este un semn 
care să permită orice tip de transformare. Pentru că în noile teorii ale astrologiei 
karmice Racul ocupa un loc de frunte, acela care ne spune că poate trăi două vieți 
într-una, activitatea socială va avea nevoie să construiască structuri care să 
respingă moralitatea ce l-a acuzat pe individ până acum. Acesta este, de altfel, și 
primul semn al transformării pozitive. Dacă această condiție este îndeplinită, 
atunci trecerea Soarelui prin Rac va însemna o prietenie interesantă pentru 
retrogradarea lui Mercur din Gemeni. Cele două forțe își vor da mâna și, chiar și 
atunci când vor face greșeli, elementele așezate la baza noului edificiu nu vor putea 
fi distruse. 

Prin urmare, 21 iunie reprezintă o zi de sinteză, dar pentru ca această 
ciudățenie să fie întreaga această sinteză nu se aplică evenimentelor trecute, ci 
evenimentelor viitoare. Cu alte cuvinte anticipația, în această zi, are o greutate 
covârșitoare asupra schemelor de acțiune prevăzute pentru următoarea perioadă. 
La modul comun, 21 iunie ne îndeamnă să ne facem planuri de viitor și să nu le 
privim ca pe scheme posibile, ci ca pe niște certitudini. Este adevărat că momentul 
de contracție cere rezerve suplimentare, că nu se poate merge mai departe decât 
dacă se adună ceea ce este considerat bun până în acest moment și aruncat în foc, 
însă nu pentru a fi distrus, ci pentru a fi transformat în chip miraculos într-o forță 
care să se poată susține pe sine, așa cum ceea ce deținem acum nu poate. 

Cercul evoluției, așa cum îl vedem noi în ziua de 21 iunie, poartă și un semn 
al renegării. Pentru a construi ceva cu adevărat remarcabil este nevoie ca prezentul 
să se topească, să ardă sau să dispară. Nu putem anticipa în această analiză 
generală care va fi modalitatea prin care fiecare își va arde propriile realizări sau 
eșecuri. De altfel, nici nu este importantă modalitatea prin care aceste pietre legate 
de gât își ating obștescul sfârșit. Cel curajos va trece în Rac împreună cu Soarele 
preschimbat, înnoit adică, botezat, așa cum ne învață înțelepciunea creștină. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta supremația binelui. 
De fiecare dată când binele dorește să treacă pe nivel următor va avea puterea 
păsări Phoenix, care are puterea de a se preschimba pe sine într-o substanță care se 
poate autoalimenta în noul nivel. Binele ne va spune astăzi ce putem lua cu noi 
dincolo, care sunt ființele care ni s-au lipit de suflet și pe care le vom înnobila cu 
noua lumină, dar și care sunt ființele mici pe care trebuie să le lăsăm în urmă. Prin 
această migrare a Soarelui dintr-un semn mutabil, într-un semn cardinal, dintr-un 
bine confortabil la un bine autocreator, oamenii se aleg cu o atenție specială. De 
acum încolo de ei depinde dacă și la acest nou nivel vor alege să ofere tribut 
tristeții, dezamăgirii sau micilor răutăți pe care cred că și le pot permite. 
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Duminică, 22 iunie 
Duminica 22- 6-2014  1:24 Luna (Ari) Sex [Gem] Mercury 

Duminica 22- 6-2014  6:05    Luna (Ari) --> Taurus 

Duminica 22- 6-2014  7:22     Sun (Can) Sex (Tau) Moon 

Duminica 22- 6-2014 19:58    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
 

Sentință. Căutarea soluțiilor imediate. Neîncredere în informații care nu 
sunt verificate personal. Exploatare greșită. Teama de a primi o sancțiune 
împotriva căreia să nu se poată construii o cale de atac. Îngrijorare. Valurile 
vieții personale sunt agresate de etaloane nespecifice. Drumul început acum 3 
săptămâni pare foarte greu. Odihna este un lux. 

 
Finalul săptămânii ne îndeamnă să căutăm o sentință. Căutarea soluțiilor, 

acum, s-ar putea să ne ducă într-un impas în care neîncrederea, aceia care a trecut 
împreună cu stările pozitive din ciclul trecut în ciclul prezent, să ne sucească 
mințile atât de mult încât să ajungem să credem că pasul următor constă în a ne 
construi o cale de atac împotriva unui inamic invizibil. Cei care nu au fost foarte 
siguri pe realizările din ultima perioadă vor considera că agresivitatea de acum 
constituie un progres, adică semnul de putere pe care nu trebuie să-l ascundă. Este 
important să avem în vedere faptul că acum valurile vieții personale sunt agresate 
de etaloane nespecifice. Această agresivitate vine spre noi cu scopul de a ne tulbura, 
adică de a ne încerca din nou pentru a vedea noi, față de noi înșine, dacă suntem 
sau nu pregătiți să începem o nouă lucrare. 

 Conceptul de lucrare în această zi când luna va trece în semnul exaltării sale 
va putea fi zdruncinată doar de această explorare greșită a sentimentelor, a 
relațiilor dintre oameni sau a planurilor de viitor. Dacă stăm și privim la Lună, 
evenimentele nu se vor consuma de la sine sau dacă se va întâmpla așa nu va fi cum 
ne vom dori. 

Trecând în semnul exaltări sale, Luna va trimite un sextil către Neptun 
încercând să ușureze mult povara unor probleme nerezolvate, a unor frământări 
neobișnuite care au venit în preajma noastră acum 3 săptămâni. Dacă facem o 
simplă retrospectivă vom observa că ultimele săptămâni nu au fost chiar fericite, 
din această cauză nu avem nici un motiv să privim în urmă cu mânie sau cu gândul 
de a aduce de acolo ceva util momentului, pentru că nu avem ce. De asemenea, este 
important să luăm în calcul că această perioadă de 3 săptămâni nu înseamnă doar 
zilele de început ale acestui interval, ci chiar și zilele anterioare aferente săptămânii 
de față pe care o analizăm aici. Adică unii nu vor ajunge atât de departe încât să-și 
poată permite la final să aibă o viziune cuprinzătoare asupra intervalului la care fac 
trimitere și s-ar putea să se piardă pe drum, iar concluziile lor să fie incomplete, 
deci periculoase. 

 Acești oameni care gândesc scurt, subțire sau prea rarefiat vor fi acele 
persoane care se arată neîncrezătoare în informațiile pe care nu le-au verificat 
personal. Pentru cei asemenea lor acești oameni vor părea înțelepți, prudenți, 
atenți la detalii, în timp ce ei sunt de fapt dominați de teama de schimbare, aceea 
care, până la urmă, se va dovedi dușmanul cel mai periculos pentru intervalul pe 
care-l traversăm, până la începutul lunii iulie, când Mercur își va reveni din mersul 
retrograd. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în preajmă informații care se 
pot transforma în timp în acuzații sau chiar în sentințe. Retrospectiva acestui 
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moment nu poate convinge că în trecut am făcut prea multe investiții, am cheltuit 
prea mult, prea repede, iar acum trebuie să adoptăm reguli noi pentru a opri acest 
comportament greșit. În mod cu totul surprinzător această atitudine este elementul 
de care trebuie să ne ținem departe.  

Mulți oameni, pentru că așa îi învață societatea de consum, nu fac o 
distincție clară între investiții și cheltuieli. Mai nou este la modă să spui că atunci 
când îți cumperi o înghețată, de fapt ai investit într-o înghețată. Dar aceasta este 
una dintre ciudățeniile societății de consum care are nevoie să modifice mintea 
cumpărătorului pentru a supraviețui oricărui proces de transformare. Investind 
într-un produs înseamnă obligatoriu a-l supune unui proces de promovare menit să 
i aducă investitorului cel puțin suma pe care a avut-o la început sau un avantaj 
cuantificabil. Când vine vorba de dorințe, mofturi, pretenții sau pur și simplu 
pierderea vremii într-un mod plăcut, nu investești, ci cheltui. Obsesia rulajului îi 
aduce însă pe oameni în această postură penibilă în care până și cornetul unei 
înghețate trebuie să reprezinte o investiție că, cine știe, poate va mai vrea și 
altcineva să muște de acolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa deoparte aceste 
comportamente schimonosite pentru a ridica privirea și a trăi cât mai simplu, mai 
frumos, mai deschis fără teamă că dacă am zâmbit, am consumat prea multă 
energie și nu vom mai avea pentru al doilea zâmbet decât după ce ne recuperăm 
investiția din primul. Cel care va reuși să-și smulgă mintea din această obsesie a 
valorilor preschimbate, a rulajului, a investiției, va avea privilegiul de a descoperi 
simplitatea în fascinația ei cea mai mare. Îndrăznesc însă să spun că valurile 
inversate a acestei societăți de consum au puterea de a coroda mintea sănătoasă 
atât de mult încât la contactul cu simplitatea, aceasta să aibă impresia că moare, că 
uită, că se dezintegrează, că se pierde cu totul, că-și anulează propria identitate și 
își calcă în picioare virtuți pe care le-a menținut cu atât de mult efort în ultima 
vreme. Nu, fiind simplu, de fapt, le păstrezi pe toate acestea, dacă sunt bune. 



Săptămâna 23 – 29 iunie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 19 iunie 2014, ora 7:30 

23 - 29 iunie 2014 este săptămâna inserțiilor. Va fi, așadar, un interval care 
face trecerea de la încredere la dezamăgire, de la adâncime la superficialitate, nu 
neapărat că pe acolo trece traseul, ci pentru că avem acum posibilitatea, pe baza 
observațiilor de moment, să schimbăm direcția, tabăra, departamentul, grupul de 
studiu, familia. Din această cauză, evenimentele astrale ale acestei săptămâni vor fi 
pentru prima data anul acesta exprimate într-o nouă dimensiune, ca și cum în fața 
noastră s-ar derula un film 3D. Avem nevoie de ochelari speciali pentru a vedea 
ansamblul acestei săptămâni, însă nu ca o interdicție, nu ca o limitare, cum suntem 
obișnuiți să apreciem ochelarii, ca instrument de percepție, ci ca o nouă expresie a 
gândirii. În această săptămână vedem prin gândire, de foarte departe, de foarte de 
sus ori de foarte aproape, ceea ce ar putea să bulverseze și mai mult mintea celor 
rigizi care toată viața și-au protejat această rigiditate obligându-i pe ceilalți din jur 
să se schimbe pentru a le face pe plac. 

Nu am mai avut anul acesta parte de un asemenea spectacol astral, de aceea 
fiind și un element nou, primii care se vor bucura de beneficiile acestui interval vor 
fi cei care au un anume antrenament în a lucra cu instrumentele abstracte. Din 
această cauză chiar și cei care au impresia că știu foarte bine astrologie, care pot 
anticipa evenimentele viitorului după semnale subtile pot învăța acum că universul 
este în mișcare și că, deși fondul cunoașterii rămâne același (de la unicitate la 
diversitate și invers), mijloacele folosite pot oferi o nouă perspectivă a realității, 
adică să vedem și să simțim relațiile, contactele, procesele, altfel, ca și cum am 
vedea cu o altă zonă din creier, am pipăi cu ochii sau am gusta cu urechile. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de evoluție 
accelerată la finalul săptămânii vor considera că au avut o perioadă de 
transcendență. Unii se vor bucura că au trecut dincolo de barierele înțelegerii, alții 
de cele de limbaj, iar unii vor simți cum forța vitală a universului îi anima și îi 
vindecă. În tot acest joc, gândul ne va șopti tot timpul ca un interpret educat ce 
vedem, ce simțim, până unde putem merge cu ceea ce avem. 

Totul în această săptămână poartă amprenta vieții. De aceea unde îndreptăm 
gândul, unde punem degetul, unde ne lipim sentimentul ne vom insera într-o 
structură din care, până la finalul anului, ne vom hrăni. Abia acum putem 
particulariza prin această gamă de noi percepții ceea ce înseamnă redobândirea 
liniștii. 

Pentru un căutător al adevărului va fi mai puțin important unghiul care se 
împlinește, momentul precis când acesta se consumă, cât de importantă este 
lumina pe care o radiază în spațiul temporar susținut de toleranță admisă. Astfel, 
careul lui Jupiter la Axa Dragonului este activă de săptămâni bune, la fel și opoziția 
lui Marte cu Uranus sau alte unghiuri care își ating unghiul expresiei lor maxime în 
această săptămână. Acum nu mai suntem vânători de oportunități, ci Pești care 
înoată într-o apă cristalină alcătuită din combinația tuturor acestora. În plus, 
momentul acestei săptămâni poate duce mai departe semințele și dezideratele sale 
pentru că vineri, 27 iunie se împlinește faza de Lună nouă, adică expresie a 
spiritului creator și al deschiderilor către tărâmuri noi. 

În această săptămână inserția ne duce spre stabilitate și înainte de a anticipa 
anumite evenimente sau un mecanism care se activează, așa cum vom vedea de-a 
lungul acestei analize, am insistat pe încadrarea tiparului personal într-o schemă 
mult mai mare, după cum ne îndeamnă fiecare secundă, fiecare minut, fiecare oră, 
fiecare zi. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a accepta invitația 
momentului de a deveni mari, mult mai mari decât am crezut că putem fi, chiar 
dacă nu putem vedea în acest moment rezultatul final al acestei orientări. Prin 
inserție plantăm o sămânță ori o lăsăm în voia vântului pentru a-și găsi singură un 
loc fertil. Până la finalul anului va da rezultate. 

 
Luni, 23 iunie 

Luni 23- 6-2014  4:54    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Luni 23- 6-2014  5:18    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Luni 23- 6-2014 14:01    Luna (Tau) Opp [Sco] Saturn 

Luni 23- 6-2014 15:00    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Luni 23- 6-2014 15:33   Venus (Tau) --> Gemini 

Luni 23- 6-2014 23:22 Jupiter (Can) Squ [Lib] North Node 
 

Duritate. Realizări lucide. Imobilizare. Se dorește cu ardoare consumarea 
tensiunii într-o confruntare victorioasă. Se lucrează asupra strategiilor de 
viitor. Destinul ne consumă din rezerve. Înțelegerea obstacolelor se face prin 
raportare la diversitate. Apar primele avantaje clare ale prerogativelor date de o 
funcție. Libertate folosită prost. Statutul social se poate modifica prin expunerea 
la un deficit de informații. 

 
Există momente în viață când simți că cedezi, când viața ți se pare o suită de 

cauzalități asupra cărora nu poți interveni nici măcar să le îndulcești puțin mesajul. 
Oamenii ți se par pești de pradă pe care nu îndrăznești să-i prinzi de teamă ca nu 
cumva unul dintre ei să-și transforme chipul inexpresiv într-un imens coșmar. O 
parte dintre aceste trăiri ne invadează acum pentru a-și găsi loc în inimă. Dacă 
inima este mult prea deschisă către aceste experiențe, dacă sufletul nu are propriile 
sale învățături la care să raporteze ceea ce vede și simte, atunci dușmanul pe care l-
am creat va avea un mare avantaj când va dori să devină stăpânul absolut peste 
gândurile și emoțiile noastre. Acest moment poate fi decisiv pentru alegerea unui 
nou traseu în viață. Din această cauză, unii nici nu realizează cât de importante 
sunt elementele mici, detaliile comportamentale sau anumite reacții pe care unii 
oameni le adoptă pentru a se apăra de agresiuni închipuite. 

 Pentru a supraviețuii în fața acestor furtuni psihorelaționale unii aleg să 
dezerteze din fața problemelor, devin imobili, duri sau complexați. Asta nu se 
întâmplă peste noapte pentru că Jupiter și Axa Dragonului își construiesc de câteva 
luni acest careu pe care îl împlinesc astăzi. Totul este să ne bucurăm de frumusețea 
vieții pe care o avem în jur pentru ca multe din aceste condiționări care ne-au 
inspirat teamă în ultimele luni să se transforme în chip miraculos și, în loc să ne 
aflăm în fața unui monstru fioros care să strige din toți rărunchii, privirea să ne 
cadă pe chipul blând și luminos al unei făpturi magice. 

 23 iunie este ziua în care mulți vor înțelege că eforturile ultimelor luni au 
avut un rost, că deși multe dintre faptele pe care le-am săvârșit au avut un caracter 
impulsiv, deci au fost supuse unui mare risc, acum răsare Soarele și pe strada 
noastră, bucurându-ne. Dacă ultimele luni ni le-am petrecut muncind pentru 
lucruri lipsite de importanță, momentul 23 iunie aduce accidentul care ne forțează 
să apreciem viața prin adâncimile sale. Jupiter trecând prin zodia Rac nu lasă nimic 
neinventariat, neobservat sau pur și simplu la voia întâmplării. Prin această poziție 
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oamenii știu că succesul și-l construiesc singuri din aproape în aproape, din această 
cauză efortul atenției va fi unul continuu. 

 Prima jumătate a zilei va fi marcată de trecerea lui Venus pe ultimul grad al 
zodiei Taur, moment de cumpănă în administrarea unor valori care au legătură cu 
fundamentul educației, cu studiile care au dat profesia practicată acum, cu 
respectul față de înaintași, lideri care au inspirat ideile pe care le-am îmbrățișat în 
trecut și care ne aduc acolo unde suntem acum. Cu alte cuvinte, cercul pare să se 
închidă, mulțumirea pare să-și primească retribuția, iar oamenii să se mulțumească 
unii pe alții indiferent în ce fel sau ajutat și susținut. 

 Am văzut de a lungul ultimelor săptămâni cât de interesante sunt 
conexiunile dintre oameni atunci când există un suport astral care ajută progresul 
individual. Am văzut că dacă suntem fie și numai puțin atenți putem construii 
valori importante care încă de pe acum să ne promită succes și faimă. Însă nu toți 
oamenii au aceleași aspirații, nu toți oamenii doresc să fie apreciați în masă, nu toți 
urmăresc să-și construiască averi aici în această lume. Vom vedea, începând cu 
această zi și până la finalul săptămânii, că elementul care ne-a lipsit în toate tipurile 
de experiențe pe care le-am traversat în ultima perioadă a fost, nu doar abilitatea 
de a construi și de a ne bucura de edificiul creat, cât mai ales a dezvolta o putere de 
inserție prin care să ne lipim de un ideal ambițios și care abia acesta să producă o 
modificare de conștiință sustenabilă. 

 Dacă nu vom îndeplini această condiție destinul ne va consuma din rezerve 
și va înceta să lucreze pentru viitorul îndepărtat pe motiv că, de altfel este și la 
modă, trebuie să ne ocupăm de prezent. Nu se poate stabilii din această analiză 
generală cum va fi saltul pentru fiecare în parte, nici măcar dacă ar fi să împărțim 
oamenii în categorii. Diversitatea motivațiilor este atât de mare, pe cât de mare a 
fost complexitatea problemelor pe care le am traversat în ultimele luni. Cunoscând 
această schemă generală fiecare își va putea particulariza ținta pe care destinul său 
o are deja stabilită. 

 În rest, evenimentele zilei de 23 iunie sunt marcate de o libertate prost 
folosită, de ușurința de a ne lipi de lucrurile care strălucesc mai mult decât trebuie, 
care promit și nu fac nimic, dar care au un dar aparte de a ne speria cu lupte ale 
căror motivații au fost și în săptămânile anterioare de domeniul trecutului. Cu alte 
cuvinte, 23 iunie reînvie curajul faptelor mari, însă nu mai mare decât suntem în 
realitate. Pe unii s-ar putea ca acest moment de iluminare să-i dezamăgească teribil 
pentru că s-au crezut mari, mult mai mari decât sunt în realitate. În felul acesta se 
traduce ecuația astrală a zilei de 23 iunie marcată de ultima picătură de amar 
(careul Jupiter-Axa Dragonului) despre care știm că în cazul de față reprezintă 
savoarea unui gust nemaipomenit. 

 Prin urmare, 23 iunie ne aduce în fața unor realizări pe care nu le mai 
speram pe motiv că săptămânile anterioare, după cât de frumos sau dur s-au 
construit, ne-au oferit deja tot ceea ce aveau să ne spună pentru această perioadă. 
Careul dintre Jupiter și Axa Dragonului reprezintă semnul că educația aici în 
această lume nu se sfârșește împreună cu existența fizică. În rest toate celelalte 
modificări reprezintă chipuri ale diferitelor etape integrate în această educație. 
Înțelegem asta mult mai clar acum, când apar primele rezultate ale unor eforturi 
localizate mai puțin în planul fizic, cât mai ales în zona conștiinței. Careul lui 
Jupiter la Axa Dragonului reprezintă, în egală măsură, motivația dureroasă a unei 
schimbări, dar și schimbarea în sine. 
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 Acestei informații sunt adresate celor care sunt interesați de rafinamentul 
unei particule existențiale cu care coexistăm încă din momentul nașterii. Există 
însă și oameni care nu dau o para chioară pe motivații de genul acesta fiind în 
totalitate în afara unui asemenea simț. Chiar și aceștia se simt în fața unor 
momente grandioase, ale căror virtuți le arată ca prin miracol cum au fost în ultima 
perioadă, buni sau răi, puternici sau slabi, invidioși sau altruiști. Chiar și pentru 
aceștia valențele contactului cu libertatea exprimă ceva aparte. Este posibil să 
înțeleagă ceva care să le fie drept învățătură de minte toată viața, dar la fel de 
important ar putea fi pentru ei și constatarea unui puternic deficit informațional, 
moment în care să înțeleagă faptul că până acum nu au fost de capul lor, așa cum 
au crezut, ci au fost ajutați, susținuți, protejați. Dacă a merge mai departe pe acest 
traseu înseamnă a fi privați de aceste beneficii, înseamnă că orgoliul puterii nu a 
fost nemăsurat și că acum s-a dat curs unui strigăt disperat al conștiinței de a fi 
eliberat de viciu, ignoranță sau promiscuitate. Dincolo de toate aceste evenimente 
sociale banale, pe care, imediat ce se încheie ziua, le și uităm, momentul acesta de 
eliberare are o remanență atât de puternică încât unii încă de pe acum vor 
recunoaște că 23-29 iunie este săptămâna inserțiilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege să fim buni cu noi 
înșine, nu indulgenți, atenți la răspunsurile celorlalți, nu la modul cum trebuie să 
ne protejăm orgoliul de acțiunile corozive ale acestor factori externi. Inteligența 
comună ne va vorbi astăzi despre miracolul integrării în comunitate, în timp ce 
sufletul, conștiința personală are nevoie de momente adânci de intimitate pentru a 
se regăsi. Nu fugind din calea celorlalți valorificăm ecuația astrală a momentului, ci 
trăind în lume fără a-i accepta darurile care întunecă, ci doar pe acelea care 
răspund nevoilor comunităților subtile construite de sufletele celor treziți care încă 
se află printre noi. 

 
Marți, 24 iunie 

Marti 24- 6-2014  4:50    Luna (Tau) Sex (Can) Jupiter 

Marti 24- 6-2014 14:07    Luna (Tau) --> Gemini 

Marti 24- 6-2014 16:28    Luna (Gem) Con (Gem) Venus 

Marti 24- 6-2014 22:13    Luna (Gem) Con (Gem) Juno 
 

Dorință de a controla. Sentința aplicată unei greșeli mai vechi. Pacea este 
câștigată prin sacrificiu. Apelare la valori ancestrale. Sensibilitatea este agresată 
de dorințe perverse ale grupului. Liniștea de acum ne păcălește că un conflict mai 
vechi s-a stins. 

 
Pe ultimul segment al zodiei Gemeni activitatea intelectuală, preocupările 

pentru studiu, perfecționare profesională, interes pentru a promova un produs sau 
un bun vor fi privite drept consecințe ale statutului imagini sau recunoașterii 
sociale. În toată această expresie, imaginea de sine este pentru individ o formă de 
presiune ce va fi susținută de autosuficiență sau narcisism. Prea multă încredere în 
sine, prea mult curaj în a susține că defectele personale sunt calități sau talente 
folosite pentru o schimbare cu adevărat importantă într-un segment în care există 
deja stabilizata o anumită recunoaștere. Cu alte cuvinte, suntem siguri pe o 
anumită inserție și pentru a compensa frustrări mai vechi se procedează în această 
manieră. 
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 O mare parte din zi Luna va fi în Perioada fără Direcție arătând că dorința de 
a controla, de a ascunde un deficit personal face parte din marile complicații ale 
acestei perioade. Nu se va rezolva un conflict procedând așa, ci va fi de preferat și 
simplu ca el să fie ascuns. 

 Va persista în această zi sentimentul că dacă suntem constrânși să procedăm 
în felul acesta de o necesitate de fapt, pentru a duce mai departe o promisiune mai 
veche sau pentru a nu pierde ceea ce cu greu am obținut, înseamnă un sacrificiu pe 
care trebuie să-l facem. Ceea ce este cu adevărat interesant din conjuncturile 
acestei zile constă în a accepta, de dragul unei armonii de familie sau pentru a ne 
ține aproape oameni dragi să primim sarcini suplimentare, să muncim mai mult 
sau să îndurăm anumite presiuni din partea comunității. 

 Conjuncturile acestei zile pot fi reprezentative pentru a da viață ideilor de 
sacrificiu într-un cadru intim, departe de privirile curioase ale celorlalți, fără a da 
explicații și fără a se justifica nici acum, și nici în viitor. 

Când Luna trece prin Gemeni se dorește aducerea la lumina a unui sentiment 
de comuniune. Fie că este bun, fie că este rău acest sentiment va uni, iar acum când 
se întâlnește cu Venus și cu Junon se tinde spre consolidarea unor grupuri noi. De 
pe margine, această structură dă impresia unei noi forme de atac împotriva unui 
adversar social care de la începutul anului și până acuma a lăsat impresia că nu 
poate fi dat la o parte. Prin unghiurile firave care se împlinesc acum acest mesaj nu 
pot fi învins, însă noile structuri se construiesc pe aceasta aspirație iluzorie de a 
face puțin și de a obține mult. Cu alte cuvinte, liniștea de acum ne păcălește că un 
conflict mai vechi s-a stins și nu sunt luate în calcul neajunsurile care au construit 
această necesitate de asociere, ci oamenii aleg să vadă doar ceea ce le convine. 

Prin urmare, 24 iunie ne duce în fața unei forme de inserții menită să ne 
păcălească atât de mult încât să credem că suntem pe un drum nou, că suntem mai 
puternici prin fuziune, că am găsit în sfârșit cea mai confortabilă formulă prin care 
să muncim puțin și să câștigăm mult. Pentru că Luna a intrat în zodia Gemeni și 
primește careu din partea lui Neptun, arată că această dorință de fuziune are la 
bază frustrarea neapartenenței sau faptul că un individ la un moment dat nu a 
putut accepta, îndura sau integra corespunzător o atitudine reticenta a comunității 
sau una venită din partea unui individ care a fost atunci un fel de reprezentant sau 
mesager în aplicarea unei sancțiuni. 

 Se va vorbi astăzi de sancțiune, de acuzații, de punerea în aplicare a unui 
ordin de restricție chiar dacă atmosfera intimă va fi una plăcută. Asta îl va face pe 
omul comun să creadă că orice ar face nu se poate bucura de liniștea căminului său 
nici măcar atunci când trebuie să plătească scump un astfel de moment. De aceea 
acum sunt vizate mai multe ființele comune decât cele care dispun de o sensibilitate 
peste medie pentru că doar aceste ființe autolimitate, care cred că bucuriile vin 
atunci când se aplică metoda struțului, vor crede cu tărie că necazurile vin atunci 
când se bucură mai mult. Nu am văzut sau nu au dorit intenționat să vadă că a 
existat un desfășurător al acestor întâmplări și că nimic din ceea ce trăiesc în acest 
moment nu are un caracter inopinat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta ritmul astral însă 
nu prin subjugarea atenției în fața unor bucurii superficiale. Cei care preferă să-și 
amintească astăzi de ceea ce îi bucură cu adevărat, de marile întâmplări ale vieții 
lor, pot să vadă cu alți ochi calitatea unor întâmplări penibile care sunt astăzi doar 
zgomotoase și pe care ei înșiși le transformă în evenimente periculoase. 
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Miercuri, 25 iunie 
Miercuri 25- 6-2014  4:30    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Miercuri 25- 6-2014 11:21    Mars (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Miercuri 25- 6-2014 14:19    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Miercuri 25- 6-2014 21:15    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 25- 6-2014 21:32    Luna (Gem) Tri (Lib) Mars 
 

Exprimare dură. Ieșiri din ritm care ar putea compromite un statut. Ceea 
ce se rupe face parte dintr-un plan de modificare a destinului. Expunere. Ruptură. 
Explozie. Pierderea echilibrului. Singurătatea este un semn de penitență. Se pune 
prea mult accent pe binele grupului. Atitudine regretabilă în fața unei probleme 
minore. Abundența lovește. Cuvinte rele adresare unor prieteni vechi. Problemele 
se unesc împotriva unui adversar comun. 

 
Opoziția pe care Marte și Uranus o împlinesc astăzi nu aduce evenimente 

doar în spațiul celor 24 de ore, ci se formează de mult timp și va dura și încă vreo 
câteva săptămâni de acum încolo. Unii se vor aștepta ca sensibilitatea să le fie 
bruscată de sarcini profesionale ori de invitații tendențioase care să modifice 
evenimentele în timpul derulării lor. Dar duritatea acestui unghi nu vine doar din 
faptul că acum atinge momentul de maximum, ci și prin faptul că a avut de-a lungul 
ultimelor săptămâni un crescendo pe care nimeni nu l-a putut închide. Asta 
înseamnă că oamenii au lucrat asupra defectelor de caracter, fiecare după 
înțelegerea și implicarea sa, iar acum sesizează că pașii făcuți anterior nu mai sunt 
elemente intime, ci ceea ce îi expune. Am invocat de mult ori de-a lungul 
săptămânilor faptul că o fisură dintr-un domeniu poate aduce, în cascadă, fisuri în 
alte sectoare, iar acestea vor produce valuri de schimbări pe care destinul, în 
ansamblul său, nu va reuși să le administreze așa cum se cuvine. Acesta este un 
fenomen comun, acela pe care și-l poate explica orice persoană interesată de 
transformările societății care, în plus față de a constata ceea ce vede, le mai și leagă 
de altele, similare, care s-au consumat în ultima vreme. 

 Omul care are un nivel de percepție peste medie va cântări mult momentul 
prezentului și va ajunge la concluzia că se întâmplă ceva necurat. Chiar dacă nivelul 
său este ridicat, nimeni nu se poate sustrage magnetismului cosmic și de aceea 
observațiile acestea sunt și ele greșite. Nu este un fapt nou că un om bun, curat la 
suflet, sincer, cu o vibrație înaltă care știe ce spune, cum să spună și cui, riscă să fie 
văzut drept un cârpaci de imitatorii ieftini care vor să convingă că în viața aceasta 
și-au propus să facă parte dintr-un cor de bocitoare care plâng uscarea fânului de 
pe baltă sau se petrec de încântare că universul le face o imensă bucurie că a colorat 
frunzele copacilor în verde și nu în mov. 

Da, ființele adânci care prin această calitate au făcut notă discordantă cu 
marea masă vor acuza azi anumite disfuncții în modul cum sunt apreciate, 
simțindu-se înghițite pur și simplu de promiscuitate ori de o superficialitate care le 
împiedică să-și ducă mai departe sarcinile pe care și le-au propus. Pentru aceste 
ființe, opoziția Marte-Uranus înseamnă pierderea echilibrului, expunerea calităților 
mentale, afective ori cele sufletești față de un anturaj incapabil să le evalueze cum 
se cuvine. Dintre aceștia, cei care sunt la început și care nu au încă o tărie de 
caracter suficient de bine formată se vor simți puternic zdruncinați în crezul lor, 
gândind greșit față de misiunea pe care o au. Ei nu vor considera că societatea este 
de vină, ci forțele subtile, destinul sau ceva nevăzut pe care se străduiesc să-l învețe, 
să-l accepte, să și-l însușească. Lucrul cu energia, cu instrumentele abstracte se 
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întorc împotriva lor pentru a le accelera evoluția, așa cum au cerut. Mulți dintre 
aceștia nu știu că accelerarea evoluției înseamnă a spori viteza de lucru, fapt care 
nu se poate face la voia întâmplării. Simplitatea valorilor acuză acum o abundență 
prost înțeleasă, de aceea judecata sănătoasă va părea astăzi dură celor care îi spun, 
încă de dimineață, de când Luna și Neptun și-au împlinit careul lor: “Asta nu-ți 
trebuie!”. Multe dintre cele care au fost invocate, chemate, solicitate, cerute implicit 
nu ne sunt necesare și va trebui să le lăsăm în urmă. 

Pentru că evoluția spirituală înseamnă și educarea gradului de îndurare, 
deposedarea de anumite bunuri sau privilegii nu va constitui o așa mare problemă 
cât constituie faptul că privilegiul va fi înstrăinat cu tot cu ființa care l-a oferit. 
Așadar, rămânem mai puțini, în grupuri ai mici, dar devenim mai puternici, mai 
profunzi și mai atenți la ceea ce ne dorim cu adevărat. 

Mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie se tem de opoziția lui Marte 
cu Uranus, chiar dacă, luate în detaliu, situațiile pe care le patronează pot fi 
gestionate corespunzător. În realitate, ei nu reușesc să vadă dincolo de caracterul 
evident al lucrurilor sau nu pot trece de închipuirile pe care și le proiectează în 
viitor și le numesc anticipații. Cu alte cuvinte, opoziția Marte-Uranus devine dură, 
intransigentă, periculoasă pentru cei care trăiesc din prejudecăți, obsesii și care nu 
se pot vedea mai departe în situațiile pe care viața le-a pregătit pentru aceste 
vremuri. 

Într-o transpunere mult mai permisivă, unghiul acesta ne împinge mai 
departe pe drum, chiar dacă acesta a fost comandat la dimensiuni prea mici, chiar 
dacă hainele cu care ne îmbrăcăm au intrat la apă. O forță ne împinge de la spate și 
în mod sigur ajungem dincolo. Nu putem ști cum ajungem, ce ne mai păstrăm din 
modul de acum de a evalua o situație, de a gândi sau de a fi. De altfel, nici nu mai 
este important. A merge mai departe cu sumanele în spate când vremea afară este 
de plaja înseamnă o absurditate, la fel cum ar fi și mersul cu umbrela închisă doar 
pentru că nu am fost învățați să o deschidem din mers. 

Prin urmare, 25 iunie ne constrânge să activăm într-un registru aparte. 
Unii consideră că sunt puși în fața unor situații neprevăzute și trebuie să acționeze 
de o manieră impulsivă pentru a nu mai prolifera sau a nu duce pe mai departe un 
comportament care se dovedește a fi incorect. 

În realitate, ziua de 25 iunie înseamnă momentul în care fiecare își va 
dezvălui adevărata identitate. Știm din învățătura ezoterică faptul că nu este posibil 
ca un adept al căii de mijloc, un practicant al științelor ezoterice, un căutător al 
adevărului să prolifereze atâtea gânduri rele câte am avut în ultima perioadă fără 
un rezultat negativ. Nu spun că prin acest unghi care s-a format în timp am fost 
îndemnați să activăm în mod greșit. Referindu-ne strict la această zi, se va 
considera că a sosit momentul adevărului, adică să înțelegem de ce am considerat 
ca din multitudinea de predispoziții astrale, în ultimele 4, 5 sau 6 săptămâni am 
considerat că trebuie să procedăm așa cum am făcut. 

Triunghiul minor pe care Luna îl împlinește cu Uranus și Lilith înseamnă 
doar o fațetă a problemei generale pe care o traversăm în această perioadă a anului 
pentru că acest triunghi minor face parte dintr-o configurație mai mare numită 
Vaporul cu pânze care are în celelalte vârfuri maleficii Marte și Pluton. Din această 
cauză mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie consideră că această 
problemă reprezintă doar un fragment dintr-o problemă mai mare, motiv pentru 
care trebuie abordată ca atare. Va exista și o cale de scăpare din această presiune 
socială și anume generalizarea. 
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Vom vedea că sub impulsul unei presiuni acceptată de individ ca fiind reală 
multe din evenimentele sociale vor scăpa de sub control sau își vor diminua 
caracterul lor negativ dacă sunt expuse generalităților. Acolo unde lucrurile sunt 
prezentate punctual presiunea internă crește și rezultatul este ruptura. 

Totuși, nu trebuie să considerăm că ziua de 25 iunie este singura 
răspunzătoare pentru tot ceea ce se împlinește acum. Fiind doar o parte dintr-o 
problemă mai mare, motivul zilei de 25 iunie, celor care sunt înțelepți care vor să 
nu-și strice statutul pentru care au muncit atât de mulți ani, le va surâde, le va face 
cu ochiul și le va spune că atitudinea trebuie menținută cu orice sacrificii până, cel 
mai devreme, la finalul celei de a doua decade a lunii iulie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a adopta o atitudine 
echidistantă față de bine și rău în ciuda faptului că toate simțurile, toate 
informațiile, toate vocile din jur spun altceva. Acolo unde balanța este păstrată în 
echilibru, opoziția care se realizează între 2 malefici, Marte și Uranus, pe o axă a 
relațiilor și a necesității de a găsi echilibrul între "eu" și "celălalt", generalizarea, 
adică arma cea mai puternică împotriva acestei dezordini, se va transforma în 
viziune de ansamblu. Această viziune de ansamblu este susținută de trigonul dintre 
Soare și Neptun, aspect deosebit de important care va concura cu agresivitatea 
unghiurilor dintre malefici. Nu încape discuție că adoptarea acestei atitudini 
reprezintă nu doar soluția momentului, ci chiar o condiție importantă pentru a 
readuce barca în care suntem la mal și a o proteja de pericolele care sunt rezervate 
următoarelor săptămâni. 

 
Joi, 26 iunie 

Joi 26- 6-2014  0:11    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Joi 26- 6-2014 14:11    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Joi 26- 6-2014 14:58    Luna (Gem) Con [Gem] Mercury 
 

Secretele sunt bine ascunse. Încadrare greșită a unui sfat. Realizările sunt 
prea greu de atins. Inteligența este folosită în mod tendențios. Divergențe de 
opinie. Răutăți gratuite. Evaluare în fața problemelor. 

 
26 iunie reprezintă ultima zi lunară, adică ultima zi înaintea conjuncției 

luminariilor care se va consuma în ziua următoare. Momentul acesta din foarte 
important pentru că are darul de a ne scoate la lumină secrete care au fost ascunse 
de teamă sau poate chiar de boală. Acum, pentru că am lăsat în urmă o zi încărcată 
în care am mers pe sârmă sau pe muchie de cuțit, ar fi oarecum incorect să invocăm 
motivul bolii sau al dizarmoniilor generate de răutăți gratuite. Însă oricât de 
incorect ar părea, noi, pentru că studiem astrologia și întotdeauna fost corecți cu 
informația, invocam aceste informații pentru că este mult mai bine că omul să fie 
informat decât păcălit cu minciuni supuse frumos și pe un ton dulce. 

 26 iunie ne aduce un altfel de a privi lucrurile, o altfel de inserție care ar 
putea să fie încadrată pe un drum greșit ca urmare a unei recomandări pe care 
cineva din preajma vrea cu orice preț să ne-o implementeze. Omul comun se va 
speria în fața acestei situații că nu știe ce să mai creadă, pe cine să mai urmărească, 
pe cine să asculte până la capăt ca să nu-și piardă vremea, bani din buzunar sau 
mințile. 

 Cel care lucrează cu energia va reuși să încadreze în mod corect și demn de 
toată lauda informații pe care le primește din jur pentru că nu va lua ca atare, ci va 
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trece prin filtrul său, ajungând la concluzii complexe care se aplică doar în cazul 
său. El va ști că generalizare a fost o armă redutabilă doar pentru ziua anterioară 
pentru că acum ecuația astrală va face o selecție a altor evenimente, deci 
expunându-l în fața altor probleme care și acestea se pot încadra în fondul general 
al evenimentelor repartizate acestei perioade. Pentru cei din jur care se situează 
sub nivelul său de înțelegere sau de reacție concluziile la care ajung se dovedesc a fi 
de-a dreptul geniale. Din această cauză este important de inserat aici că, pe lângă 
faptul că persoanele cu adevărat înzestrate se vor simții încurajate sau ridicate pe 
sus de un val al puterii suplimentare, acolo unde există putere trebuie să existe și 
responsabilitate. 

Aflându-se tot timpul în competiție cu omul comun, omul înzestrat de la 
natură sau care s-a înzestrat pe sine practicând anumite tehnici care nu sunt 
accesibile oricui, se va simți cu adevărat privilegiat văzând că în cazul său 
problemele se rezolvă de la sine ușor sau nu atât de greu cum vede la alții. Această 
situație poate să-i mărească stima de sine, încrederea în forțele proprii și să se 
considere un suflet ales. Iată deci cum ecuația astrală a acestei zile îi pune și pe cei 
puternici în fața unor încercări pe măsura nivelului pe care-l ocupa. Dacă omul 
comun va trece prin lipsuri mentale culturale, financiare sau relaționale, omul cu 
adevărat înzestrat se vedea pe sine mai puternic decât ceilalți, deci privilegiat, adică 
se va afla în fața unor lipsuri periculoase pentru nivelul său. Unghiul arata că dacă 
reacționează așa acestora le lipsesc măsura, discernământul, modestia, altruismul, 
tăcerea. 

Evenimentele comune ale acestei zile vor pendula între realizările personale 
și divergențele de opinie care le spun tuturor celor implicați într-un astfel de episod 
că au dreptate. Cei mai norocoși primesc astăzi informații sau reușesc să 
călătorească în trecut cu mintea pentru a vedea unde au greșit de nu au primit 
anumite informații care le erau atât de necesare. 

Prin urmare, 26 iunie reprezintă momentul în care suntem invitați de 
contextul astral al acestei perioade să ne deschidem sufletul către valorile esențiale. 
Din nefericire acest proces este dureros ca orice procedeu de vindecare realizat prin 
intermediul tehnicilor neconvenționale, adică prin înlăturarea cauzelor nu doar a 
efectelor. Contactul cu emoțiile superioare ar putea acum să ne deschidă cărări 
nebănuite pe care nu am visat vreodată că putem merge. În egală măsură, 26 iunie 
este și o zi a speranțelor, a divergențelor de opinie care s-ar putea să nu fie atât de 
virulente cum s-au declanșat în ziua anterioară. Acolo unde lucrurile se desfășoară 
într-un mod armonios, modestia, bunul simț, tăcerea, altruismul sunt calități care 
își înfig rădăcinile adânc în conștiința individului și este puțin probabil ca până la 
sfârșitul anului acestea să poată fi înlăturate, indiferent de agresivitatea mediului în 
care individul își duce existența sau de un episod pe care îl traversează la un 
moment dat.  

Așadar, ziua de 26 iunie, chiar dacă nu conține elemente spectaculoase vine 
și ne învață așa cum pe vremuri ne învățau bunicii, cei care nu au avut funcție, 
statut, avere, care nu au fost boieri, împărați, prinți sau personalități marcante ale 
istoriei, dar care aveau sădite în sufletele lor esența vieții. Știau că fără bunul simț 
istoria, chiar și aceea grandioasă, pe care învingătorii nu uită niciodată să o scrie, 
nu poate exista fără aceste personaje anime anonime care luminează părți ale 
sufletului unui popor despre care vârfurile agresive care scriu doar despre propria 
lor trecere nu știu de existența lor. Sentimentul frumos, modestia, generozitatea 
bunul simț, lucrurile acestea valoroase pe care societatea de consum le agresează 
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într-un mod accelerat devin anonimii istoriei personale care reușesc să clădească 
lumina în zonele cele mai întunecate ale sufletului și nu să ne facă să ne simțim 
acum victorioși, nu să scriem cartea vieții după cuceriri, ci să ne facă să ne simțim 
împliniți. A pune la rădăcina vieții acest sentiment de împlinire înseamnă mult mai 
mult decât suma victoriilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a rezerva această zi cultivării 
calităților. Nu este indicat astăzi să fugim de teamă, ci de a o anula căutând liniștea. 
Teama nu poate exista acolo unde s-a așezat liniștea pentru că rolul său principal 
este acela de a stabili în permanență noi ținte, noi idealuri pentru a smulge sufletul 
din lăcașul fericirii imuabile. Gândind despre sine prin acest sentiment de împlinire 
vom descoperi că liniștea devine o consecință a zborului sufletului liber. 

 
Vineri, 27 iunie 

Vineri 27- 6-2014  0:05    Luna (Gem) --> Cancer 

Vineri 27- 6-2014 11:10     Sun (Can) Con (Can) Luna (New Moon) 

Vineri 27- 6-2014 14:54    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Apare o rază de speranță. Sensibilitatea de acum nu poate rezolva 
problemele sociale vechi dar poate deveni stare de confort. Sensibilitatea este 
transpusă în creații încărcate de simboluri. Învățăm să ne controlăm teamă. 
Apare tentația că regulile pot fi schimbate în timpul jocului. 

 
Luna nouă de astăzi ne aduce o rază de speranță și ne ajută să ne gestionăm 

mai bine sensibilitatea așa cum nu s-a întâmplat în zilele anterioare. Întâlnirea 
luminariilor într-o conjuncție înseamnă și trimiterea unui trigon către Neptun din 
domiciliu. În această dispunere avem două planete care sunt în domiciliu, este 
vorba despre Neptun și Lună, iar dacă mai luăm în calcul și faptul că Jupiter se afla 
de un an de zile în tranzit prin exaltare, dispunerea astrală a acestei zile are darul 
de a ne bucura, de a ne încărca cu speranțe reale încât fie măcar și pentru o 
perioadă scurtă de acum încolo lucrurile să se așeze în albia lor firească. Practic 
întregul spectru al zilei va lucra cu această dorință de a reveni la normal sau de a 
primi din nou clemență, înțelegere, dreptul la replică sau pentru a fi încurajați să 
mergem mai departe așa cum putem. 

Dacă pentru omul obișnuit această apropiere de liniște, de înțelegere este un 
lucru cât se poate de firesc, cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-
un proces de evoluție accelerată vor resimții această întâlnire cu soluția ca pe o 
expansiune a câmpului conștiinței. Și astăzi ca și în zilele anterioare ne vom implica 
în identificarea celor mai bune metode pentru a pune la rădăcina vieții gânduri 
bune, dorințe curate, înțelegeri care să depășească acest caracter dens al fricii de a 
trăi, reușind, astfel, să creăm ceva. Dacă avem și preocupări nobile pe care le-am 
cultivat până acum, atunci sensibilitatea cu care intrăm în contact acum va fi 
transpusă în creații de mare excepție. Ne referim aici nu doar la a încadra o viziune 
în etaloanele frumosului, cât mai ales la a combina înțelegerea personală a vieții cu 
simbolurile sau arhetipurile cu care lucrăm atunci când alegem o cale spirituală. 

 Frumusețea acestei zile nu se adresează doar celor care s-au hotărât deja pe 
ce drum să meargă, ci se adresează tuturor, chiar și celor care de-a lungul acestei 
săptămâni au abuzat de încrederea celorlalți sau au considerat că trăiesc foarte bine 
dacă își consumă toată energia pentru a schimba regulile în timpul jocului, 
bulversându-i pe toți cei din jur. 
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 Acolo unde nu există performanță, există bunăvoință și prin această formă 
de deschidere a sufletului către frumos, oamenii își pot rafina structura în așa fel 
încât raza de speranță să fie cel mai bun sol al realității. 

 Indiferent de nivelul pe care îl avem pe 27 iunie învățăm să controlăm frica, 
iar metodele alese vor fi atât de variate pe cât de extins este orizontul cunoașterii. 
Atunci când ne referim la orizontul cunoașterii, pe această conjunctură astrală 
dominată de faza de Lună nouă este important să luăm în calcul și faptul că lumina 
sa vă întâlni cu Jupiter în această zodie, Luna peste câteva zile (duminică) iar 
soarele peste câteva săptămâni. Asta ne aduce o mare libertate la a gândi 
următoarele etape prin liniște, ca și cum avem timp, nu ne mai grăbește nimeni, nu 
mai suntem amenințați nici măcar de faptul că trebuie să facem o schimbare 
importantă în viață. Nimic din toate acestea nu-și mai permit să devină obstacole și 
cumulând cu faptul că trigonul lui Neptun către Luna nouă în Rac reprezintă 
momentul de înțelegere genială, vom descoperi de ce este important să împărtășim 
ceea ce simțim ori ceea ce ne trece prin cap. Dacă există un istoric referitor la 
folosirea unui drept, anticiparea momentului de conjuncție a Soarelui cu Jupiter 
care se va petrece in câteva săptămâni, are acum conotații majore. Acum știm că 
intuiția momentului, planul pe care dorim să-l punem în aplicare pentru a obține 
ceva concret are integrat de el o componentă antisocială, periculoasă care pot 
distruge un bun comun dar se și poate întoarce împotriva individului cu aceeași 
încărcătura. Pentru că lucrurile să se desfășoare de o manieră pozitivă, rafinată este 
important să fim atenți în această zi ca niciun gând de răzbunare, dominare prin 
forța, abuz de putere sau demonstrare gratuită să nu stea prea mult prin preajma 
noastră. 

 Prin poziționarea fazei de Lună nouă în casa demnității sociale, care 
primește opoziție din partea lui Pluton dinspre casa liderului și a creativității, 
înțelegem cât de delicată este orice formă de exprimare personală pe care mizam 
atunci când urmărim avansare ori pur și simplu o recunoaștere socială într-un 
domeniu. Abia acum prin această Lună nouă observăm dacă suntem creatori de 
valori pozitive sau nu. Abia acum înțelegem care este natura prafului de stele pe 
care universul la presărat deasupra noastră în momentul nașterii. Calitatea acestui 
praf de stele poate răscoli astăzi adâncimi nebănuite ale sufletului, ne poate duce 
aproape de liniștea absolută dacă îndeplinim această condiție a nonviolenței. Știm 
cât de dificilă este opoziția Lunii cu Pluton, de asemenea știm cât este de dificilă și 
opoziția Soarelui cu Pluton. Acum însă avem ocazia să traversăm un eveniment 
astral cumulat, dar care din fericire nu va fi supus în totalitate riscului distrugerilor. 
Asta pentru că Luna nouă din 27 iunie nu doar va primi opoziția în Pluton, ci și 
trigonul lui Neptun, semn că acolo unde există dragoste, inspirație, altruism 
realitatea întunericul lui nu are ce să caute. De partea cealaltă calitățile remarcabile 
susținute de relația luminariilor cu Neptun nu vor putea fi simulate, iar atunci când 
se va încerca acest lucru universul va dori să corecteze această deviere de la ceea ce 
individul și-a propus într-un mod de dur, care nu lasă loc de interpretare sau 
negociere. 

Prin urmare, 27 iunie este o zi de răspuns la o rugămintea mai veche, la o 
aspirație formulate în diferite moduri de la începutul anului și până acum. Este 
posibil ca maniera în care ni se răspunde acum să fie atât de specială încât să 
impresioneze conștiința individului pentru o mare perioadă de timp de acum 
încolo. Chiar dacă în această zi creativitatea reprezintă o emblemă, valorile asupra 
cărora ne îndreptăm atenția nu vor fi promovate de la sine, doar pentru că ne 
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interesăm de ele. Există suficient de multe obstacole pentru ca împreună cu 
alegerea individul să arate celorlalți și maturitatea pe care a atins-o, dar mai ales 
faptul că lucrurile acestea, atât de importante, nu pot fi lăsate la voia întâmplării. 
Pentru că acum se deschid cerurile, nu înseamnă ca toate lumea are voie să treacă. 
Va trece doar acela care are bilet, care iubește ceea ce se află dincolo și care și-a 
propus să nu rănească pe nimeni cu această schimbare care a cerut-o destinului. 

Iată deci cât de complexă poate fi evoluția spirituală atunci când este cerută 
în mod explicit. Mulți oameni se roagă, adresând forțelor superioare solicitări 
foarte diverse, foarte îndrăznețe fără să se gândească dacă vor cu adevărat să 
primească ceea ce cer, dacă sunt de acord să se transforme suficient de mult încât 
să le accepte. Cei care se opresc la jumătatea drumului devin blazați și vor fi primii 
care se vor așeza în fața celorlalți pentru a nu-i lăsa să treacă. Cunoaștere 
incompletă ne permite să înțeleagă că fiecare are propria sa cale. Dacă ei nu au 
reușit din diverse motive, poate pentru că au cerut mai mult decât pot duce, nu vor 
nici să-i lase pe ceilalți să-și vadă de ale lor. 

În rândul oamenilor comuni blazații dovedesc un caracter infect, mințind 
foarte ușor, prefăcându-se interesați de orice pentru a colecta informații despre 
interlocutor, vampirizând persoanele din jur pentru că eșecul ce-l trăiesc le spune 
că singura achiziție plăcută a vieții reprezintă confortul. 

În rândul celor înzestrați, blazații schimbă regulile în timpul jocului. Vorbesc 
despre credința și ei sunt primii care nu cred, vorbesc despre dragoste și ei sunt 
primii care o ucid, vorbesc despre altruism și ei sunt primii care vând totul pentru a 
trăi bine. 

 Și într-un caz, și în celălalt, blazaților trebuie să li se respecte dorința. 
Comportându-se așa arată că-și doresc să se chinuie singuri. Cine vrea să ajute cu 
adevărat un blazat nu o poate face fără consecințe nefaste decât prin puterea 
exemplului. Orice urmă de implicare, conștientă sau ca efect al unei minciuni bine 
elaborată, duce la o dezamăgire adâncă.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi că întreaga 
creativitate a momentului va vorbi foarte clar despre calitatea creatorului. De aceea 
momentul 27 iunie devine, în cadrul anului 2014, cel al alegerilor multiple, un 
reper important, un punct de referință asupra căruia ne vom întoarce de multe ori 
de-a lungul acestui an. 

 
Sâmbăta, 28 iunie 

Sambata 28- 6-2014  0:39    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Sambata 28- 6-2014  5:33 Mercury [Gem] Tri [Lib] North Node 

Sambata 28- 6-2014  8:17    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Sambata 28- 6-2014  9:49    Luna (Can) Tri [Sco] Saturn 

Sambata 28- 6-2014 10:20    Luna (Can) Squ (Lib) Mars 

Sambata 28- 6-2014 11:10    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 
 

Secretele sunt bine păzite. Comunicarea trece dincolo de barierele 
inhibițiilor. Soluțiile imediate impresionează, dar nu rezolvă nimic. Accidentele 
sunt privite ca o pedeapsă. Surprizele se țin lanț. Sensibilitatea poate fi protejată 
prin apel la liniște. Părăsirea este dulce pentru că va diminua durerea. Prea 
multă speranță conduce pe căi greșite. 

 
În mersul său retrograd Mercur se întoarce din nouă la trigonul cu Capul 

Dragonului. De la începutul anului și până cum am avut de împlinit 4 trigoane intre 
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Mercur și Capul Dragonului, dintre care trei dintre ele când Capul Dragonului se 
afla încă în Scorpion. Din această cauză schema de repartizarea a influxurilor 
astrale ia înfățișarea unor etape împlinite, a unor pași mici făcuți pentru a stabili 
cine este învingători și cine nu. Din nefericire, Mercur retrograd îi pune pe oameni 
să se întoarcă asupra unor ambiții mai vechi pentru că acum par mai concentrați. 
Așa se întâmplă de fiecare dată când Mercur, în retrogradarea sa, revine peste un 
unghi pe care l-a mai împlinit cu ceva timp în urma punând în practică ceea ce se 
numește prin reacțiune. Abia în 3 iulie când Mercur va împlini din nou trigonul cu 
Capul Dragonului, dar în mers direct, apar adevăratele soluții, abia atunci putem 
vorbi despre o conduită corectă, echidistanta față de cauză și efect. 

Astăzi ne informăm despre toate întâmplările șocante, căutând să vedem în 
ele caracterul dur, tragic ori indecent pentru a pune pe seama sa întregul 
dezechilibru al vieții personale. Dacă Balanță vieții personale s-a înclină, dacă 
disconfortul personal nu are o metodă proprie de autocontrol, succesul va fi imitat, 
inventat ori pus pe seama unor semnale care acum sunt doar la început și care își 
vor risipi complet iluzia puterii din 1 iulie când Mercur își va reveni la mersul 
direct. 

Cu alte cuvinte, totul se analizează astăzi după optică, după comerț, 
marketing, ca și cum nimeni nu mai este interesat să producă, să muncească. Este 
ca și cum doar pentru că vedem în jur frunze, iarbă, pământ, clădiri nu trebuie să 
ne mai facem griji de hrană, că, după cum se constată, o avem din belșug. Sunt însă 
oameni care pot supraviețui în asemenea condiții, însă ei nu se vor adapta acum, 
brusc, la o altă formă de trai, ci au fost altfel decât ceilalți dintotdeauna și acum îi 
vedem că, spre exemplu, sunt vegetarieni convinși sau, poate mai mult, vegani, că 
nu consuma sucuri carbogazoase, alcool ori nu se uita deloc la tv. Întoarcerea lui 
Mercur prin acest mers retrograd înseamnă, așadar, și întâlnirea cu opusul 
obiceiurilor pe care le-am alimentata până acum. Este mai mult o informare, o 
atenționare referitoare la faptul că această continuare în obiceiurile prezente poate 
fi periculoasă. 

Chiar în noaptea de vineri spre sâmbătă Luna i se opune lui Pluton, aducând 
un interes pentru slăbiciunile celorlalți ori o activitate nocturnă dusă până la 
derizoriu: consum suplimentar, nesomn, călătorii absurde etc. Totuși, aceste 
direcții au un rost pentru că intensitatea lor ne spune cât de departe suntem de 
zona de echilibru. Abia prin această tendință efectul cumulat al lui Mercur 
retrograd și al trecerii Lunii prin fereastra opoziției cu Pluton poate fi de bun augur, 
abia așa înțelegem și noi cât de departe suntem de calea corectă a ceea ce ne 
împlinește cu adevărat. 

Sunt însă și oameni care nu dau o para chioara pe acest proces de 
conștientizare. Pentru ei viața este evaluată după cât de mult primesc și nu au nici 
cel mai mic interes să se implice în acțiuni profunde, esențiale. Astăzi nu-i poate 
constrânge nimeni să gândească într-un anumit fel, de altfel, nici nu-i poate 
convinge, pentru că mintea le este blocată pe resentimente și dorința de a câștiga 
repede un avantaj pentru că altfel poziția pe care o dețin este amenințată. Nu mai 
are rost să insistăm asupra acestor mecanisme. Sunt de prisos explicațiile 
suplimentare care să prezintă cum anume au fost înșelate aceste făpturi de-a lungul 
vieții. Este clar. Momentul 28 iunie reprezintă doar un aspect în care 
comportamentul alege, din suita de elemente personale, ce până acum erau ascunse 
după perdea, afișate cu o anume reținere ori imperceptibile din cauza altora, să 
arate ceea ce îl bucura pe individ sau îi întristează pe toți cei din jur. Știm, am mai 
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văzut până acum, vor fi astrologi care, fiind superficiali din fire, văzând că e vorba 
despre trigon vor anunța succes, deschidere, voie bună și vor uita să precizeze ori 
nu vor ști că toate acestea sunt câștigate pe munca altora, prin deposedare, furt, 
indecență, abuz ori prin indiferență. Și încă nu este suficient. Este necesar să se 
precizeze că toate acestea nu au apărut peste noapte, ci au fost hrănite de firea 
individului, deci nu ar fi cazul să ne surprindă prea mult. 

Prin urmare, 28 iunie ne aduce în fața unor împliniri care nu ne fac cinste. 
Pentru că lucrurile se precipită într-un sector, cel al destinului, al gesturilor ample, 
importante, profunde, mulți vor considera că eșecul pe care și-l amintesc acum și 
nu și-l mai pot scoate din minte se datorează faptului că au fost prea indulgenți, că 
s-au ocupat de alții mai mult decât de sine, că nu au fost selectivi, ci, dimpotrivă, 
prea permisivi, prea atenți la ce se întâmplă cu ceilalți. Acum vor să recupereze, dar 
nu știu cum să o facă, ce metodă să aplice, la ce persoane să apeleze pentru că tot 
ceea ce este în exterior face parte din zona care l-a forțată să se lase pe sine pentru a 
ajuta, susține, consilia. De fapt, aceasta dezorientare nu are la baza absența unor 
informații, cauzată de faptul că în trecut am făcut altceva, am lucrat pentru 
altcineva, în alt domeniu ori cu alte mecanisme, ci pentru că aplicăm o metodă de 
analiză greșită. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de evoluție 
accelerată vor merge la esența, vor căuta să vadă ce se întâmplă cu ei și de ce dintr-
odată ceilalți sunt vinovați dacă până acum au gândit altfel. Nu vor îmbrățișa 
această instabilitate, această formă de trădare disimulată și asta îi va durea mult 
pentru că sensul curentului este altul decât vor proceda ei. 

De altfel, nici nu este important sensul curentului, de vreme ce de la 1 iulie 
încolo prin revenirea lui Mercur la mersul direct toate acestea se vor modifica din 
nou. De aceea victoriosul acestei zile va ști că prea multe speranțe îl duc pe căi 
greșite, că este nevoie să fie hotărât, dar nu altfel decât a fost până acum. Trigonul 
pe care Mercur îl împlinește cu Capul Dragonului înseamnă și un nou val al 
schimbărilor de atitudine, o nouă suită de promisiuni, de speranțe false, de simțiri 
care hrănesc orgoliul sau importanța de sine. 

În cazul în care condiția stabilității nu este îndeplinită, surprizele se vor ține 
lanț, iar diminuarea durerii se va produce nu prin vindecare, așa cum se cere deci 
printr-o părăsire, printr-o desprindere a elementului defect ce nu mai poate fi 
reparat, printr-o amputare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face astăzi apel cu insistență 
la valorile care ne-au construit până pe 7 iunie, când Mercur a intrat în mers 
retrograd, liniștea, confortul, stabilitatea. Procedând în felul acesta vom observa cât 
de aproape suntem de ceea ce ne dorim și cât de neobișnuită poate fi viziunea 
acum. A lucra cu sine este însă un proces laborios care cere efort susținut, atenție 
constantă și, la un moment dat, un plus de seriozitate pentru a nu confunda 
sămânța pe care vântul o duce spre alte terenuri cu rădăcina plantei care, prin 
însăși structura sa, nu poate suporta o prea mare mobilitate. Astăzi confuzia 
distruge, iar după 1 iulie vom constata că nu putem repara, ci doar remodela ceea 
ce ne-a rămas pentru a acoperi deficitul făcut acum dintr-o greșeală lamentabilă. 
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Duminică, 29 iunie 
Duminica 29- 6-2014 1:15Luna(Can)Squ[Lib]North Node 

Duminica 29- 6-2014  4:03 Luna (Can) Con (Can) Jupiter 

Duminica 29- 6-2014 9:39Venus (Gem)Con(Gem) Juno 

Duminica 29- 6-2014 10:22Sun (Can) Tri [Pis] Neptune 

Duminica 29- 6-2014 11:43    Luna (Can) --> Leo 

Duminica 29- 6-2014 22:30   Venus (Gem) Squ [Pis] Neptune 
 

Sedimentare. Identificarea unui drum greșit. Sunt ascultate sfaturile 
celorlalți. Facem promisiuni doar dacă știm că le putem îndeplini. Explorarea 
unor experiențe frumoase. Recunoștință. Viața se poate reînnoi prin 
acceptarea limitelor impuse de diminuarea puterii personale. A avea nu 
înseamnă putere. A pierde nu înseamnă a fi învins. se urmărește construirea unei 
noi rețele. Universul ne sfătuiește să nu fim dezamăgiți pentru că nu realitatea 
este de vină ci doar percepția. 

 
Astăzi este rândul Soarelui să împlinească un trigon cu Neptun și să lanseze 

un semn bun pentru cei care doresc să-l caute, pentru cei care nu se grăbesc să 
obțină un avantaj imediat și care abordează, și în general, dar și în cazul de față, 
problemele cu calm și măsură. Chiar dacă de cel puțin o săptămână suntem în 
fereastra acestui unghi minunat, împlinirea să astăzi aduce sedimentare. În plus, 
drumul, care până mai ieri ni se părea greșit, va fi ușor recunoscut. 

Dacă Soarele se împrietenește cu Neptun, aducând soluții rapide și benefice 
unor situații care nu pot fi mai vechi de 10 zile, întâlnirea lui Junon cu Venus într-o 
conjuncție și apoi perfectarea unui careu cu Neptun arată ca fondul general, acela 
care a debutat la conjuncția Soarelui cu Neptun, din 23 februarie, se menține. 

Mulți vor crede că, la fel ca în dispunerile zilei anterioare, se afla într-o fază 
ascendentă a vieții, că sunt promovați, susținuți, că nu trebuie decât să fie suficient 
de atenți la ceea ce spun, fac, la cum se prezintă în fața celorlalți la cum își 
urmăresc obiectivele pentru a obține ceea ce vor. În realitate, 29 iunie ne îndeamnă 
mai curând să ne așezăm gândurile într-o nouă ordine, de a privi problemele și 
chiar soluțiile pe care le-am adjudecat până acum din altă perspectivă sau să fim și 
mai atenți la realitatea socială, mai exact la ce se întâmplă cu adevărat la ceilalți. 

Dacă încă de dimineață înțelegem că a pierde nu înseamnă a fi învins, ci doar 
a adjudeca o experiență, dezamăgirea nu-și mai are rostul, iar aspirațiile pe care am 
început să le formulăm din 23 februarie încoace și care nu s-au concretizat încă nu 
ne vor mai speria și nici nu ne vor mai sugera o scădere a puterii personale. 

Cu alte cuvinte, ultima zi a săptămânii este expresia unei cunoașteri care 
depășește cadrul acestei săptămâni și chiar a lunii iunie, cea care ne ajută atât de 
mult să ne regăsim liniștea. Momentul acesta, fiind de altfel și final de lună, lasă 
impresia de concentrare, ca atunci când se aduna termenele și mintea rămâne 
blocată tot pe procesele intermediare, lucrând în ritmul ei care contravine 
necesității de moment. Pentru că Luna se află în conjuncție cu Jupiter și în careu cu 
Axa Dragonului valorile personale s-ar putea să nu primească un feedback imediat, 
lăsând impresia că suntem mult prea tare presați să răspundem solicitărilor venite 
din exterior, în schimb rugămințile personale sunt puse la naftalină. 

Trăim însă momente în care victoria personală ar putea fi interpretată altfel 
decât este în realitate. Nu trebuie să uităm că ținta lunii iunie este redobândirea 
liniștii. Dacă mesajul astral al acestei luni merge în direcția aceasta înseamnă că se 
urmărește obținerea aceea ce am pierdut ori nu am avut niciodată. Este clar, multe 
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din direcțiile prezentului sunt marcate de o agitație stranie, de o lipsă de 
consistență care sunt cu atât mai infantile cu cât strigă mai tare ori cu cât sunt mai 
penibile. De aceea, dacă traversăm momente încordate, de tensiune, nu este indicat 
să ne pierdem cu firea și să considerăm că este maximum din ceea ce putem obține 
sau traversa. Viața este plină de mistere și în ele sălășluiește tot ceea ce avem 
nevoie pentru a depăși limite pe care noi înșine le-am impus expresiei puterii 
personale. 

29 iunie este o zi de succes, însă nu toți vor dori să o vadă așa pentru că din 
23 februarie încoace au fost prea intim legați de apriga dorința de răzbunare, de a 
demonstra ceea ce nu sunt, de a arăta ca eșecul anterior a fost doar expresia unei 
neatenții, nu o pedeapsă divină. 

De partea cealaltă a baricadei avem sentimentul de împlinire pe care oamenii 
îl au atunci când înțeleg că pierderile vin dintr-un gest de protecție săvârșit de o 
mână nevăzută a destinului care dă curs unei aspirații mei vechi, aceea de a ne 
desprinde de vechile structuri. Așa după cum vom vedea și în anumite momente ale 
lui 2015, invocate punctual, 2012, ca an al extremelor, a fost considerat un început 
nefast la multe capitole. Nici acum și nici în 2015 nu este indicat să ne fixăm atenția 
pe caracterul negativ, că nu aceasta este lecția. 2014 este anul alegerilor multiple și 
este firească și întoarcerea spre momentul în care explorarea extremelor (2012) a 
dus la crearea unei mari diversități de opțiuni sau posibilități de alegere. Momentul 
iunie 2014, în toată această ecuație ne spune că nu realitatea în sine este de vină 
pentru insatisfacțiile prezentului, ci percepția. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne va păcăli cu o mare diversitate de 
evenimente, dar, în realitate, nimic din toate acestea nu au un conținut clar, nimic 
nu este marcat de o profunzime aparte încât să justifice așteptările mari pe care le 
avem în fața acestor unghiuri. Din cauza acestui tandem între bucuriile iluzorii, 
aspirațiile prea mari pentru câte posibilități avem acum și dezamăgirile că lucrăm 
de câteva luni bune la un proiect care nu se poate finaliza, va obosi și va duce spre 
elaborarea unor concluzii eronate. 

29 iunie este însă o zi de succes în proiecte mici, acelea care nu au fost 
integrate în schema aspirațiilor elaborate din februarie încoace. Prin aceste bucurii 
mici de fapt ne protejăm sufletul de mari dezamăgiri care ar putea pătrunde azi în 
zone prea adânci, prea profunde pentru a nu produce efecte periculoase. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de evoluție 
accelerată vor aprecia ziua de 29 iunie ca fiind un moment de o mare grație. Pentru 
că sunt obișnuiți să înțeleagă natura unei probleme și să evalueze așa cum este ea, 
nu se vor lăsa în voia acestor percepții șocante, nici când sunt bune și nici când sunt 
rele, pentru că experiența îi îndeamnă să nu se oprească aici, dar nici să fie lacomi 
în a cere vieții mai mult. Având la bază o asemenea percepție, evenimentele 
comune ale vieții lor vor fi azi atins e de legăminte frumoase. Ceea ce își propun vor 
putea să facă, ceea ce-și amintesc pot ierta ori îi pot învăța pe ceilalți prin puterea 
exemplului să facă. Dragostea care vine din Rac, atât prin trigonul Soare-Neptun, 
cât și prin conjuncția Lunii din domiciliu cu Jupiter din exaltare, are în ea o 
sămânță de suferință atât cât să țină atenția trează, cât să nu permită lumânării să 
se stingă. Deși unii ar spune că dorința este cea care ține simțurile active, astăzi 
iubirea este cea care va face diferența între o ființă victorioasă prin suma 
experiențelor sale și una care se crede învinsă pentru că nu a primit la un moment 
dat ceva. Comparația dintre cele două ne duce cu gândul la continuitate ca virtute, 
adică de a ști că ansamblul ființei, vieții sau demersului curent este mai important 
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decât exagerarea unui detaliu. Acolo unde acest detaliu este transformat într-un 
obstacol, pierdem vin vedere că ansamblul situației poate fi o sită deasă și vom 
vedea doar pericole iminente, adică doar găurile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu pune astăzi iubirea în 
slujba obsesiilor. Iubirea condiționată este ucisă prin sufocare, în timp ce gândul 
liber atunci când va întâlni un sentiment atât de nobil, cum este iubirea, va urmări 
să ridice interdicțiile pe care le-am construit din cauza dezamăgirilor. În felul 
acesta, scăderea numărului de dezamăgiri ne ajută să ne redobândim puritatea 
sufletului, acea naivitate pe care o are caracterul firav al celui în formare și care cu 
timpul, din cauza vicisitudinilor, se asprește. Candoarea copilăriei ne reamintește 
cel mai mult de această fragilitate. Așadar, să fim fragili față de universul iubirii. 
Este singurul mod în care nu ne sufocăm iubirea. 
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30 iunie - 6 iulie este săptămâna cunoașterii imprudențelor și a patimilor. 
Din punctul de vedere al unghiurilor care se împlinesc acum, în intervalul acesta de 
7 zile, săptămâna nu este excepțională. Ea devine una foarte importantă atunci 
când sunt raportate lecțiile pe care le primim în fiecare zi la perioada majoră în care 
ne aflăm. Astfel, finalul lunii iunie înseamnă înțelegerea unor evenimente de 
maximă importanță traversate cel puțin în ultimele 3 săptămâni, marcate în special 
de retrogradarea lui Mercur, apoi, prima parte a lunii iulie, în care nu liniștea este 
importantă, ci căutarea libertății transpusă acum printr-o formă de tatonare 
aplicată propriei ființe sau anturajului apropiat. 

Așadar, săptămâna de față devine una de cunoaștere pe care o vor aprecia 
mai mult cei care sunt implicați în procesul de evoluție morală. Asta înseamnă 
muncă suplimentară, efort susținut, acceptarea anumitor limite aplicate propriului 
destin, dar refuzul categoric al minciunilor caustice, al promiscuității sau 
indecențelor care nu au ce căuta în viața unui om implicat în căutarea adevărului. 

Este posibil ca anumite răspunsuri venite din zona socială să fie atât de 
încărcate de viciu încât cei vizați să se mire de impactul negativ pe care l-au avut în 
trecut asupra celorlalți. Cei care dovedesc tărie de caracter vor trece peste aceste 
situații fără a uita nimic. În această săptămână oamenii dezamăgesc, faptele lor vor 
lăsa de dorit, iar cunoașterea individuală nu va primi acceptul sau recunoașterea 
celorlalți pe măsura profunzimii sale. O parte din acestei situații ne vor fi familiare 
pentru că în ultimele 3 săptămâni le-am mai întâlnit. Altele vor lăsa impresia de 
transcendență sau de profunzime pe care omul comun le va pierde din vedere. 

 Elementul cel mai periculos al acestei săptămâni se va consuma în ziua de 
vineri, 4 iulie, când Soarele și Pluton își vor definitiva opoziția lor. În afara acestei 
zile marcată de accidente sau de imprudențe, celelalte evenimente repartizate 
celorlalte zile se vor desfășura în segmentul normalității. 

Dacă în această săptămână refuzăm responsabilitatea sau înțelegerea 
fenomenului prin viziune de ansamblu, toate aceste evenimente care vin spre noi 
ne vor face să refuzăm bucuriile vieții și să ne construim impresii false despre epoca 
în care trăim sau despre calitatea vieții pe care am hrănit-o de câțiva ani încoace. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a o privi ca pe o 
perioadă de explorare a defectelor care nu ne sunt utile. Extinderea acestei ramuri 
uscate înseamnă a progresa sau a face loc doar calităților de existența cărora nu am 
aflat până acum. Cei care vor prefera metoda struțului nu înseamnă că vor fi 
protejați de riscurile neatenției. 
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Luni, 30 iunie 
Luni 30- 6-2014  2:19    Luna (Leo) Sex (Gem) Juno 

Luni 30- 6-2014  3:17    Luna (Leo) Sex (Gem) Venus 

Luni 30- 6-2014 11:55 Neptune [Pis] Squ (Gem) Juno 

Luni 30- 6-2014 14:20    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Luni 30- 6-2014 20:40    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Luni 30- 6-2014 21:57    Luna (Leo) Squ [Sco] Saturn 
 

Lucrurile sunt cântărite altfel decât până acum. Sinceritatea este agresată 
prin mândrie. Sunt emise ipoteze care nu au nicio legătură cu realitatea. Relaţiile 
se complică. Subtilitatea inspirației va fi protejată doar în cazul celor instruiţi în a 
lucra cu energia. Abuz de putere. Invidie. Însuşirea bunurilor celorlalţi. Curajul 
este dovedit. Puterea nu este înţeleasă. 

 
Conjuncția Lunii cu Lilith ne pune în fața unor minciuni care, cu foarte mare 

greutate, le vom putea descoase. 30 iunie este ziua în care descoperim că unii 
oameni mint de plăcere sau au reușit să dezvolte atât de mult această abilitate încât 
nu mai țin cont de consecințele acestui gen de comportament și vor să-și 
dovedească forța cu orice preț. De fiecare dată când Luna trece prin zodia leu 
oamenii sunt îndemnați să se rupă de realitate sau să intre în contact cu adevărul 
celorlalți cu un preț. Nu încape îndoială că, acum, când Neptun și Junon se 
întâlnesc într-un careu atât de strâns, impactul Lunii din zodia Leu, chiar dacă 
trimite un trigon spre Uranus și un sextil spre Marte, devine una de proastă factură, 
cu multe legături către zonele periferice în așa fel încât trăsăturile personale nu pot 
răzbate dincolo de imaginea proastă pe care ne-am construit-o în ultimele 3 
săptămâni. 

 Este posibil ca unii să vorbească de progres, creștere sau de dezvoltare 
pentru că doresc să ascundă că aceste elemente le lipsesc. Cu cât vor vorbi mai mult 
despre progres, cu cât vor încerca să convingă auditoriul că adevărurile pe care le 
dețin sunt universale cu atât mai mici se dovedesc a fi în momentul în care trebuie 
să le pună în practică. Este recunoscut faptul că tranzitul Lunii prin zodia Leu 
aduce o înclinație către creșterea stimei de sine, nu ca un mijloc de promovare a 
propriilor idei, ci ca o hrană. Acum, când Luna se înțelege bine cu neprevăzutul și 
dorința de a i se face dreptate (Uranus și Marte), această hrană, de care pasionații 
de ezoterism sau căutătorii adevărului fug, este promovată ca un produs universal, 
rezervat doar celor aleși. Orgoliul reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole ale 
căutării adevărului care îl ține pe individ departe de judecata sănătoasă și de voința 
pură, atât timp cât este deschisă fereastra progresului. Atunci când fereastra 
progresului s-a închis, regretele cresc în intensitate și au tendința de a acapara un 
spațiu al gândirii cât mai vast. 

 Exact aceasta este problema principală a momentului. Jupiter, trimițând un 
careu către Axa Dragonului, reduce spațiul rezervat evoluției spirituale, căii din 
zona elanului educației morale sau reduce, la minimum, drepturile de care se poate 
folosi un individ pentru a fi inițiat într-un domeniu universal sau de maximă 
importanță acum. 

  Sunt oameni care se îndrăgostesc prea ușor de suferință și care lasă în urmă, 
fără prea mare efort, achizițiile pe care le-au primit la naștere pentru că sunt 
păcăliți de convingerile momentului, de anumite mode culturale sau de anumiți 
profesori sau ghizi care nu cunosc natura sufletului uman, dar vorbesc despre ea, că 
scopul vieții este acela de a trăi simplist, așa cum ne sugerează prezentul. Dacă 
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acești îndrumători ar cunoaște adevărul, mesajul prezentului ar fi unul universal, în 
totalitate lipsit de patimă sau impurități în ceea ce privesc speranțele sau 
convingerile de viață. Pentru că deja suntem în Era Vărsătorului și așa cum se 
întâmpla și în alte cazuri, perioada de început, până ne acomodăm cu noile direcții, 
pare să fie una dintre cele mai dificile ale acestui interval. Profeții mincinoși nu au 
chipul făpturilor demoniace care au înspăimântat Evul Mediu sau Perioada Antică, 
ci strălucirea absolută a naivității care dorește să fie văzută ca elementul absolut al 
cunoașterii individuale. Cu alte cuvinte prostia devine regină, iar grotescul rege. 

 Prin urmare, prima zi a săptămânii devine una foarte generoasă în a ne 
învăța cum să discernem adevărul de minciună, lumina de întuneric sau cum să 
deosebim maestrul autentic de măscăricii de circ. În acest proces de identificare, 
unii vor face apel la măsurile clasice arătând că maestrul se deosebește de șarlatani 
prin faptele sale profunde, generoase, altruiste, protectoare, în timp ce șarlatanii 
am nevoie ca mesajul lor să fie asemenea zurgălăilor care, dacă nu sună, nu au nicio 
valoare. 

 Valențele speciale ale acestei zile ne îndeamnă, așadar, către subtilitatea 
unei idei, către profunzimea inspirației, adică să cultivăm acele calități pe care 
părinții sănătoși și educați, la rândul lor, le transferă copiilor. În principal, careul 
lui Neptun la Junon se referă la această moștenire. Dacă individul trăiește într-un 
mediu agresiv sau dacă provine dintr-un mediu unde educația morală nu a 
constituit o prioritate, avem de-a face cu un gen de răzbunare, de  egoism sau de 
mândrie negativă pe care cele două corpuri cerești le vor scoate la lumină prin 
imprudență și patimă, adică prin elementele de baza ale abuzului de putere. 

Astăzi puterea nu este înțeleasă ori este înțeleasă răsturnat. Din această 
cauză multe din ipotezele momentului nu au nicio legătură cu realitatea. Realitatea, 
acum, este mult mai plăcută dacă devine prietenă cu minciuna sau dacă se ascunde. 
Astăzi învățăm greu și numai dacă suntem constrânși de ceea ce nu ne convine la 
ceilalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că diversitatea 
înseamnă și existența în segmentul celuilalt a unor elemente care nu ne sunt pe 
plac. Acolo unde, încă de dimineață, este înțeles acest lucru, moștenirea personală, 
nu aceea materială, pentru că aceasta, astăzi, nu intră în calcul, ci moștenirile 
mentală, spirituală sau afectivă, nu se vor face remarcate prin defecte, nu vor șoca 
prin ușurința cu care își vor însuși valorile celorlalți, bunurile lor sau segmentul 
social prioritar. Acolo unde această condiție nu este îndeplinită, careul Neptun-
Junon stabilește, încă de pe acum, care sunt criteriile incompatibilităților cu care 
opinia publică va lua contact abia din toamnă. 
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Marți, 1 iulie 
Marti  1- 7-2014  0:42    Luna (Leo) Sex (Lib) Mars 

Marti  1- 7-2014 13:01    Luna (Leo) Sex <Gem> Mercury 

Marti  1- 7-2014 13:33    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 

Marti  1- 7-2014 15:45 Mercury <Gem> S/D 
 

Risipa. Sentimentele sunt apăsătoare. Subiectivitatea susţine o doză 
suplimentară de egoism. Eliberare de greutatea calculului. Destinul personal dă 
semne de redresare. Se visează prea mult. Simţurile oferă informaţii greşite. 
Adevărul este răstălmăcit. Revenire la o stare de fapt a lucrurilor aşa cum era 
acum o lună în urmă. 

 
În sfârșit, anumite lucruri revin la forma inițială, anumite demersuri se 

întorc de pe un drum greșit pentru că astăzi Mercur va reveni la mersul direct 
aducându-ne aminte că starea de fapt a lucrurilor este aceea pe care am traversat-o 
la începutul lunii iunie. Cele trei săptămâni cât Mercur a fost în mers retrograd a 
însemnat adoptarea unui calcul care s-a dovedit greșit pentru că solicita rezerve 
suplimentare, relații noi sau o anumită supunere din partea auditoriului care ar fi 
fost nefirească. Dacă în ultimele 3 săptămâni s-a vorbit prea mult, greșit ori s-a 
făcut apel la mesaje tendențioase cu scopul de a compromite realitatea unor 
schimburi sociale, acum adevărul pare să iasă la lumină. 

Pe momentul de revenire a lui Mercur la mersul direct vorbim despre 
educația normală, aceea care combat te deopotrivă simțurile exagerate sau 
informațiile greșite pe care un om superficial le preferă pentru o viață ușoară. 
Începând de astăzi lucrurile revin la forma inițială, oamenii își cer mai ușor iertare, 
pot să revizuiască anumite materiale, documente ori scrieri personale fără a mai 
depune atât de mult efort să țină pasul cu normalitatea. 

 Pentru unii însă revenirea la mersul direct înseamnă și redobândirea unei 
stări de confort interior sau de liniște. Eliberarea de greutatea calculului poate 
însemna și absența oricărui calcul adică petrecerea timpului într-un mod plăcut 
fără stres, fără planuri, fără obiective de îndeplinit, fără nimic propus dinainte. Este 
posibil însă că acolo unde lucrurile au nevoie de un plus de seriozitate (demersuri 
sociale, sarcini profesionale, examene etc.) absența calculului să reprezinte un 
derapaj social care să ducă la eșec. Dar nu toată lumea dă examene, nu toți au 
sarcini profesionale foarte stricte, din această cauză faptul că Mercur cea mai mare 
parte din zi, va fi static în Gemeni poate însemna și un avantaj substanțial pe care o 
persoană pasivă îl comportă într-o mare de oameni agitați. 

 Există însă și o altă latură a acestei zile care va fi tangentă la eliberarea de 
greutatea calculului. Ne referim aici la necesitatea adoptării unei atitudini 
subiective care să reprezinte de fapt un egoism mascat. Cu alte cuvinte, acolo unde 
necesitatea de fapt a lucrurilor nu cere calcul suplimentar, intrarea într-o altă etapă 
a unui demers, însușirea de noi cunoștințe pentru un nou examen, pasivitatea nu 
sunt altceva decât noi forme de indolență care vor fi ascunse privirii celorlalți doar 
acum, doar în această zi. 

Iată cum dorința de relaxare, destindere sau de izolare ne arată că de fapt 
suntem în faza în care trebuie să ne cunoaștem imprudențele și patimile pentru a 
nu ne expune, începând cu ziua de mâine încolo, la riscuri mai mari. Această 
revenire la starea de fapt a lucrurilor înseamnă un apel la starea de normalitate a 
lucrurilor așa cum era ea la începutul lunii anterioare. 
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Pentru unii însă revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă că nu mai 
pierd lucruri, informații sau nu mai risipesc bani acumulați cu greu pe cheltuieli de 
o zi sau, mai ales, își conservă relativ ușor energia vitală pentru a nu se consuma în 
conflicte sociale care nu produc niciun rezultat bun. 

 Prin urmare, 1 iulie face apel la traiul comun sau, mai concret, ne prezintă 
un set de întâmplări care să ne convingă că drumul pe care am pornit acum 3 
săptămâni nu este cel pe care vom merge tot anul. Este posibil ca în cazul unora 
acest drum să fie greșit, alții însă îl vor transforma într-unul greșit doar dacă vor 
abuza de el, doar dacă vor ignora condiția principală a conjuncturii sociale în care 
erau când au adoptat această hotărâre. 

 Astăzi Luna va media tendința nodurilor aducând înțelepciunea momentului 
în punctul de a fi confundat cu înțelepciunea de viață. De altfel, nu are importanță 
pentru rezultatul momentului care va fi părerea generală vis-a-vis de cele care sunt 
programate să se consume acum. Realitatea lucrurilor va fi mult mai importantă 
decât părerile pe care oamenii și le formează despre această realitate, însă asta se 
va întâmpla doar astăzi, doar acum ne vom permite să nu ținem cont de aceste 
interpretări, ci doar de rezultatul final. 

 Acolo unde această condiție este îndeplinită subiectivitatea nu va fi o 
problemă a grupului, nici măcar a individului, ci doar expresia unui spirit practic 
absolut necesar acum. Expresii gen "Am făcut pentru că așa mi s-a părut corect", 
"Nu m-am priceput să fac altfel", "Nu mi-am permis să mă gândesc la altceva", "Am 
acceptat această provocare pentru că sunt singura persoană care se pricepe la asta" 
aduc lumină în ipostaza aceasta în care subiectivitatea ajută în redresare doar 
atunci când necesitatea de fapt o impune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
răspundem nevoilor venite din partea comunității. A ajuta pe cineva din preajma 
astăzi înseamnă aproba în egală măsură și gradul de sensibilitate, dar și încrederea 
în sine. Dacă invitația nu reprezintă o expresie rezultată din răspunsul individului 
la o solicitare venită din social, ea ne va îngloda și mai mult în tipurile de acțiuni cu 
care ne-am delectat în ultimele 3 săptămâni și care, în mod evident, nu pot fi duse 
mai departe fără consecințe negative. 

 
Miercuri, 2 iulie 

Miercuri  2- 7-2014  0:23    Luna (Leo) --> Virgo 

Miercuri  2- 7-2014 15:29    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Miercuri  2- 7-2014 18:10    Luna (Vir) Squ (Gem) Juno 

Miercuri  2- 7-2014 22:18     Sun (Can) Sex (Vir) Moon 

Miercuri  2- 7-2014 22:49    Luna (Vir) Squ (Gem) Venus 
 

Muncă suplimentară. Puterea vine acolo unde se opune rezistenţă prin 
argument. Forţa de deplasare urmăreşte linia privilegiilor. Se revine asupra 
clarităţii unui mesaj. se doreşte o mediere cu scopul de a gestiona corespunzător 
un privilegiu păstrat cu mare efort. Soluţile sunt scurte. Rezervele par a fi pe 
sfârşite. 

 
Opoziția Lunii cu Neptun înseamnă întâlnirea cu sentimente care au fost 

refuzate, neînțelese sau respinse din diverse motive. Ne referim aici la sentimentul 
de putere sau, opusul său, cel de neputință, accentuate în fața unor privilegii pe 
care individul le vede încărcate de o mai mare răspundere decât sunt în realitate. 
Dacă luăm în calcul faptul că opoziția Lunii cu Neptun înseamnă frustrare, suntem 
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cumva constrânși de această concluzie să punem degetul pe rană. În mare parte, 
această stare face trimitere la episoadele trecute, când s-a dorit aflarea adevărului 
într-o confruntare directă, verbală și conjuncturile la care s-au consumat acele 
eveniment au înclinat mai mult către o formă de clemență care s-a transformat în 
autoindulgență sau indiferență față de consecințele produse de minciuni. 

Acum trecerea Lunii prin zodia Fecioară reprezintă un îndemn foarte clar la 
muncă. Munca suplimentară a face acum parte din preocupările individului, 
ocupând în mare parte și timpul liber, dar și acele intervale dedicate relaxării 
active. Asta înseamnă reînvierea unor termene nu neapărat ca o consecință unor 
întâmplări care s-au consumat pe zona publică, ci și pentru că individul, pentru a 
compensa un deficit de imagine, se simte constrâns să facă acest efort suplimentar. 

Careul în T pe semne mobile împlinit astăzi poate arunca în aer demersuri 
care până acum au stagnat din rea voință sau indiferență. Dacă Luna are un tranzit 
rapid prin zodia Fecioară, evenimentele care se consuma în 2 iulie au menirea da 
ne avertiza că, în cazul în care protagoniștii conflictelor de acum sunt alții, 
persoane necunoscute ori mai bine pregătite în problema de față, consecințele vor fi 
mult mai grave. Această configurație se împlinește doar astăzi, dar va fi suficient de 
puternică și de abilă pentru ca motivele conflictelor din zilele anterioare să nu fie 
lăsate de izbeliște, să fie luate în considerare, fie și nu mai ca informație. 

Acest careu în T pe semne mutabile face parte dintr-o dispunere astrală 
foarte generoasă numită Împrăștierea. Știm din manualele de astrologie că 
Împrăștierea poate genera un număr foarte mare de alte configurații pe care un 
pasionat de astrologie le poate interpreta atât în sensul lor general, cât și prin 
suprapunerea lor peste momentul nașterii, adică peste tema natală. Avertismentul 
momentului, acela care spune individului că dacă nu va munci mai mult va pierde 
un loc important în societate sau un moment important pentru el, pentru țara în 
care se află acum, în negocieri, tratative sau în soluționarea unei probleme pe cale 
diplomatică. Este posibil ca unii să se piardă în detalii sau să-și amintească doar de 
momentele dificile care s-au consumat în ultimele zile considerând că de maximă 
urgență este să le rezolve doar pe acestea. 

Pe acest fond general, împlinirea sextilului dintre Soare și Lună au menirea 
de a reduce acest sentiment de tristețe, neputință, indiferență sau abuz. Cu toate că 
Soarele trece și el printr-o opoziție agresivă cu Pluton, accentuând o problemă 
legată de administrarea unui patrimoniu cu implicații asupra imaginii sociale, 
soluțiile mici, problemele de mai mică anvergură, acelea aferente zilei de 2 iulie, 
vor primi o atenție suplimentară lăsând impresia de soluție. 

Prin urmare, 2 iulie este ziua în care lăsăm problemele sociale deoparte și 
ne preocupăm de ceea ce se află în intimitate, în gândurile proprii, de o grijă de 
moment. Este posibil ca acesta să fie, nu un moment de rătăcire, nu o alegere 
proastă, ci secunda în care să intrăm în contact cu un mod de a reacționa, o cale de 
atac sau de apărare, un mijloc de locomoție, un mod de exprimare. 

În egală măsură, îndreptarea atenției doar pe teamă poate însemna și 
momentul de declin asupra căruia să nu mai putem intervenii până la finalul 
anului. Dacă se săvârșește o astfel de greșeală evenimentele care se consumă astăzi 
vor lăsa impresia că rezervele sunt pe sfârșite. Există însă și puțină bucurie în 
spațiul acestei zile, iar aceasta va veni din raportul pe care-l vom construi cu 
persoane situate pe alt tronson de vârstă, educație sau departamente profesionale. 
Compensația pe care această bucurie o realizează va putea să șteargă o parte din 
dramele, nemulțumirile sau resentimentele acumulate în ultimele zile pe anumite 



Săptămâna 30 iunie – 6 iulie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 26 iunie 2014, ora 7:10 

neînțelegeri. Astăzi munca va ajuta în uniformizarea valorilor, în a găsi canalul de 
comunicare cel mai convenabil pentru a depăși un moment de impas care nu este 
de o așa mare anvergură pe cât se va considera. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu acorda mai multă 
importanță problemelor mici decât problemelor mari. Acolo unde încărcătura 
afectivă va domina motivația rațională, se va constata o inversare a valorilor, 
acordându-se prea mult credit lucrurilor mici ca și cum acestea sunt cele mai 
importante ale vieții. Viziunea disproporționată va lăsa impresia că rezervele sunt 
pe sfârșite deformând percepția corectă a realității. 

 
Joi, 3 iulie 

Joi  3- 7-2014  1:19    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Joi  3- 7-2014 10:29    Luna (Vir) Sex [Sco] Saturn 

Joi  3- 7-2014 12:05    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Joi  3- 7-2014 15:25 Mercury (Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Răspunsurile vin rapid. Puterile sunt măsurate altfel. Gândul că viitorul se 
poate modela devine din ce în ce mai puternic. Apare o problemă de disciplină. Dai 
voinţă, iei putere. Libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită. Pericol de a abuza 
de încrederea celorlalţi. Celebritatea este plătită scump. 

 
Astăzi Mercur și Capul Dragonului se vor întâlni într-un trigon arătând că de 

fapt ziua de 3 iulie este momentul când răspunsurile vin rapid. Este adevărat că în 
această zi oamenii vor fi mai concentrați față de cum s-a întâmplat în ziua 
anterioară, reușind să selecteze cu mai multă înțelepciune informațiile care vin spre 
ei și să fie mai liniștiți, mai atenți, nu atât de impulsivi sau de temători față de ceea 
ce nu cunosc. 

Ceea ce se întâmplă de fapt astăzi reprezintă o încurajare pentru cei care sunt 
puternici, care vor să-și transforme viața prin calități nu prin defecte. Astfel, 
sentimentul de îngrădire, care a fost mult prea enervant sau prezent în ziua 
anterioară, devine acum ipostază a trecutului pe care fiecare individ conștient, 
atent sau responsabil se va strădui să nu o mai reproducă. În felul acesta, libertatea 
de exprimare nu va putea fi îngrădită așa cum s-a întâmplat anterior, oamenii 
arătându-se mult mai puternici sau mai încrezători în viitorul lor. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
evoluție accelerată, momentul în care Mercur va trimite un trigon către Capul 
Dragonului, de această dată din postura de deplasare directă, înseamnă accesul la o 
formă de transformare care se adresează spiritului. De altfel, spiritul este 
principalul beneficiar al unghiurilor astrale care se împlinesc astăzi. 

 Există și o categorie de oameni care își trăiesc viața prin neîncredere sau 
suspiciune și care, în limitarea lor, proiectează aceste sentințe vicioase asupra 
celorlalți, considerând că nu ei sunt personajele care destabilizează un mediu, ci 
toți ceilalți din jurul lor. 

Dacă, în demersurile lor, aceste personaje nu întâlnesc oameni bine pregătiți 
care să aibă și încredere în forțele proprii, atunci se transformă în adevărați 
torționari pentru semenilor. Suprapunerea momentului de opoziție Lună-Chiron 
peste trigonul pe care Mercur îl împlinește cu Capul Dragonului scoate în evidență 
o luptă rece, ascunsă, dintre două forme de încredere în sine: una pozitivă care face 
trimitere la nevoia de șlefuire a propriului caracter prin interacțiune sau schimb 



Săptămâna 30 iunie – 6 iulie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 26 iunie 2014, ora 7:10 

reciproc, iar cealaltă, negativă, care urmărește dominare prin abuz, imixtiune său 
viciu. 

Indiferent de categoria în care ne aflăm, răspunsurile acestei zile vin prea 
rapid, chiar și atunci când există riscul ca folosindu-ne de acestea să abuzăm de 
încrederea celorlalți sau, de partea cealaltă, să plătim mult prea scump celebritatea. 

Referindu-ne strict la trăsăturile acestei săptămâni, care ne îndeamnă să ne 
cunoaștem propriile patimi sau să identificăm acele momente când dăm dovadă de 
imprudență, opoziția Lunii cu Chiron reprezintă și avansarea într-o soluție care 
poate fi explorată în zilele următoare, însă nu pe o perioadă lungă de timp, așa cum 
am avut impresia ieri. Expresia "Dai voință, iei putere" scoate în evidență 
importanța unui proces de transformare realizat cu pași mici, prin autoeducație sau 
disciplină. Procesul de transformare are întotdeauna și componente neplăcute în 
care durerea sau disperarea sunt văzute disproporționat. Este și cazul acestei zile și, 
implicit, a acestei săptămâni în care nu ne întâlnim cu imprudența sau cu patimile 
doar pentru a le consemna într-o agendă, ci pentru a le transforma în ceva bun. 

Prin urmare, 3 iulie devine o zi de autocunoaștere care ar putea să ne pună 
în dificultate dacă nu ne-am mai confruntat cu situații de genul acesta sau dacă 
refuzăm, din diverse motive, să acceptăm că problemele pe care le vedem acum ne 
aparțin. Știm din conceptele psihologiei moderne că primul stadiu în rezolvarea 
unei probleme este să o acceptăm așa cum o constatăm în faza incipientă. Sigur,  
de-a lungul derulării etapelor, în rezolvarea acestei probleme, pot exista și 
momente de revoltă sau de negație, însă începutul este întotdeauna definitoriu, 
esențial pentru ca problema să aibă o șansă de rezolvare. Trigonul Mercur-Capul 
Dragonului se referă la această formă de observație care se poate transforma în 
constatare pozitivă. "Văd" se va transforma în "Percep", iar de aici până la a stabili 
care sunt mijloacele prin care să rezolvăm o problemă urgentă nu este decât un 
singur pas pentru că gândirea face diferența între "a vedea" și "a percepe". 

 Ipostaza astrală a zilei de 3 iulie aduce spre rezolvare, nu o problemă 
generală de comportament, cât o problemă de disciplină. Este posibil ca multe din 
cele care ne ies în întâmpinare să nu fie noi, ci să ne mai fi întâlnit cu ele de la 
începutul anului și până acum, însă din diferite motive am refuzat să le vedem așa 
cum sunt. Din această cauză, o parte din problemele care sunt derivate ale acestora 
au apărut ca urmare a unei neglijențe sau acolo unde disciplina nu a fost respectată 
cum se cuvine. 

3 iulie aduce și un moment fericit de comunicare, dacă libertatea de expresie 
nu este îngrădită în problemele care sunt acum aduse înaintea noastră pentru a le 
rezolva. Adică suntem invitați să vedem cauzalitatea din afara problemei pentru a 
nu ne trezi brusc în fața unei situații sociale în care să plătim prea scump un 
moment de celebritate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a adopta astăzi atitudinea 
martorului. Întotdeauna un căutător al adevărului va trebui, la un moment dat, în 
procesele sale de transformare, să urmărească și detașarea completă de factorul 
socială sau de elementele care l-au construit ceea ce este. Prin detașare de factorul 
social sau de ceea ce este, adeptul, nu pășește în necunoscut, ci în starea de martor, 
adică devine o prezență activă în viața pe care o personifică, un catalizator, 
apropiindu-se de spiritul care activează în afara timpului și depărtându-se de 
materia care se autodevorează. 
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Vineri, 4 iulie 
Vineri  4- 7-2014  2:00    Luna (Vir) Squ (Gem) Mercury 

Vineri  4- 7-2014  7:18    Luna (Vir) Sex (Can) Jupiter 

Vineri  4- 7-2014 11:03     Sun (Can) Opp [Cap] Pluto 

Vineri  4- 7-2014 12:39    Luna (Vir) --> Libra 
 

Suferinţa înnobilează. Precizie în a acuza un nevinovat care a scăpat 
anterior de pedeapsă. Progres prin sublimarea defectelor. Achiziţii noi. Fructele 
interne se transformă în dispute publice. Suma resturilor întristează. Este nevoie 
de deblocarea unui talent. 

 
Momentul în care Soarele și Pluton sunt în opoziție reprezintă ipostaza în 

care o suferință este explorată mai mult decât am crezut sau decât am permis 
anterior. Ca și cum timpul se comprimă sau nu mai funcționează așa cum s-a 
întâmplat până acum, anumite aspecte sociale sau informații pe care nu le-am 
integrat corespunzător până acum ori pe care nu le-am putut exprima prin măsura 
puterii de înțelegere a auditoriului se răzbună. 

Răzbunare este termenul de ordine aplicat acestei zile care va fi susținută nu 
doar de opoziția Soare-Pluton, ci și de faptul că Luna, aflată pe ultimul sector al 
zodiei Fecioară, aduce concentrarea celor mai mari temeri pe care nu le-am putut 
înțelege în ultimele două zile. Transpus în cuvinte mai simple, acest mecanism 
arată că fricile din ultimele zile se transformă în realitate. 

Dacă în momentul în care se împlinește această opoziție malefică, Luna nu ar 
fi fost în zodia Fecioară, adică nu ar fi beneficiat de susținerea guvernatorului 
zodiei Fecioară (Mercur), aflat acum în tranzit prin domiciliul său și împlinind un 
unghi pozitiv cu Capul Dragonului, adică nu am fi beneficiat de o șansă a 
destinului, de o protecție sau de un privilegiu, lucrurile ar fi fost mult mai 
complicate mai grave sau evenimentele sociale ar fi fost încărcate de un mai mare 
risc. Multe din episoadele personale ar fi explodat, făcându-se, astfel, apel la 
anumite întâmplări nefericite din care individul a scăpat basma curată în ultimul 
moment. 

Există corelații foarte interesante între localizarea Lunii în momentul 
construirii opoziției Soare-Pluton și mesajul central al anului. Pornind din 2009 și 
până în prezent se constată faptul că anii 2009, 2010 și 2011 au activat prin zodiile 
Rac, Săgetător și respectiv Taur, adică Luna se afla în acele zodii în momentul 
producerii celor două opoziții Soare-Pluton, ceea ce rezonează perfect cu mesajul 
selecției (2009), elementului mic și concentrat care înclină balanța valorilor (2010) 
și cel al amenințărilor potențiale (2011) ce au fost specifice celor trei intervale. În 
anii următori poziția Lunii schimbă regula, trecând de pe relații de inconjuncție 
(evoluție lentă spre bine) pe relație consumată pe axă (uniformizare prin 
interacțiunea contrariilor). Astfel, în 2012 (anul extremelor) era în zodia Scorpion, 
iar în 2013 (anul obstacolului autoimpus) în zodia Taur. Acestea sunt, de altfel, 
corelații care ne ajută să înțelegem cum acest mesaj agresiv al opoziției Soare-
Pluton se integrează în schema ce depășește cadrul zilei, săptămânii, lunii sau chiar 
anului în care se formează aducând, ca un arc peste timp, exercitarea unei puteri de 
influență menită să doboare, prin acțiune, bariere ale fricii sau, de partea cealaltă, 
să prefere gândul, percepția, cunoașterea față de acțiunea distructivă. 

Judecând după faptul că ani la rând această opoziție a funcționat prin 
intermediul tandemului susținut de Yodul Rac-Săgetător-Taur și axa Taur-



Săptămâna 30 iunie – 6 iulie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 26 iunie 2014, ora 7:10 

Scorpion putem considera ca fiind deja încheiată perioada 2009-2013, iar 
complicațiile cu care ne confruntăm acum să facă apel la intervalul indicat doar ca 
la niște amintiri încărcate de un sens aparte. De aici deducem că o parte din 
problemele care s-au concentrat în acele vremuri încearcă acum să ne învețe cum 
să depășim anumite situații care seamănă cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Dacă 
adăugăm celor patru ani și următorii doi observăm că în acest an Luna ocupă zodia 
Fecioară, iar în anul următor va ocupa zodia Capricorn ceea ce arată că schema de 
lucru se modifică, în sensul că se trece de pe transformare lentă, opoziție, 
confruntare, balans (relație de inconjuncție și de axă) pe eforturi constructive 
(relație pe element). 

Dacă în anii anteriori, atunci când opoziția Soare-Pluton a funcționat pe baza 
tandemului susținut de Yodul Rac-Săgetător-Taur și Taur-Scorpion, lucrurile au 
activat de o manieră extremistă, acum cadrul social aflat în plin proces de 
transformare este mult mai blând și ne îndeamnă să privim realitatea 
înconjurătoare ca pe o bucată de plastilină pe care o putem modela după pricepere, 
utilitate sau simț estetic. 

 În felul acesta se explică de ce opoziția Soare-Pluton de anul acesta nu va fi 
atât de agresivă cum au fost celelalte din anii anteriori și de ce acum este nevoie 
doar de deblocare a unui talent, de a contracara un pericol social prin izolare, 
desprindere, detașare, martor sau, cel mult, o amenințare ce nu se va concretiza 
niciodată, și nu a trece la faptă, adică a răspunde unei agresiuni cu o agresiune și 
mai mare. 

Prin urmare, 4 iulie reprezintă o zi de delimitare între două perioade, între 
două tipuri de demersuri sau de mediere, între două departamente care nu au găsit 
până acum mijlocul prin care să cadă la o înțelegere. Chiar dacă acum calitatea 
opoziției Soare-Pluton este diferită de anii anteriori prin finalitate, mesaj sau grad 
de implicare a individului în evenimente sociale riscante, nu trebuie să considerăm 
că vom fi în afara unor evenimente încărcate de nemulțumire sau de durere. Acești 
factori care transformă energia opoziției Soare-Pluton într-un demers constructiv 
nu-l protejează pe individ de greșelile pe care le-a făcut sau nu îi anulează în 
totalitate percepția asupra a ceea ce se consumă sau se distruge în spațiul public. 
Singurul beneficiu este acela că îl invită să-și folosească mai bine talentele, calitățile 
și, în consecință, să survină un grad de satisfacție mult mai confortabil sau mai 
plăcut decât altădată. De aici și progresul. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces accelerat 
de evoluție spirituală se vor simți îndemnați să călătorească cu mintea în trecut 
chiar și în cei 4 ani indicați despre care acum opoziția soare-Pluton nu ne spune 
nimic. Asta se întâmplă pentru că, în general, procesul de evoluție accelerată 
folosește foarte mult energia contrariilor, însă din cei 5 ani spre care se îndreaptă, 
cel mai mult se vor simți atrași de anul 2012, care a fost anul extremelor. 

Referindu-ne strict la problema acestei zile, la ipostaza astrală sub care se 
împlinește opoziția soare-Pluton se impune un avertisment. În contextul acestei 
săptămâni, 4 iulie este singura zi în care nu alegem să inventariem, ci ne sunt 
impuse anumite ipostaze, situații, întâmplări, conjuncturi despre care să credem că 
sunt la fel de importante ca și celelalte din ultimele zile pe care le-am consemnat de 
la sine putere. Este posibil ca o parte din întâmplările care ne ies acum în cale să nu 
ne aparțină, să aibă nicio relevanță în destinul propriu și deci să fie incompatibile 
cu un proces de autocunoaștere directă. Cu alte cuvinte, este posibil ca din 
întâmplările acestei zile să nu învățăm nimic pentru că nu ne sunt adresate, ci ne 
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trezim dintr-o dată în asemenea conjuncturi sociale pentru că avem acolo un rol, o 
misiune, adică suntem invitați să dăruim, să consumăm, să susținem și apoi să ne 
detașăm complet de rezultatele acestor fapte. 

 De aceea se stabilește că numai cei care au o anume îndemânare în a lucra 
cu energia, doar cei care au mai trecut prin situații similare vor reuși să treacă cu 
bine peste momentul acesta. Ceilalți se vor crampona atât de mult de lucrurile mici 
care nu le aparțin, de problemele celorlalți, încât vor constata că li s-a schimbat 
viteza de lucru, că întârzie, nu se mai încadrează în termeni stabiliți inițial sau au 
consumat din rezervele care erau destinate altor situații. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne atribuie astăzi roluri 
prea mari, de a nu prelua din problemele celorlalți dacă nu suntem pregătiți să 
facem acest lucru, pentru că nimeni nu ne va recompensa cu nimic, ba, dimpotrivă, 
atunci când evenimentul se va încheia nu este indicat să avem așteptări pentru că 
ele ne vor dezamăgi. Progresul constructiv susținut de ecuații astrală a acestei 
perioade are în vedere faptul că oamenii se ajută unii pe alții pentru a-și depăși 
problemele nu să-și transfere unii altora problemele pentru ca, apoi, în 
individualitate, să fie rezolvate. Din această cauză 4 iulie ne învață, nu doar să 
dăruim cu detașare, dar să și primim cu aceeași detașare. 

 
Sâmbăta, 5 iulie 

Sambata  5- 7-2014  3:16   Venus (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Sambata  5- 7-2014  8:53    Luna (Lib) Tri (Gem) Juno 

Sambata  5- 7-2014 12:42    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Sambata  5- 7-2014 14:54     Sun (Can) Squ (Lib) Luna (Half Moon) 

Sambata  5- 7-2014 15:36    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Sambata  5- 7-2014 16:48    Luna (Lib) Tri (Gem) Venus 

Sambata  5- 7-2014 20:44    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
 

Expunere în faţa unui compromis. Invitaţie la măsură. Posibilitatea de a 
refuza folosirea forţei. Compromisurile devin periculoase. Dispute penibile. 
Clarificarea unor informaţii prin dialog interior. Libertatea de a gândi reînvie un 
element care se prezintă pe sine în apogeul expresiei sale, dar este ignorat de 
toată lumea. Cercetarea spirituală se ocupă de probleme minore. 

 
Lucrurile se mai îndulcesc acum când Venus și Luna neagră își împlinesc 

sextilul pe care îl formează de câteva zile. Ne referim aici la vorbe, idei, informații 
cu care oamenii se afișează atât prin defecte cât și prin calități, la dorința de a 
înlătura anumite bariere care țin de nivelul de cultură, inserție socială sau chiar cel 
legat de vârstă. Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Balanță, va închide o 
configurație numită Cruce cosmică pe semne cardinale, moment complicat în care 
este nevoie de o decizie categorică privind transferul unei valori dintr-un domeniu 
într-altul ori de clarificare a statutului unor persoane care au mai scăpat în trecut 
de o sancțiune. Prin această Cruce cosmică pe semne cardinale se caută răspunsuri 
la lucruri care trebuie lăsate în voia lor. Pentru unii asta înseamnă escaladarea unor 
conflicte de interese, așa cum s-a întâmplat la începutul anului 2014. Problema 
acum nu este atât de gravă cum a fost anterior, însă escaladarea unui conflict pe 
baza informațiilor virulente obținute acum va lăsa impresia că, în sfârșit, se face 
dreptate acolo unde la începutul anului 2014 a fost nedreptate. 

 Pentru că Lilith încearcă să medieze opozițiile care se construiesc pe axa 
Berbec-Balanță, există și posibilitatea ca anumite persoane aflate în poziții 
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importante să refuze utilizarea forței și să rezolve singure problemele care ar trebui 
puse la dispoziția grupului de apartenență. Medierea prin individualizare poate 
duce la expunerea în fața unui compromis. În felul acesta, vor fi vizibile în această 
zi atât patimile și imprudențele, atât dificultățile de înțelegere cât și speranța în a 
locui în viitorul apropiat într-un paradis. 

 Pentru că luminariile sunt implicate acum în această Cruce cosmică pe 
semne cardinale vom fi tentați să luăm în sens personal conflictele acestui moment 
și să invocăm dreptatea mai mult de partea personală decât pentru a clarifica 
conjunctura momentului. 

 Aici pot apărea și anumite divergențe de opinie brodate în jurul nevoilor 
personale. Cu toate că se mai păstrează componenta martorului aferentă zilei 
anterioare, implicarea în problemele celorlalți înseamnă a aborda în mod indecent 
sau indiscret un element intim despre care aflăm prin intermediul conflictului 
social. Acolo unde va fi păstrată o limită a bunului simț, greutatea Crucii cosmice pe 
semne cardinale nu ne va îndemna să acționăm împotriva semenului, prea rapid, 
fără măsură, ci, dimpotrivă, vom fi motivați să facem un mare efort pentru a ne 
integra într-o structură care nu judecă atât de ușor problemele personale, intime, 
deci care respectă educația, nivelul de cultură, vârsta sau preferințele pe care o 
persoană le poate avea la un moment dat. 

 Beneficiile acestei zile vin din faptul că va fi încurajata o anume libertate de 
expresie, de gândire sau de alegere care va acționa rapid în favoarea individului, 
fără a îndemna la compromisuri. Asta înseamnă că evenimentele sociale, aspectul 
prozaic al vieții, materialitatea captează prea mult atenția și vor face ca o parte din 
demersurile spirituale, de autocunoaștere, poate chiar practica spirituală în 
ansamblul ei, se ducă la o stagnare ori rezultatele acestora să fie utilizate în 
probleme minore. Astăzi ceea ce este plăcut conține un element vicios sau care va 
duce inevitabil către unul de aceasta factură. 

Prin urmare, 5 iulie poate deveni una dintre cele mai tentante zile ale 
acestei săptămâni. Totul se zdruncină, se surpă, totul este legănat altfel decât ne-
am închipuit sau ni s-a spus. Tentațiile acestei zile sunt mai mult de factură 
verbală, în sensul că sunt ignorate barierele de limbaj, limitele pe care un individ 
este constrâns de educația pe care o are să și le aplice. De aceea vom observa că 
educația este invers proporțională cu îndrăzneala, adică acolo unde ea este mai 
subțire, acolo și îndrăzneala unora este mai mare. Aspectul neplăcut al acestei zile 
va fi dat de faptul că vor fi obligați să lucreze împreună oameni situați pe nivele 
diferite. De aici și confuzia ca un om educat în fața unui ignorant își dă seama că nu 
are nicio șansă atunci când sunt utilizate în mod iresponsabil procedee de 
manipulare a opiniei sau instrumente de captare a atenției. Dacă ne referim la ceea 
ce se află în văzul tuturor, tehnicile de marketing, obsesia ratingului, abuzul vizual 
și afectiv prin promovarea informațiilor marcate de vulgaritate constituie, nu doar 
instrumentele omului ignorant, ci și expresia unei forțe de care omul educat trebuie 
să se țină departe. 

Astăzi se va încerca o combinație periculoasă, aceea de a pune două forțe 
contrare în același loc ori să lucreze pentru același scop. Acolo unde diferențele nu 
sunt chiar atât de mari poate fi observată intenția de a comunica pe o zonă 
mediană. Dacă diferențele dintre oameni sunt mari, trăsăturile specifice ale fiecărei 
părți implicate vor fi ignorate de cealaltă, ducând la dispute penibile. 

Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem în această zi va veni din 
faptul că, motivați de incompatibilitatea resimțită în fața unui oponent, alegem 
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minciuna pentru că suntem convinși că adevărul va fi ridiculizat. În felul acesta, 
acceptăm că partea cealaltă să producă în zona specifică modificări esențiale fără să 
știm dacă suntem sau nu pregătiți ca, împreună cu aceste modificări, să primim și 
alte reguli nespecifice. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmării să nu acceptăm 
schimbările acestei zile doar de dragul unui câștig promis prea ușor. Este important 
să ne amintim astăzi de proverbul: "Omul înțelept nu dă vrabia din mână pe cioara 
de pe gard". 

 
Duminică, 6 iulie 

Duminica  6- 7-2014  4:27    Luna (Lib) Con (Lib) Mars 

Duminica  6- 7-2014 11:56    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Duminica  6- 7-2014 13:48    Luna (Lib) Tri (Gem) Mercury 

Duminica  6- 7-2014 18:26    Luna (Lib) Squ (Can) Jupiter 

Duminica  6- 7-2014 22:32    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Elementele noi apar prin reinventare. Energia este risipită. Se stabilesc limite 
îndrăzneţe. Visul nu ocupă atât de mult loc. Lucrurile noi surprind prin disciplină şi 
flexibilitate. Beneficii obţinute în urma unei încercări în care se face dreptate. Apel 
la intuiţie. Omul educat poate gândi liber. Dependența se transformă în abilitate 
prin educaţie corectă. Se pierde un drept prin imprudenţă. 

 
În celebrul său roman „Pădurea spânzuraților” Liviu Rebreanu spune: "Pe 

inima și pe gândurile mele numai eu sunt și voi fi stăpân cât voi trăi". Despre asta 
este vorba în ultima zi a acestei săptămâni încărcate. Știm că atunci când Luna se 
află în conjuncție cu Marte nu se poate vorbi despre autocontrol, dar se poate vorbi 
despre interes pentru supradimensionarea lucrurilor, chiar dacă în multe din cazuri 
asta înseamnă a compromite propria măsură, propriul etalon. Omul educat înțelege 
astăzi că poate gândi liber și că se poate bucura de această libertate dacă lângă ea 
pune și un strop de disciplină. 

Mult mai importantă decât conjuncția Lunii cu Marte este conjuncția Lunii 
cu Capul Dragonului prin care se va iniția un nou ciclu draconitic, acela care ne 
vorbește despre valorile spirituale, adică despre adevăratele achiziții ale vieții. 
Pentru că Luna se află în Balanță, la vedere sentimentele sunt orientate către 
echilibru, înțelegere sau respect. Conjuncția ei cu Marte le preschimbă însă pe 
acestea în instrumente egoiste. Este acceptat echilibrul doar dacă susține propria 
persoană, înțelegerea va trebui să fie doar din partea celorlalți către cel în cauză, iar 
respectul va trebui primit, nu oferit. 

În tot acest joc, ajungem la un moment dat să gândim ca în vorbele minunate 
ale lui Liviu Rebreanu din „Pădurea spânzuraților”. Există însă un motiv pentru 
care oamenii se închid sentimental ori nu doresc să-și divulge o parte din gânduri. 
Unii se tem să nu fie judecați pe nedrept, alții pentru că îi privesc pe ceilalți de sus, 
dar există și oameni care au la bază un motiv curat, acela care nu permite 
anturajului să modifice un sentiment frumos sau un gând profund. 

Dacă privim ansamblul acestei săptămâni prin această înclinație de a proteja 
un element personal valoros, înțelegem că punctul cel mai înalt al cunoașterii 
individuale din acest moment reprezintă explorarea defectelor de caracter cu 
scopul de a păstra un drept sau un privilegiu cel puțin o lună de zile de acum 
înainte. Există însă și posibilitatea ca, din dorința de a proteja, să se piardă un 
drept de acces către o zonă intimă aparținând celuilalt. Cu alte cuvinte va fi greu de 
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menținut echilibrul între cunoașterea personală și cunoașterea celorlalți, de aceea 
indicat ar fi să ne pregătim psihic pentru a avea și eșecuri, nu doar reușite, chiar 
dacă suntem corecți și respectăm valorile și pe cei care le conțin. 

Atunci când lucrează cu energii subtile căutătorul adevărului arată că este de 
acord să se transforme în ceva mai bun. La început nu știe sau ignoră faptul că o 
parte din valorile care îl definesc s-ar putea ca în viitor să fie privite ca obstacole și 
să se impună desprinderea de ele. Anturajul are un rol important în a accelera acest 
proces de desprindere intervenind asupra individului prin defecte, conflicte, 
abuzuri fără să țină cont dacă persoana respectivă este sau nu pregătită pentru așa 
ceva. Pasionații de ezoterism numesc acestea interferențe și acesta este unul din 
principalele motive pentru care, în cazul evoluției accelerate, se preferă izolarea. 

Ecuația astrală a momentul lui îndeamnă spre o izolare subtilă, prin care se 
trăiește în societate, dar societatea nu are acces la individ, nu poate modifica 
principiile sale, și toată această intervenție se transformă în lupta dintre obstacolul 
și forța care îi certifică acestuia existența. Pentru că vorbim despre Balanță și de 
implicațiile sale în toată această ecuație astrală, intervenția asupra individului ar 
putea fi simulată sau înlocuită de un gest personal pe care persoana în cauză îl face 
în locul elementului exterior. Așa ajung unii să se rănească singuri, atunci când nu 
există un factor exterior care să îi rănească așa cum se așteaptă. Practic despre asta 
este vorba astăzi când Luna și Marte pun, la întâlnirea lor cu Capul Dragonului, 
prea mult regret în țintele de viitor. 

Din nefericire, regretul de acum arată că un drept poate fi pierdut prin 
imprudență, iar imprudența este săvârșită prin înlocuirea unui proces firesc de 
evoluție, care implică și întâlnirea cu anumite evenimente neprevăzute ce pot 
surprinde prin caracterul lor dur sau prin ușurința cu care adoptă un proces de 
autovătămare. 

Omul evoluat nu va proceda așa, nu se vă minții pe sine, nu-și va atribui 
asemenea roluri sau poziții, ci va lăsa totul în voia unui proces subtil. Așadar, acolo 
unde constatăm un prea mult aport personal în această protecție fără ca anturajul 
să ceară asta, în exprimarea unui talent sau a unei deschideri spre fapte bune făcute 
cu forța avem de-a face cu un om bun care poartă o pălărie mai mare decât capul. 

Prin urmare, finalul săptămânii constituie întâlnirea cu cele mai mari 
bogății ale sufletului, acelea pe care fiecare urmărește, în anumite momente ale 
vieții sale, să le promoveze ori să le laude. Ziua este însă marcată și de minciuna 
orientată împotriva propriului statut cea care printr-un moment de imprudenta îl 
face pe individ să piardă un drept sau un privilegiu. 

La vedere acest lucru va lua înfățișarea unei deconspirări, dar în realitate nu 
este altceva decât momentul în care individul arată că nu înțelege ce i se întâmplă, 
nu poate gestiona un fond atât de intens și atât de delicat cum este cel integrat în 
ecuația astrală a zilei de 6 iulie. 

Omul profund va obține astăzi beneficii importante în urma unei încercări pe 
care o va depăși cu brio. Această încercare face parte din seria transformărilor pe 
care o tot traversăm de câțiva ani încoace. Îl va bucura însă că poate gândi liber și, 
în virtutea acestei libertăți, i se pare mult mai ușoară adoptarea unui nou program 
de lucru sau să demonstreze celor care îl judecă sau critică pe nedrept că poate fii, 
în același timp, liber, dar și disciplinat. 

Dacă totul este menținut în această limită a bunului simț, mecanismul 
descris mai sus va fi mai puțin important și superioritatea nu va dori să se explice 
sau să se justifice în nici un fel. De asemenea nu va fi important mecanismul dacă 
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sunt preferate acele acțiuni care nu risipesc nimic. Vom avea nevoie să știm de ce ni 
se întâmplă atâtea sau de ce apar anumite erori de comportament sau anumite 
derapaje. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face un experiment. Să ne 
propunem ca la fiecare două ore timp de 5 minute să ne liniștim gândurile sau să 
urmărim timp de două ore ce facem cu mâna stânga sau mâna dreaptă. Acest 
proces de conștientizare ne ajută să descoperim rolul fiecărui element implicat  
într-un anumit proces. Astfel, cunoașterea devine un element integrat evoluției 
spirituale nu un instrument de care ne folosim atunci când murim de plictiseală. 
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7-13 iulie 2014 este săptămâna redescoperirii zborului. Acest interval ne va 
vorbi mai mult despre rezonanță decât despre un inventar al calităților, atitudinilor 
sau al altor elemente de destin, la care anumite unghiuri, indicate punctual, ar 
putea face referire. Dacă valorile cele mai importante sunt, în general, adjudecate 
în simplitatea unei vieți dedicată cercetării sau rafinamentului spiritual, 
redescoperirea zborului, deviza principală a acestei săptămâni, dovedește, în 
primul rând, faptul că la momentul prezent individul se află într-un impas, retrăind 
regretul că nu și-a împlinit un deziderat și, din această cauză, se simte marginalizat. 
Este posibil ca unii să-și fi stabilit idealuri mult prea înalte și să nu mai aibă timpul 
necesar să le împlinească sau să nu dispună de energia necesară pentru a atinge 
finalitatea acum. Nu despre acest lucru este vorba în această săptămână, ci despre 
intenția individului de a-și repara acele instrumente care să-i permită flexibilitate 
în vorbire, gândire sau în comportare pentru ca, în felul acesta, să se producă un 
salt calitativ. 

În această săptămână planetele individuale împlinesc unghiuri importante cu 
planetele colective lăsând impresia că a sosit momentul ca anumite elemente 
personale să-și atingă finalitatea. Acesta este, de altfel, și paradoxul săptămânii 
pentru că doar vom avea impresia că suntem pregătiți deoarece, în realitate, intrăm 
în această săptămână a redescoperirii zborului cu multe carențe, cu multe dureri 
sau cu prea multe răni. Dar așa se consumă procesul evoluției, așa ajungem să ne 
dezbrăcăm de hainele care nu ne mai sunt folositoare, văzându-le în oglindă 
urâțenia. Săptămâna aceasta ne va arăta care este urâțenia dar, în egală măsură, ne 
va arăta și cât de sus ne-ar putea duce o calitate atunci când o folosim așa cum se 
cuvine. Deși Luna plină din 12 iulie ar putea să reprezinte vârful acestei perioade, 
poate chiar vârful săptămânii, cel mai bine, confortabil și plăcut ne vom simții în 
zilele de miercuri și de joi, atunci când Soarele va fi în trigon cu Saturn și cu Chiron, 
împlinind o piramidă de apă. În această săptămână avem nevoie de înțelegere, de 
răspunsuri clare, de un spirit de observație foarte dezvoltat și, din această cauză, 
piramida de apă împlinită între Soare, Saturn și Chiron, care include zilele de 
miercuri și de joi, ca vârf al expresiei sale, va părea o adevărată salvare din 
încurcăturile în care ne vom trezi. Trecerea lui Mercur în zodia Rac va aduce la 
finalul acestei săptămâni o schimbare de vibrație atât de puternică și de intensă 
încât multe din dezideratele pe care le-am iubit atât de mult în perioada 
retrogradării sale, adică de pe 7 iunie până pe 1 iulie, să primească din partea 
anturajului o replică dură sau să fie întâmpinate cu o critică aspră. Cine se va opri 
asupra acestor evenimente și le va judeca doar prin ecoul ultimei zile, va avea 
dificultăți în a-i înțelege corespunzător direcțiile rezervate celei de-a doua jumătăți 
a anului 2014. 

Am mai avut ocazia și pe alte conjuncturi astrale să vedem ce înseamnă anul 
alegerilor multiple. Acum însă lucrurile vor fi foarte concentrate și vom observa, 
fără să facem prea mare efort, că totul stă într-o alegere. Nimeni nu ne va învăța 
cum să alegem și ce anume să preferăm, deși, până la urmă, totul va fi judecat după 
acest criteriu. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a medita asupra ideii 
care ne îndeamnă să ne eliberăm presiunea pe care o punem pe noi înșine. Este 
posibil ca firele pe care le-am construit cu atât de mult efort să nu reprezinte ceea 
ce ne-am propus să îndeplinim în această viață. Omul nu se poate dezlipi de idealul 
adevărat pe care și l-a propus în această viață, de menirea sa, dar și-l poate acoperi 
cu idealuri false. Din această cauză, acolo unde lucrurile vor putea fi abandonate, 
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ele însele dovedesc faptul că vin dintr-o zonă a iluziilor, a idealurilor false. Cel care 
este sincer cu sine și care încearcă acest experiment va reuși să se înnobileze, să-și 
purifice conștiința prezenței sale aici, în această perioadă istorică, pentru a putea 
înfăptui ceea ce și-a propus. 

 
Luni, 7 iulie 

Luni  7- 7-2014  9:48   Venus (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Luni  7- 7-2014 12:07    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Luni  7- 7-2014 20:56    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
 

Încredere în forțele proprii. Aspirații către idealuri ambițioase. 
Incertitudine. Colecțiile sunt importante. Intuiția trece pe un alt nivel. Aspirații 
către o viață mai bună. Ripostă dură. Secretele dezvăluite ajung pe mâna cui nu 
trebuie. 

 
În această primă zi a săptămânii, Luna se află în plin tranzit prin zodia 

Scorpion având de împlinit două aspecte importante, un trigon cu Neptun și un 
sextil cu Pluton, cel care se află de ceva vreme în mers retrograd, participând, 
astfel, la o configurație numită triunghi minor. Dacă luăm în considerare și faptul 
că o parte din zi Luna se va află în continuare în fereastra trigonului cu Soarele am 
putea considera că pe cer, nu avem doar un Triunghi minor, ci chiar un Zmeu. Dar 
vedeta acestei zile nu este Luna, cu implicațiile pe care le are în configurația numită 
Zmeu, ci planeta Venus, care se află acum în sextil cu Uranus. 

Toată această construcție astrală va indica o ambiție foarte mare sau o 
aspirație care își propune să ne ducă foarte departe. În felul acesta, sunt activate 
planurile de viitor, dar și mijloacele prin care un individ își administrează un bagaj 
de cunoștințe, anumite informații acumulate prin învățare repetată sau chiar 
adjudecarea unor rezultate prin practică spirituală. Pentru omul comun sextilul 
care se împlinește între Venus și Uranus reprezintă contactul cu informațiile 
neobișnuite, cu gustul pentru frumos, modă, pentru orice reproducere a sunetului, 
a formei sau orice transpunere în altceva a sunetului sau ideii. Omul evoluat, cel 
care este implicat într-un proces de cercetare spirituală, va aprecia unghiul care se 
împlinește între Venus și Uranus prin constrângerile și limitările ori prin 
imperfecțiunile de care a avut parte în ultima perioadă. El va ști că dacă libertățile 
de acum sunt raportate la mesajul condiționărilor din trecut poate merge mai 
departe sau poate face în așa fel încât viața sa să aibă un rost. Prietenia pe care 
Luna o are cu planetele Pluton și Neptun arată că, de fapt, această înțelegere sau 
această raportare la experiențele vieții va depăși cadrul intim și va intra în categoria 
experiențelor de viață. Asta înseamnă că această libertate de expresie va face în 
această zi apel la resursele pe care le are individul, la talentele de care dispune el și 
atunci când va dori să-și pună în aplicare o intuiție, o inspirație lucrurile pot merge 
puțin mai departe decât pare la prima vedere. Adică, se poate ajunge până într-o 
zonă în care seducția să nu se mai facă în mod vulgar prin apelative verbale, mesaje 
nonverbale lansate de corp, ci prin modul cum sunt gestionate evenimentele vieții 
personale.  

O altă componentă interesantă a acestei zile este aceea dată de ușurința cu 
care oamenii se judecă după aparențe. Acolo unde tentațiile momentului nu-i mai 
îndeamnă pe oameni să se limiteze la informațiile pe care le obțin în primă 
instanță, la prima privire avem de-a face cu o intuiție care trece pe un nivel 
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superior și cu o diminuare a dorinței de răzbunare. În realitate, pentru că ne situăm 
în continuare în fereastra opoziției Soare-Pluton, valorile personale sunt 
zdruncinate. Așadar, ipostazele acestea complicate sunt motivate de faptul că, în 
ultimele zile sau, pentru cei care sunt implicați în evenimente ample, în ultimele 
săptămâni, s-a eșuat într-un demers public. Așadar, această tendință de a rezolva 
rapid problemele ar putea să-i constrângă pe unii să se oprească la primele 
rezultate, bucurându-se de faptul că de această dată au reușit să obțină ceea ce au 
cerut sau ceea ce și-au dorit. Din această cauză, prima zi a săptămânii cere 
oamenilor să facă ceva neobișnuit, să-și depășească propria condiție, să lase în 
urmă reziduurile și să vadă că se poate  gândi, face, trăi și altfel. Nu trebuie neglijat 
nici faptul că ne aflăm în continuare în fereastra opoziției Marte-Uranus, dar nici 
faptul că acum Capul Dragonului și Marte încă se află în fereastra conjuncției lor. 
Asta înseamnă că este posibil ca o parte din secretele personale să ajungă unde nu 
trebuie și, pentru cei bine intenționați, apare și tendința de a se opri în faza 
incipientă, de la primele rezultate, pentru a nu răscoli inutil ori periculos sau, 
pentru cei egoiști, tendința de a merge mai departe doar pentru a folosi secretele 
personale ori ale celorlalți într-un mod necuviincios sau pentru un avantaj personal 
direct. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne îndeamnă să ne exprimăm cu mai 
mult curaj, dar nu ne ajută să ne protejăm în fața anumitor pericole. Lucrurile, așa 
cum se desfășoară ele astăzi, nu au un caracter periculos. Ele se pot transforma în 
probleme dacă se insistă prea mult pe defecte, pe ambiții care au dovedit până 
acum că nu duc unde trebuie. Se încearcă, așadar, adoptarea unei atitudini pe care 
anturajul o va judeca altfel, greșit sau pe care o va vedea ca pe o barieră ori ca pe un 
zid. Dacă sunt adoptate aceleași metode ca în ultimele zile atunci riposta va fi dură, 
iar anturajul se va transforma într-o bătălie. Este adevărat, după unghiurile care se 
împlinesc astăzi va exista victorie de ambele părți, însă nu aceasta este trezirea la 
care se referă, nu pentru asta ne folosim de libertatea de expresie, simțul estetic sau 
curaj. De altfel, dacă privim îndemnurile pozitive prin opozițiile majore care sunt 
active de ceva vreme (opoziția Soare-Pluton și opoziția Marte-Uranus), vom 
constata că orice ambiție rănită are astăzi în interiorul ei dorința de a da o replică, 
de a răzbuna o umilință mai veche. 

Cei care se situează în afara zonei de conflict și care fac acest lucru în mod 
conștient, arată că dispun de o educație solidă pe care și-au însușit-o de-a lungul 
vieții reușind să transforme conflictul în înțelegere sau experiența de viață pentru a 
nu produce urmări ireversibile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a-i respecta celuilalt dreptul la 
libera exprimare. Este posibil ca unii să dorească să se exprime puțin mai dur, pe 
un ton mai ridicat sau mai hotărât. Să le lăsăm acestora dreptul de a se afișa așa 
cum doresc pentru că au nevoie, în primul rând față de ei înșiși, de acest lucru. La 
rândul nostru descoperim că putem conviețui și într-un mediu în care oamenii nu 
sunt de acord întrutotul cu ceea ce spunem, fără a pune în pericol relațiile sociale. 
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Marți, 8 iulie 
Marti  8- 7-2014  0:15    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Marti  8- 7-2014  3:23     Sun (Can) Tri (Sco) Moon 

Marti  8- 7-2014  5:07    Luna (Sco) Con [Sco] Saturn 

Marti  8- 7-2014  6:36    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Marti  8- 7-2014  9:46   Venus (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Marti  8- 7-2014 19:22     Sun (Can) Squ (Ari) Uranus 
 

Aer gratuit de superioritate. Inventivitate. Există consecințe ale faptelor 
dedicate sprijinirii frumosului. Libertatea de a gândi se exprima în chip nou. 
Duplicitate. Independență folosită greșit. Mare forță psihică. Menținerea 
succesului este provocată prind curaj. Fapta este mai aproape de creație decât 
gândirea. 

 
Spre deosebire de ziua anterioară, multe din aspirațiile care ne motivau felul 

de a fi sau simplele alegeri de moment trec acum într-un alt plan, încercând să 
sondeze mult mai profund frumosul, diferitele modalități de a menține un succes 
adoptat în ultima săptămână sau alte elemente care țin de gândirea abstractă sau 
chiar de duplicitate. Lucrul cel mai important care vine spre noi în această zi de 
Scorpion (Luna în Scorpion) vrea să reprezinte un îndemn la a depăși o interdicție. 
De altfel, multe din aceste evenimente se susțin pe un simț social aparte acela 
dezvoltat prin intermediul autocunoașterii. Ne referim aici la piramida de apă pe 
care Soarele, Saturn, Chiron o împlinesc. Aceasta are sprijinită pe una din laturile 
sale o Nicovală. Cu alte cuvinte, pentru a pune în valoare un talent, pentru a ne 
exprima prin intuiție ori prin elementele ce țin de psihologia comportamentală este 
nevoie să plătim un preț, să punem la bătaie un bun fără să conteze dacă acesta nu 
este de maxima necesitate sau nu. Aici poate fi inserată și suferința provocată de 
descoperirea unei informații. Această descoperire ia înfățișarea unor consecințe ca 
și cum ne-am dorit mult prea mult să știm, dar nu suntem în stare să ducem mai 
departe rezultatul pe care îl primim. 

Dacă Nicovala, cea care se lipește de Piramida de apă, primește din partea lui 
Lilith o interferenţă interesantă, aceea care vorbește despre importanța de sine, 
faptul că Soarele se află în continuare în fereastra opoziției cu Pluton ar putea să 
producă efecte negative generate de intenții bune. Nu ne referim aici doar la 
componenta în care o faptă bună este răsplătită cu ironie sau cu alte reacții 
nefirești, ci ne referim la faptul că întregul context social, în care aceste fapte bune 
se manifestă, opune o atât de mare rezistență încât îi creează impresia falsă 
individului că faptele sale nu sunt firești, cerute de comunitate sau nu vor vedea 
niciodată finalitatea așa cum își închipuie acum. Cei care sunt mai slabi de înger, 
care cedează ușor se vor lăsa păcăliți de această nouă întruchipare a importanței de 
sine considerând că dacă țin cont de acest prim ecou negativ venit din planul social 
se adaptează la nou. Acesta este, de altfel, și momentul în care se exprimă deodată 
cele două careuri pe care le conține această zi și la care nu participă Luna: careul 
Venus-Chiron și careul Soare-Uranus. Aceste careuri fac referire la un proces 
interior, la un dialog interior pe care individul nu poate reuși să îl fructifice așa cum 
se cuvine. Din această cauză, menținerea succesului cere acum foarte mare curaj, 
din această cauză mulți vor fi tentați să considere că obstacolele sociale îi ajută să 
simplifice lucrurile. În realitate, acest obstacol îi oprește de la un demers foarte 
important pe care acum, din cauza unor frământări inutile, nu reușesc să îl observe 
așa cum trebuie. 
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Prin urmare, 8 iulie este ziua în care evenimentele sociale ne îndeamnă să 
trecem peste un obstacol. Este posibil ca unii să înțeleagă răsturnat această 
invitație și pentru ei a trece peste un ordin real să însemne de fapt a scoate la 
lumina o multitudine de probleme pe care acum le-au blocat în minte, adică într-un 
dialog interior epuizant. Faptul că împărtășesc celorlalți din frământările lor nu 
reprezintă niciun beneficiu pentru conjunctura socială, ci doar ar putea să mai 
diminueze puțin din tensiune. A încadra această înclinație spre dialogul interior 
epuizant în contextul acestei săptămâni, cel în care suntem îndemnați să 
redescoperim zborul, duce la un rezultat foarte interesant. Acesta seamănă cu ceea 
ce pasionații de ezoterism numesc oglindă. Prin careul lui Venus cu Chiron oglinda 
devine înțelegere asupra rezultatelor unor fapte. Prin careul Soare-Uranus oglinda 
devine înțelegere a ceea ce există ca dizarmonie în prezent. Dacă, în primul caz, 
avem de-a face cu anumite efecte ale acțiunilor trecute, în al doilea caz avem de-a 
face cu o realitate dură a prezentului. Deoarece în spațiul acestei zile este încadrat 
și careul dintre Luna și Lilith ne indică faptul că aceste probleme ale prezentului nu 
sunt selectate aleatoriu, ci ele sunt legate de întâmplări concrete când, anterior, 
individul s-a confruntat cu anumite tensiuni, conflicte, confruntări verbale pe care 
nu le-a depășit cum trebuie. Umilințele mai vechi acum se răzbună, dar o fac 
împotriva individului. Fiecare va vedea în această nouă șansă o relansare a 
problemei cu scopul de a fi rezolvată. De aici și caracterul duplicitar, de aici și 
înclinația de a crede că acum suntem favorizați de destin, că avem mai mult curaj 
sau că putem să lăsăm o urmă a trecerii mult mai adâncă. 

Dar pentru că noi studiem astrologia și nu suntem doar consumatori de 
previziuni astrale, înțelegem că toate aceste presiuni care vin din exterior sau pe 
care le amplificăm cu acest dialog interior epuizant au ca principală țintă 
aprofundarea vieții sau înțelegerea faptului că uneori pentru a merge mai departe 
trebuie să pierdem ceva. Cel care știe să piardă și, în același timp, să meargă mai 
departe, arată că dispune de o anumită înțelepciune de viață, că nu a trăit doar 
pentru a se simți bine sau pentru a ieși învingător din orice confruntare, ci și pentru 
a se împlini ca ființă sau, așa cum pasionații de ezoterism spun, o ființă înnobilată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne simți astăzi împovărați 
de frământările pe care le avem și de a considera că sunt erupții care ne arată că 
putem să scăpăm de anumite probleme, că ele ies din profunzime și, ajungând la 
suprafață, ne oferă șansa de a ne elibera. Nu este indicat să ținem minte ziua de 8 
iulie doar pentru gândurile pe care le avem, ci doar pentru ceea ce am învățat din 
încercarea de a ni le controla sau de a le orienta către lumină. 

 
Miercuri, 9 iulie 

Miercuri  9- 7-2014  1:30    Luna (Sco) Tri (Can) Jupiter 

Miercuri  9- 7-2014  3:28     Sun (Can) Tri [Sco] Saturn 

Miercuri  9- 7-2014  4:20    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Miercuri  9- 7-2014 16:54    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 
 

Apel la etaloane solide. Se acordă mai multă importanță proceselor de 
refacere. Forțele dezlănțuite sperie prin consecințele ample care ne duc cu gândul 
la suferință. Refuz. Succesul vine prin moralitate. Trăinicie. 

 
Zilele de miercuri și joi sunt zilele în care stabilitatea este cel mai important 

element. Referindu-se strict la ziua de 9 iulie, trigonul pe care Soarele și Saturn îl 
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împlinesc în noaptea de marți spre miercuri va reprezenta pentru noi toți un apel la 
etaloane solide. Este adevărat ca având un Saturn în Scorpion, dar, mai ales, și o 
Lună aflată în tranzit prin această zodie s-ar putea ca ziua de 9 iulie să se remarce 
la capitolul ambiție mai mult decât ar trebui să se remarce la capitolul 
autodepășire. Din fericire, înainte de răsăritul Soarelui, Luna va trece în Săgetător, 
încercând să-i îndemne pe oameni să-și stabilească noi obiective. În după-amiaza 
acestei zile ea va împlini un careu cu Neptun, spunând că, de fapt, noile realizări 
înseamnă și o nouă serie de privațiuni, o nouă bătălie cu elementele negative ale 
vieții personale, o nouă contracție pe care cei mai slabi de înger s-ar putea să o 
privească altfel, să o refuze sau din cauza căreia să se declare împotriva a ceea ce le-
au limitat modul de expresie sau, în general, libertatea. Ne vom simții îndreptățiți 
în această zi să pornim pe un nou drum însă nu trebuie să ne așteptăm ca acesta să 
ne ofere toate soluțiile, toate rezolvările sau măcar să fie generos la capitolul 
rezultate. Ele reprezintă doar un simplu început ale cărui rezultate se vor vedea mai 
târziu, în special atunci când gândul de suferință va trece într-un alt plan, adică nu 
va mai fi analizat, urmărind, evaluat prin caracterul său dureros, ci va fi urmărit 
prin sedimentele pline de înțelepciune. 

Redescoperirea zborului cere, în primul rând, acceptarea unei realități: faptul 
că, în acest moment, este întrerupt. Adică am pierdut ceva și în acest moment 
redescoperim. Redescoperirea zborului pe trigonul dintre Soare și Saturn 
înseamnă, în egală măsură, și abordarea unor procedee care înseamnă refacerea 
unei structuri, vindecare, corectarea unei atitudini sau chiar a comportamentului. 
Pentru unii a lucra cu structurile esențiale înseamnă a se afla într-un moment de 
mare efort. Dar, așa cum se spune în popor, pofta vine mâncând. Așadar, cu cât se 
vor preocupa mai mult de această latură vieții, adică de corectare, cu atât mai ușor 
vor obține anumite rezultate. Acolo unde avem de-a face cu evenimente localizate la 
nivelul grupurilor, oamenii se vor îndemna unii pe alții pentru a se ajuta și, prin 
efortul comun, să se poată depăși un impas. 

De fiecare dată când Luna trece prin Săgetător oamenii se sperie de 
consecințele faptelor lor și sunt tentați să ia doar aspectul pozitiv al vieții. Cei care 
nu sunt instruiți, nu vor realiza un proces de selecție, ci pur și simplu vor fi atât de 
superficiali încât se vor aștepta ca peste tot să curgă doar lapte și miere. Acolo unde 
nu se va întâmpla acest lucru totul se va situa sub imperiul careului dintre Lună și 
Neptun, adică vor avea componenta dezamăgire atât de vizibilă încât omul să fie 
tentat să-și anuleze bucurii mai vechi, nostalgii plăcute sau chiar relații pozitive 
doar pentru că se află acum într-un moment mai dificil, mai serios în care nu 
trebuie să mai ia totul așa cum vine, ci să abordeze problemele momentului cu mai 
multă disciplină. 

Indiferent de gradul și intensitatea implicărilor din acest moment, o mare 
parte din rezultatele acestei zile vor lua înfățișarea unor sedimente solide pe care 
oamenii le vor așeza la baza relațiilor. Cei care sunt înțelepți vor aborda acest 
îndemn la refuz ca pe un proces amplu de selecție și nu se vor crampona de 
elementele superficiale ale comportamentelor sociale, acelea care ne îndeamnă să 
refuzăm tot ceea ce implică efort, muncă, seriozitate. Cel care se află într-un proces 
de evoluție accelerată nu va refuza munca și nici nu o va încadra în categoria 
instrumentelor de tortură. 

Dar pentru că Neptun nu se află în mers retrograd, careul pe care îl 
împlinește cu Luna în după-amiaza zilei de 9 iulie reprezintă și apelul la sedimente 
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care există deja și care au fost acumulate pe baza altor criterii, diferite față de cele 
cu care ne întâlnim astăzi. De aici şi o ușoară confuzie. 

Prin urmare, 9 iulie reprezintă momentul în care descoperim care sunt 
cele mai importante elemente pe care să ni le așezăm la baza edificiului social. 

Pentru că Saturn se află în plin mers retrograd în zodia Scorpion momentul 
acesta de trigon dintre Soarele și seniorul karmei (Saturn) se transformă într-o 
ipostază socială pe care oamenii o vor aborda cu obsesia reparării unor fapte greșite 
sau pentru a recupera puterea pe care au pierdut-o în ultima vreme. Este posibil ca 
în cazul unora întoarcerea spre trecut să însemne confruntarea cu o nouă sancțiune 
pe care, probabil, au ocolit o anterior. În rest, pentru ceilalți această tendință de a 
căuta perfecțiunea se poate traduce ca o stare de încordare nefirească. Adică, atunci 
când omul ar trebui să se bucure de realizările sale, el și le apropie, și le strânge 
foarte aproape și mintea sa călătorește către lucruri care nu au putut fi soluționate, 
fie pentru că nu există mijlocul social sau că nu a sosit timpul. Asta nu înseamnă că 
bucuria momentului, adică acest unghi de 120 de grade care se împlinește între 
Soare și Saturn, nu va putea să aducă o anume mulțumire momentului. Depinde 
foarte mult de educație, grad de sensibilitate, cultură pentru ca această mulțumire 
să fie așezată, împreună cu alte elemente, la baza unui edificiu important. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi evenimentele care 
ne ies acum în cale prin constrângere. Nu constrângerea este etalonul eficient al 
acestei zile și, dimpotrivă, libertatea care se află în preajma acesteia. Ambivalența 
momentului îi va permite omului să-și ia din jur ceea ce dorește după nivelul pe 
care-l are și, de ce nu, după preferințele momentului. Nu înseamnă că dacă preferă 
constrângerea, aceasta va fi cea mai importantă. 

 
Joi, 10 iulie 

Joi 10- 7-2014  0:26     Sun (Can) Tri [Pis] Chiron 

Joi 10- 7-2014  2:28    Luna (Sag) Opp (Gem) Juno 

Joi 10- 7-2014  4:32    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Joi 10- 7-2014  8:08    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Joi 10- 7-2014 10:00    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Joi 10- 7-2014 14:24    Luna (Sag) Opp (Gem) Venus 

Joi 10- 7-2014 18:02    Luna (Sag) Sex (Lib) Mars 

Joi 10- 7-2014 20:53    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 
 

Surprizele se țin lanț. Greșeala vine acolo unde individul se pierde cu firea. 
Autoritate prin apel la scheme care și-au dovedit până acum succesul. 
Inventivitate. Vindecare prin mijloace neconvenționale. Medierea este de scurtă 
durată. Puterea gândului devine o forță concretă. 

 
Trigonului dintre Soare și Chiron, care se împlinește în noaptea de miercuri 

spre joi, repartizează fluxurile energiei sintetice dată de acest unghi în ambele 
sectoare. Asta înseamnă că acolo unde, în săptămânile anterioare, a fost greșeală, 
acum devine rana vindecată sau soluție miraculoasă. Este posibil ca multe dintre 
aceste rezolvări să ne vină în timpul somnului sau printr-o mare inspirație în cazul 
celor care lucrează noaptea. În rest, evenimentele zilei vor fi marcate de elementul 
surpriză care ar putea să scoată informația din context și să o expună altor repere 
pentru a o face mult mai interesantă sau mai atractivă. Unghiurile pe care Luna le 
împlinește în această zi sunt, în marea lor majoritate, pozitive. Asta înseamnă că 
îndemnul pe care îl primim în timpul nopții, când se împlinește unghiul dintre 
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Soare și Chiron, va fi unul pozitiv, puternic menit să consolideze, împreună cu 
vibrațiile zilei anterioare sau cu ceea ce s-a sedimentat anterior, ceea ce ne va fi de 
un real folos în săptămâna următoare. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 
accelerat de evoluție spirituală unghiul pe care Soarele și Chiron îl împlinesc astăzi 
dovedește o dată în plus că undeva acolo, în subtil, în ceruri există întotdeauna 
cineva drag care supraveghează sau care urmărește cu inima deschisă ceea ce se 
întâmplă aici. Din această cauză vindecările sau rezolvările spectaculoase de care 
vom avea parte în ziua de 10 iulie sunt coordonate de puterea gândului. Acest gând 
devine acum o forță concretă care îl susține pe individ să-și depășească propria 
condiție și să îndrăznească mai mult, nu în a-și însușii din bunurile celorlalți, așa 
cum s-a întâmplat anterior, ci din a ridica cu pioșenie privirea spre cer și a spune: 
“Vreau mai mult din ceea ce merit”. 

Din această cauză, acum vindecarea poate interveni în judecata individului, 
îndemnându-l să creadă că a ajuns la capătul drumului. Poate aceasta este și cauza 
pentru care medierea va fi acum scurtă ca durată sau ca beneficiu. 

Cei puternici își dau seama că au ajuns acum într-un punct în care pot face 
dovada cunoștințelor, pot să se impună în fața celorlalți prin calități. Componenta 
visului nu va conteni să ne surprindă în această zi doar dacă este legată de aspirații 
mai vechi. Aceste aspirații trebuie, în mod imperios necesar, să vizeze relațiile 
încordate, acelea pe care am încercat, fără sorți de izbândă, să le armonizăm de la 
începutul anului și până acum. Prin această tendință lucrurile se pot inflama de-o 
manieră surprinzătoare. Evenimentele pe care l-am traversat de la începutul anului 
și până acum ni se vor părea adevărate încercări existențiale, adică obstacole care 
ne împiedică să trăim armonios ori să ne bucurăm de o sănătate confortabilă. Vor 
exista persoane care se vor implica în acțiuni cu caracter novator și, din această 
cauză, vor crede, până la un punct, că greșesc, dar pur și simplu nu se pot abține. 
De aici și caracterul nefiresc, surprinzător sau inventiv al unor evenimente care, în 
ultimele săptămâni, au fost încadrate în categoria celor banale. 

Prin urmare, 10 iulie ne va aduce în fața unor surprize care se vor ține lanț. 
Acolo unde individul preferă să repete o greșeală, să aducă din nou prea multă 
mânie sau prea multă ambiție în evenimente banale, lucrurile se vor precipita ori 
vor scăpa de sub control, simplificând ceea ce numim generic mediere. Este posibil 
ca, în cazul unora, lucrurile să fie mult mai grave decât par la prima vedere. 
Câștigând ceea ce își doresc atât de mult, de fapt, pierd ceva esențial. Fiind 
superficiali sau prea ocupați doar cu ceea ce îi interesează acum, ar putea pierde că 
stabilitatea acum reprezintă achiziția cea mai mare, devenind mai importantă  
decât victoria. 

Am văzut și pe alte conjuncturi că, în realitate, victoria nu reprezintă cea mai 
importantă achiziție a unei persoane. Situația poate fi construită în așa fel încât a 
păstra cu sfințenie un obicei, o achiziție, o atitudine sau o aspirație reprezintă o 
adevărată victorie asupra patimilor. Considerând că preferințele oamenilor nu sunt 
cele pe care le formulează în fața celorlalți, ci acelea pe care le ascund față de 
privirile celor cu care colaborează, descoperirea zborului (deviza săptămânii) 
înseamnă acum, cu Luna în plin tranzit prin zodia Săgetător, și întâlnirea cu 
momentul de sinceritate. Chiar dacă medierea va fi scurtă, atât ca timp, cât și ca 
beneficiu, pentru cel sincer, lucrurile care se sting într-un sector se aprind în altă 
zonă și îi pot promite bucurii intense și realizări magnifice. Dar 10 iulie nu este o zi 
de promisiune, ci este o zi în care mintea are nevoie să vadă în mod concret care 
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sunt calitățile cele mai puternice și încărcate de semnificație, menite să susțină 
zborul pe care nu l-am început încă. 

Un om educat va ști să extragă din evenimentele de acum o esență atât de 
frumoasă și de importantă încât sensul vieții, Capul Dragonului, acela care se află 
acum în fereastra conjuncției cu Marte, dar și în opoziție cu Uranus, să nu se mai 
simtă atât de fragil în fața necunoscutului. Pentru un asemenea om vindecarea nu 
va însemna neapărat întoarcerea spre trecut. Ea va însemna și lumina a ceea ce se 
află în față, cel puțin după ceea ce se va înțelege acum. Dacă mintea va fi suficient 
de deschisă înțelegerii, multe vor crește progresiv și nivelul de cunoștințe se va 
îmbogății în mod substanțial. Primul indiciu că realizăm corect acest proces mistic 
este dat de diminuarea senzației de vulnerabilitate față de oameni necunoscuți, 
întâmplări noi sau idealuri îndrăznețe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de gândul că 
a avansa într-un proiect implică neapărat și a elimina concurența. Secvențele 
viitorului s-ar putea să ne surprindă prin ceea ce conțin, prin ceea ce este stabilit 
deja și care așteaptă ca vasul care suntem să se golească de prejudecăți pentru a se 
umple cu adevăruri esențiale. Cele care se laudă că trăiesc în prezent și care sunt 
sclavii tabieturilor, a prejudecăților sau viciilor pe care le-au hrănit cu insistență în 
trecut nu fac altceva decât să se declare învinși, iubind prea mult cușca pe care  și-
au construit-o. Un om cu adevărat curajos va prefera incertitudinea viitorului decât 
cușca plină de vicii a prezentului. Dar de cele mai multe ori nu se va pune problema 
în felul acesta, adică nu ne va obliga nimeni să alegem așa. Cu cât inima este mai 
deschisă, cu atât florile pe care vrem să le creștem în grădina sufletului vor fi mai 
frumoase, mai parfumate și mai vindecătoare. 

 
Vineri, 11 iulie 

Vineri 11- 7-2014  3:17    Luna (Sag) Opp (Gem) Mercury 

Vineri 11- 7-2014  6:21    Luna (Sag) --> Capricorn 

Vineri 11- 7-2014 18:09    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 
 

Tulburare de limbaj. Dezacord. O metodă este respinsă. Este înlocuit 
aspectul practic cu speranțele într-un viitor mai bun. Seducția este prost 
înțeleasă. Apar dureri suspecte. Emoțiile intră pe făgașul normal, adică se 
liniștesc, dacă sunt acceptate. Surprizele nu sunt agreate. 

 
11 iulie este o zi de dezacord. Încă de dimineață, înainte de răsăritul Soarelui 

Luna va trece prin opoziția cu Mercur, complicând lucrurile și punând mai multă 
tensiune decât este cazul în anumite procese care ar trebui să fie realizate de la sine. 
Acesta reprezintă, de altfel, și momentul în care odihna este afectată, iar atunci 
când omul nu se odihnește suficient devine irascibil, nu se poate concentra, iar 
munca sa este în mod serios afectată. Din această cauză se poate anticipa că 11 iulie 
este o zi când pare că nimic nu funcționează cum trebuie, metoda este respinsă iar 
ideile sunt înlocuite, în speranța că se va ascunde acest deficit de putere. Dacă, încă 
de dimineață, am înțelege că, așa cum am constatat de-a lungul vieții, avem nu doar 
zile bune, ci și zile proaste, vom putea accepta mult mai ușor că 11 iulie este una din 
acele zile proaste pe care nu le putem schimba decât cu foarte mare efort. Pentru că 
vorbim de devitalizare, este puțin probabil ca, în masă, oamenii se poată face efort 
pentru a influența această direcție a ecuație astrale aferentă momentului. 
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Dar, pentru că adesea, de-a lungul vieții, am văzut ca atunci când durerea 
este mai mare și curajul prinde viață, vom observa că, după ce Luna va trece în 
Capricorn, adică în dimineața acestei zile, ne vom preocupa mai mult în a căuta cele 
mai eficiente mijloace, cuvinte sau atitudini prin care să aducem comportamentul 
pe făgașul normal. Apelul la etaloanele de normalitate reprezintă în egală măsură și 
dorința omului de a se detașa de durerile pe care le-a înfruntat în săptămâna 
anterioară, în care a cunoscut care îi sunt patimile. Acum dorește să-și construiască 
pașii următori cu mai multă atenție, cu mai multe rezerve sau cu mai multă forță. 
În această forță poate să pună și o altfel de patima decât cea negativă pe care a 
întâlnit-o în săptămâna anterioară. Acesta va fi, practic, momentul în care oameni 
care până acum au făcut rău, dintr-o cedare în fața remușcărilor, arată că până și ei 
recunosc drumul spre casă, adică traseul care duce pe făgașul normal. 

Dar când ne referim la făgașul normal, fiecare va face apel la ceea ce îl 
nemulțumește invocând termenul generic de normalitate. Acesta va fi, de altfel, și 
elementul care îi va deosebi pe oameni sau îi va duce pe căi greșite. Unii vor fi atât 
de marcați de surprizele pe care nu au reușit să le depășească în ziua anterioară 
sau, dacă ne referim la surprize neplăcute, în săptămâna anterioară, încât se vor 
arunca în necunoscutul vieții lăsând în urmă, printr-o atitudine dură, abuzivă ceea 
ce ar putea conține și puțin noroc, puțină acceptare sau puțină dragoste. Nu trebuie 
să uităm că, în Capricorn, Luna este în exil și va urmări să folosească sentimentul 
împotriva propriei persoane, chiar dacă uneori nu o va face cu intenție vădită. În 
fața unei situații de genul acesta, oamenii vor face apel la multe informații, printre 
care și seriozitatea, nivelul de cultură, sinceritatea sau dragostea. Nu se poate 
anticipa din această analiză generală dacă momentul de judecată, critică sau 
evaluare se oprește în acest stadiu al observației. Se poate știi însă că dacă fiecare 
informație sau reacție pe care o avem față de cei din jur nu își anunță venirea atunci 
genul acesta de surprize nu vor putea fi agreate ducând la o și mai mare închidere 
afectivă. 

Prin urmare, 11 iulie reprezintă o zi în care, din dorința de a face bine 
grupului de apartenență, familiei sau chiar propriei persoane ajungem să ne 
declarăm împotriva unor obiceiuri, împotriva unor scheme de lucru sau să neglijăm 
demersuri importante ale unui proiect care pe viitor ar putea să ne împlinească. 
Este adevărat că 11 iulie ne va aduce prea ușor în punctul în care să credem că 
merităm succesul, recunoașterea sau aprecierea doar pentru că până acum am fost 
nedreptățiți. Această naivitate poate fi pusă pe seama opoziției Lunii cu planeta 
Mercur, dar și pe seama tranzitului Lunii pe primul sector al zodiei Capricorn. 
Există însă o explicație pentru care această naivitate va fi preferată față de lucrurile 
esențiale, față de profunzimile care ne vin din zodia Capricorn. Teama de surprize 
neplăcute, teama de eșec ar putea să-i ducă pe unii în punctul în care să ceară prea 
multe de la ei înșiși ori să abordeze această atitudine în mod disimulat. Adică 
disimularea ar presupune să nu se ceară în mod direct de la ei înșiși, ci să considere 
că merită de la sine să primească ceva important sau, oricum, mai mult decât au 
primit până acum. Judecata, un conflict deschis la care se ajunge fără o intenție 
clară ar putea să declanșeze toate aceste combinații marcate de dezacord. 

Din această cauză, recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne 
declara în mod decisiv și categoric împotriva dușmanilor, nici de a ne așeza pe o 
poziție ofensivă față de noi înșine, doar pentru că, la un moment dat, credem că am 
merita mai mult și din jur nu primim. 
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Sâmbăta, 12 iulie 
Sambata 12- 7-2014  1:47    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Sambata 12- 7-2014  8:42    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Sambata 12- 7-2014  9:05    Luna (Cap) Sex [Sco] Saturn 

Sambata 12- 7-2014 10:25    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Sambata 12- 7-2014 14:23     Sun (Can) Opp (Cap) Luna (Full Moon) 

Sambata 12- 7-2014 18:46    Juno (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Sambata 12- 7-2014 19:40    Luna (Cap) Squ (Lib) Mars 

Sambata 12- 7-2014 20:44    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 
 

Judecăți prea aspre. Energia necontrolată se întoarce împotriva 
individului. Se dorește renunțarea la un obicei. Faptele prezintă greșit natura 
internă a persoanei. Sunt preferate faptele grave. Trezire bruscă la realitate. Este 
nevoie de o rădăcină puternică pentru a face față schimbărilor de acum. 
Previziunile dulci sunt evitate de firile puternice. 

 
Luna plină care se împlinește în 12 iulie poate aduce împlinirea unor situații 

grave prin faptul că realizează împreună cu Axa Dragonului, dar și cu planetele 
Marte și Uranus, care se află în opoziție, o cruce cosmică pe semne cardinale. Acest 
moment de Lună plină ar trebui să reprezinte secunda de trezire pe care să o poată 
valorifica individul înțelept sau măcar acela care a înțeles ceva din ceea ce s-a 
întâmplat în ultima vreme. În realitate, lucrurile sunt atât de complicate, atât de 
periculoase pentru individul fragil încât iau înfățișarea unei sinteze aplicate 
evenimentelor consumate în ultimul an. Nu mai este mult și Jupiter va ieși din 
semnul exaltării sale, intrând în Leu, iar acest moment de Lună plină, acest 
moment în care Luna din exil i se opune lui Jupiter din exaltare, reprezintă ultima 
etapă în a ne situa în fața unei lecții de viață cu adevărat importantă. Nu ne referim 
aici doar la selecția evenimentelor din ultimul an, ci ne referim și la înclinația spre 
a descoperi o rădăcină puternică, aceea care ne ajută să facem față schimbărilor 
care se preconizează a se consuma în a doua parte a anului.  

Știm din analiza aplicată anului 2014 că schimbările, acum, se vor ivi la tot 
pasul, dar, mai ales, faptul că aceste schimbări pot însemna și contactul cu situații 
neprevăzute, cu accidente sociale sau tulburări ale vieții spirituale de o manieră atât 
de intense și lipsită de condescendență încât să avem impresia că, în ultimele 12 
luni, am trăit degeaba sau prea mult pentru alții și prea puțin pentru noi înșine. Din 
această cauză, Luna plină din Rac luptă împotriva prejudecăților care ne hrănesc 
sufletul cu sugestii negative. Asta nu înseamnă că vom fi în afara pericolului, nu 
înseamnă că suntem protejați de cauzele suferinței sau cauzele unor incidente, fie 
ele cât de mici. 

Așadar, pe această Lună plină se va insista atât de mult pe maturitate, 
experiență de viață, înțelepciune încât momentul în care Luna va trece peste 
Pluton, la puțin timp de la intrarea în spațiul zilei de 12 iulie, va însemna durerea 
care ne va trezit la realitate. S-ar putea ca unii să nu iubească deloc ceea ce văd 
acum, dar nu are importanță. Realitatea își va duce mai departe misiunea în mod 
obiectiv, așa cum am fost obișnuiți de multiplele momente astrale pe care le-am 
parcurs de-a lungul vieții. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenați într-un proces de 
cercetare spirituală vor considera că această trezire la realitate constituie un mare 
beneficiu pentru care se vor simțit foarte recunoscători. Totuși, ceea ce definește 
ziua de 12 iulie nu reprezintă cam ceea ce ne-a obișnuit pe noi a fi Luna plină. Acum 
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se caută o rădăcină puternică, una de care să ne susținem atât de mult și care să ne 
ajute să rupem în două lăstarii infertil sau să scuturăm frunzele uscate din zonele 
inaccesibile ori de pe marginile coroanei. Din acest punct de vedere anumite 
evenimente programate pentru ziua de 12 iulie ar putea să fie atât de intim legate 
de deviza acestei săptămâni încât să avem impresia că trecutul este deja uitat și că 
acum nu ne preocupăm decât de viitor. Pentru această direcție stă dovadă sextilul 
pe care Junon îl împlinește cu Lilith. 

Astfel, deducem că se va lucra mult cu mesaje depozitate în subconștient, dar 
care urmăresc nu aprofundarea unor demersuri sau cunoștințe, ci ne va păcăli că 
destinul ne cere acum un efort suplimentar. Aici sunt integrate și înclinațiile 
omului modern de a păcăli, șantaja, induce în eroare un auditoriu doar pentru a i se 
capta atenția, doar pentru a se sprijini prea mult pe seama aprecierilor pe care un 
grup dezinformat le îndreaptă către un personaj obscur. Practic, acum despre 
obscuritate se va vorbi mai mult decât despre muncă, seriozitate sau atenție pe 
această Lună plină. Evenimentele comune ale acestei zile țin însă să ne atragă 
atenția asupra unor greșeli. Nu putem anticipa din această analiză cu caracter 
general dacă aceste judecăți aspre sunt aplicate evenimentelor din ultima perioadă 
sau celor din trecutul îndepărtat. Putem știi însă că energia necontrolată, cu sau 
fără judecata de rigoare, se va întoarce împotriva individului care va abuza de 
încrederea celorlalți. 

Am invocat de multe ori pe evenimente susținute de axa Capricorn-Rac 
iubirea neîmpărtășită. Acum, pentru că traversăm și o Lună plină, dar nu oricum, ci 
intersectată cu Axa Dragonului și opoziția lui Marte cu Uranus, din ce în ce mai 
strânsă, sentimentul iubirii neîmpărtășite are conotații mult mai largi, adică îi face 
pe protagoniști să creadă, nu doar faptul că iubirea le este interzisă, ci și că sunt 
obligați să o trăiască vicios sau într-un mediu pe care nu-l agreează. Asta se 
întâmplă pentru că intensitatea Lunii pline de pe axa Capricorn-Rac nu poate fi 
anulată, făcând ca mesajul distorsionat al iubirii să se întoarcă împotriva 
individului, oferind convingeri eronate care pun în pericol relațiile în general. Este 
adevărat că această confuzie psihocomportamentală îi afectează mai mult pe cei 
tineri sau pe cei care nu s-au maturizat însă, indiferent de vârsta pe care o au. Sunt 
însă și oameni al căror comportament este atât de curat, limpede și pozitiv încât 
apelurile la o dizarmonie internă, susținute de ecuația astrală a zilei, nu găsește în 
interior nimic rău de care să se lege. În mod paradoxal, aceste ființe sunt și cele 
care caută să spună adevărul în față, care nu se feresc de suferința pe care o 
informație prea dură ar putea să o provoace. 

Dar nu trebuie să confundăm puritatea și forța pozitivă de care dispun aceste 
ființe cu aroganța și îndrăzneala făpturilor triste care preferă să trăiască în duritate, 
nemulțumire, vulgaritate sau promiscuitate doar pentru că nu sunt în stare să se 
bucure de simplitate. 12 iulie va fi pentru toți, și din acest punct de vedere, o zi de 
mare încercare pentru că ne va lăsa impresia că faptele prezintă uneori greșit 
natura internă a unei persoane. Intensitatea Lunii pline nu ne va proteja însă de 
aceste predispoziții și cu toții vom fi expuși erorilor de gândire, de interpretare sau 
cu toții vom fi vulnerabili în fața unor concluzii pe care le îmbrățișăm prea repede 
și prea ușor. 

Prin urmare, 12 iulie va pune rămășag pe energia personală. Unii s-ar 
putea să se afle în fața unei furtuni care să-i cucerească în totalitate, alții vor 
considera că duritatea momentului îi va trezi brusc la realitate și le va arăta cât de 
mult sunt protejați de destin pentru că află adevărul atunci când au cel mai mare 
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nevoie de el. Lucrurile nu sunt așa cum par pentru că adevărul de acum nu este 
unul universal, ci unul individual, intim, încât am putea să credem că valorile 
personale, cele care sunt acum inflamate, extinse sau împărtășite celorlalți trebuie 
prezentate ca pe niște valori universale. Este adevărat, elementele personale 
prezentate în acest context sunt pozitive, însă modalitatea sub care sunt impuse 
celorlalți, maniera în care sunt făcute publice sau oferite celorlalți ca exemple este 
una greșită. În felul acesta se combina Luna plină din Rac, aspect care aduce criză 
în relații sau o atitudine nepotrivită față de sine, cu sextilul pe care Junon îl 
împlinește cu Luna neagră. Cu alte cuvinte, este frumos, dar nu poate fi pus în 
practică, este util dar nu poate fi înțeles. 

Vor exista însă și oameni care și-au trăit viața până acum, sau măcar în 
ultima vreme, fără a se abate de la un cod de reguli morale adică au fost curați la 
minte, suflet și la trup asupra cărora contextul revoluționar, agresiv al ecuației 
astrale repartizat zilei de 12 iulie nu are efect. Aceste persoane arată că judecata lor 
nu reprezintă expresia unei mode culturale, nici măcar concluzia unor judecăți 
dezvoltate de alte persoane, ci doar rezultatul unor experiențe de viață pe care l-au 
abordat în cunoștință de cauză și cu toată implicarea de care au fost în stare. 

Ziua însă nu li se adresează lor, deși au și ei parte acum de un plus de forță în 
sensul că își vor consolida și mai mult rădăcinile în această energie pozitivă, în 
acest comportament sănătos pe care l-au hrănit în ultima perioadă. Luna plină din 
Rac se adresează în special persoanelor care au nevoie de protecție socială, de 
dragoste, dar care au ajuns după mai multe întâmplări nefericite să creadă că nu 
merită să fie iubite. 

Dacă vor alege să nu fie atât de încrâncenate în convingerile lor eronate, 
atunci opoziția luminariilor, dar și opoziția Luna-Jupiter vor avea un cuvânt 
important de spus în a selecta oamenii care mențin aceste impresii false celui în 
cauză. Pe această Lună plină, conflictul, cel care aduce adevărul la lumină, are și 
această conotație magică prin care îl eliberează pe cel în cauză de sursa suferinței. 
Este adevărat că acest lucru se produce cu o și mai mare suferință, dar beneficiul 
principal este acela dat de decongestionare, de salvare. Cunoaștem din experiențele 
personale cât de caustice pot fi dramele afective și cât de mult ne pot compromite 
destinul cu această iluzie a faptului că oamenii nu merită să fie iubiți. Din această 
cauză, Luna plină care se împlinește în 12 iulie, mai ales că atinge momentul de 
maximum în mijlocul zilei, ne va oferi tuturor o lecție la capitolul iubire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să privim realitatea 
din jur fără drame. Adică să încercăm să observăm totul ca și cum nu avem cu ceea 
ce percepem niciun istoric. Dacă în această panoramă întâlnim situații persoane 
sau alte elemente integrate viații care nu trezesc sentimente de iubire atunci 
acestea trebuie schimbate, înlocuite sau pur și simplu lăsate în trecut. Acesta este 
cel mai practic mod de a investiga ce anume din trecutul personal ne fure energia, 
ce anume din ceea ce am trăit ducem cu noi mai departe deși a murit de mult timp. 
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Duminică, 13 iulie 
Duminica 13- 7-2014  4:56    Luna (Cap) Opp (Can) Jupiter 

Duminica 13- 7-2014  6:06    Luna (Cap) --> Aquarius 

Duminica 13- 7-2014  7:31 Mercury (Gem) --> Cancer 

Duminica 13- 7-2014 11:22   Venus (Gem) Tri (Lib) Mars 

Duminica 13- 7-2014 17:45   Venus (Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Intensitate în exprimare. Inima are mai mult succes. Plăceri extravagante. 
Se vorbește prea mult și se face prea puțin. Nostalgie. Degetul care acuză este cel 
mai vinovat. Apele se liniștesc doar cu motivații puternice. Se inițiază un proces 
de sedimentare prin mediere. 

 
Până când Mercur va trece din Gemeni în Rac (7:31) lucrurile se vor 

desfășura la fel ca în ziua anterioară, adică prin încercări, complicații sau elemente 
de învățătură existențială așa cum am văzut că au fost repartizate în fluxurile 
astrale aferente zilei de 12 iulie. 

După ce Mercur va trece în zodia Rac, în dimineața zilei de 13 iulie, vom 
putea înțelege mult mai bine sau integra într-un mod mult mai eficient și mai 
plăcut pentru propria persoană unghiurile pozitive pe care Venus le trimite, la 
interval de aproximativ cinci ore, față de Marte și Capul Dragonului, despre care 
știm că sunt de ceva vreme în conjuncție. Toate aceste lucruri primesc îndemnul 
pozitiv pe care Luna îl trimite din Vărsător. Știm că în ziua anterioară Junon a 
împlinit un sextil cu Lilith, iar acum, prin această tentație a binelui încadrat într-un 
loc nepotrivit, reușim să scoatem la lumină defecte de caracter sau poate persoane 
defecte, oameni vicioși, invidioși care sunt așezați unde nu trebuie. În felul acesta 
se explică maniera practică în care Junon va media opoziția care se construiește pe 
axa Leu-Vărsător între Lună și Lilith. 

Este foarte posibil ca unii să vină din ziua anterioară cu prea multă frică. Asta 
va face ca o parte din beneficiile acestei zile să fie prea mult dominate de impresii 
personale sau de faptul că au ajuns să creadă că își pot permite să le fie frică 
deoarece nu li se poate întâmpla nimic grav. Frica este însă un sentiment la fel de 
periculos cum este mânia sau infatuarea. Tot ceea ce atinge frica se transformă 
într-un element lipsit de viață ori se chircește, se diminuează în intensitate sau se 
fragmentează. Dar pentru că influxurile astrale în permanență ne surprind cu 
elemente noi, de rezervă, cu conexiuni complexe ori posibilitatea de a face un arc 
peste timp, seducția va interveni aici ca factor de reglare. Această seducție, în fază 
incipientă, va deveni plăcere extravagantă care va vorbi despre lucrurile importante 
pe care individul și le-a dorit și nu le-a primit în ultimele luni. Nu înseamnă că 
acest proces este o retrospectivă, ci înseamnă că sunt scoase în evidență elemente 
de atașament care se pot transforma în viitor în greutăți legate de gât. 

Luna a ieșit din zodia Capricorn degajând axa Capricorn-Rac de aceste 
sentimente apăsătoare, dar a intrat într-o altă belea. Adică nu se mai teme că 
sentimentele pe care le are sunt greutăți pe care nu și le poate rezolva, ci se teme că 
acestea i-au fost implementate de obiceiuri greșite, de profesori slab pregătiți, de 
exemple eronate pe care și le-a însușit fără să-și dea seama. Astfel, individul, cu cât 
va vorbi mai mult, cu atât mai mult se va strădui să acopere ceea ce este gol pe 
dinăuntru, ceea ce nu are conținut, este lipsit de educație sau de rafinament. Pe 
acest fond, trigonul pe care Venus din Gemeni îl trimite către conjuncția Marte-
Capul Dragonului din Balanța poate lua înfățișării revendicative. Este adevărat, nu 
se va striga pe stradă, nu va sări nimeni la bătaie, ci va fi invocat dreptul de a ne 
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folosi de o informație, de un privilegiu sau de dreptul de a se respecta legea. Dacă 
asta înseamnă a aduce la lumină greșeli grave, săvârșite în trecutul apropiat atunci 
ultima zi a săptămânii se va transforma într-o zi a sancțiunilor aspre pe care apoi 
nimeni nu le va putea combate deoarece intră într-un sistem, într-o procedură sau 
într-o schemă care generează efecte mult mai ample. 

Prin urmare, finalul săptămânii dorește să ne ajute în limpezirea apelor 
dar, în realitate, ne pune în fața unor motivații atât de puternice pe care unii s-ar 
putea să nu le poată administra așa cum se cuvine. Nu ne referim aici doar la 
componenta sentință, aceea care poate face ca o simplă informație să răvășească un 
întreg sistem și să scoată la lumină murdăriile care au fost ascunse cel puțin de la 
începutul anului până acum. Ne referim în mod special la atitudinea pe care 
individul a cultivat-o față de sine ori față de grupul de apartenență în ultimele luni. 
O parte din problemele cultivate în perioada mersului retrograd al lui Mercur (7 
iunie-1 iulie) sunt acum supuse atenției și este posibil că elementul sancțiune să se 
consume doar sub forma unei recomandări, a unei observații sau a unei critici 
absolut nevinovate pe care un prieten apropiat un ghid sau o persoană la care 
ținem foarte mult să o facă. 

Binele uneori poate fi atât de subiectiv sau atât de înșelător încât să se 
destrame prima dată când întâlnește un obstacol. Obstacolul zilei de 13 iulie este 
dat de tendința de a interpreta greșit o informație venită din jur pe care să o vedem 
nu ca pe o simplă eroare, ci ca o minciună spusă intenționat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi evenimentele de acum 
cu acceptare. Acceptând, reușim să dezvoltăm un sentiment de aleasă prețuire față 
de valorile pe care divinitatea l-a pus în creație, dar, mai ales, reușim să integrăm 
modelul divin acela care creează lucruri bune. Cu toții avem loc sub Soare, de aceea 
acceptarea înseamnă mai mult decât toleranță, înseamnă respect pentru viață și 
pentru evoluție. 
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14 - 20 iulie 2014 este săptămâna redescoperirii candorii și a alinierii în fața 
unor noi standarde. Există câteva direcții importante care ne vor capta atenția în 
această săptămână. În primul rând, conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului din 
prima zi a săptămânii reprezintă momentul în care să luăm frâiele destinului și să 
reușim adjudecarea unei victorii. Unii vor produce schimbări atât de importante în 
spectrul vieții personale încât vor considera că nu se vor mai întâlni niciodată de-a 
lungul acestei vieți cu situațiile pe care l-au parcurs în ultimele săptămâni. Alții vor 
accepta o provocare venită din comunitate în a ridica standardul de viața al 
celorlalți. Asta înseamnă să facă gesturi remarcabile, poate chiar să se sacrifice 
pentru binele celorlalți, pentru a aduce pacea, dar mai ales pentru a-i ajuta pe cei 
din jur să se împace cu trecutul lor, iar acesta ar putea deveni pentru cei mai mulți 
îndemnul principal al săptămâni. Nu putem merge mai departe pe o cărare 
obiectivă, benefică sau pe un traseu al evoluției accelerate decât dacă ne împăcăm 
cu trecutul, dar nu oricum, ci prin a face pace cu acesta. 

O altă direcție importantă a acestei săptămâni vine din faptul că Jupiter lasă 
în urmă un tranzit de aproape un an de zile prin zodia Rac, semnul exaltării sale, și 
intră într-un semn al puterii și al expansiunii, zodia Leu. În virtutea acestui 
eveniment astral, mulți vor merge poate prea departe cu schimbarea, dorind să-i 
imprime acesteia o notă personală. Unii ar putea greși impunându-se prea mult, 
convinși fiind prea mult de faptul că au dreptate. Alții vor considera că puterea 
suplimentară trebuie folosită pentru a-i adjudeca un avantaj substanțial. Se vor 
preocupa de subminarea autorității celorlalți, de șantaj, de furt sau își vor petrece 
timpul abuzând pe cei din preajmă. Pentru oamenii care nu sunt orientați în mod 
pozitiv, bucuria și fericirea vieții este atinsă numai prin practici de genul acesta. 
Jupiter în Leu nu le va limita aceste impulsuri ci, poate, dimpotrivă, le va amplifica 
sau chiar exacerba până la o limită superioară, în care aceste personaje, care până 
acum făceau rău în mod izolat, să devină adevărați torționari. Cei mai mulți dintre 
oameni se vor preocupa de căldura contactului, să câștige un avantaj prin bine, prin 
generozitate, prin strălucire. Acest moment de expansiune poartă și amprenta unei 
leziuni puternice pe care individul și-o poate aplica propriului destin și care să-i 
afecteze faima, inserția socială renumele sau demnitatea. Asta se întâmplă pentru 
că noua dispunere a planetei Jupiter într-un semn de foc ne spune că viitorul are 
acum nevoie de alte resurse. 

Apoi, o altă direcție importantă a acestei săptămâni, care ne calibrează tot pe 
mesajul sintetic, este cea dată de trecerea lui Venus din Gemeni  în Rac. Cât timp a 
trecut prin zodia Gemeni , Venus i-a îndemnat pe oameni să fie iresponsabili chiar 
și atunci când fac rău, să privească lucrurile cu mai multă ușurință, să nu fie atât de 
implicați în ceea ce nu poate fi rezolvat imediat sau în ceea ce nu le oferă satisfacție 
imediată. Lucrurile acestea devin în această săptămână de ordinul trecutului și, 
apoi, evenimentele care urmează acestui moment de ingres descriu o latură a vieții 
pe care dintotdeauna am privit-o cu o anume greutate. Conjuncturile astrale se 
referă aici la abuzul de încredere, la pierderea unui obiect important, la 
desprinderea de o relație sau la implicarea cu toate forțele într-o luptă fără a ști 
dacă ieșim învingători sau nu. Apoi, ultimul eveniment important al acestei 
săptămâni, care se integrează în denumirea generică de săptămână a redescoperirii 
candorii și a alinierii în fața unor noi standarde, este revenirea lui Saturn la mersul 
direct, eveniment care se va consuma în seara zilei de duminică 20 iulie. Acest 
moment ne întoarce dintr-un drum rău, încărcate de prea multă nemulțumire sau 
durere, cele pe care le-am analizat în detaliu de la începutul anului și până acum. 
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Revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă și abandonarea unei frici, a unei 
griji sau în desprinderea de o practică greșită. Momentul 20 iulie poate reprezenta 
pentru cei care sunt bine intenționați și secunda de dreptate. Se întâmplă ceva în 
zona de conflict și balanța se înclină în favoarea individului sau în favoarea celui 
drept. Din exterior lucrurile nu vor fi atât de evidente pentru că Saturn din 
Scorpion se adresează mai mult frământărilor interne, acelea care sunt greu sau 
foarte greu împărtășite auditoriului. Așa după cum se poate constata, această 
săptămână dorește să ne ridice vibrația, să ne pună în fața unor elemente pozitive 
și, dacă până acum am mai lucrat cu ele, le vom recunoaște și ni le vom însuși. Cei 
care sunt prea mult dominați de întuneric, care au trăit prea mult departe de 
lucrurile acestea pozitive ale vieții se vor simți umiliți, jicniți, abuzați, adică așa 
cum i-au făcut ei pe ceilalți să se simtă în ultimele luni. Aceștia vor invoca dureri 
fizice acute, dureri spirituale, dureri afective sau mentale pentru că, de fapt, acestea 
sunt reacții de purificare a ființei la contactul cu lumina. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a lăsa lumina să ne 
transforme. Orice moment de indispoziție, durere, nemulțumire sau lucru care nu 
pare la locul său are nevoie de independență, de înțelegere, de iertare adică de a 
redescoperii candoarea unei vieți curate pentru ca prin intermediul acestei noi 
achiziții să ne aliniem noilor standarde. 

 
Luni, 14 iulie 

Luni 14- 7-2014  2:48  Mars (Lib) Con [Lib] North Node 

Luni 14- 7-2014  5:20    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Luni 14- 7-2014  6:26    Luna (Aqu) Tri (Gem) Juno 

Luni 14- 7-2014  8:09    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Luni 14- 7-2014  8:27    Luna (Aqu) Squ [Sco] Saturn 

Luni 14- 7-2014 20:01    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Luni 14- 7-2014 20:38    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mars 

Luni 14- 7-2014 22:23    Luna (Aqu) Tri (Gem) Venus 
 

Curaj. Deschidere față de noi posibilități de adjudecare a unei victorii. 
Risipa este ascunsă de interesul pentru diversitate. Comunicare la un alt nivel. Cei 
care sunt interesați de binele celuilalt doresc să se sacrifice. Liniștea atrage liniște. 
Sunt stabilite idealuri îndrăznețe. Se face pace cu trecutul. 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton cât se poate de interesant prin faptul 

că acum se împlinește conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului, moment de 
intense reverberații, de curaj, de deschidere către noi posibilități de adjudecare a 
unei victorii. Momentul acesta în care Marte se apropie de Capul Dragonului poate 
însemna pentru unii și clipa când vor pierde totul. Asta se întâmplă nu aleatoriu, nu 
sub impulsul unor forțe care nu pot fi explicate din punct de vedere astrologic sau 
altfel, ci acolo unde, în perioadă anterioară, s-a făcut dovada risipei sau a 
nesăbuinței. De pe ultimul segment al zodiei Vărsător, Luna va împlini împreună 
cu Venus din Gemeni  și cu Marte din Balanță o piramidă de aer, semn al expresiei 
puternice, al dorinței de a individualiza un mesaj sau de a promova o idee fără a 
lăsa în urmă liniștea sau înțelepciunea. Trigonul Lunii cu Capul Dragonului 
înseamnă acum și sextilul acesteia cu Coada Dragonului, moment în care se va 
realiza medierea tendinței Nodurilor, deci îmbrățișarea unei forme de compromis 
care acum nu ni se va mai părea atât de periculoasă, așa cum s-a întâmplat 
anterior. Acum se face pace cu trecutul și nu va fi nemulțumit de acest lucru decât 



Săptămâna 14  –20 iulie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 10 iulie 2014, ora 9:10 

cel care se îmbogățea de pe urma naivității, prostiei sau inculturii celorlalți. 
Lucrurile se desfășoară de o manieră atât de intensă și de complicată încât 
obstacolul acesta sau altul care vine din împlinirea careului dintre Lună și Saturn 
vor părea ca mici provocări sau ca o invitație venită din partea contextului astral 
sau al celui contextului social pentru a face dovada cunoștințelor, profunzimii 
spirituale sau înțelepciunii. Deși Marte în Balanța înseamnă risipă de plăcere orice 
risipă pentru a demonstra nonatașamentul aduce în 14 iulie surpriza legăturilor 
inedite. Acum nu se va mai putea spune că nimic nu ne atinge, nimic nu ne 
constrânge sau că activăm într-o libertate absolută. Acolo unde această libertate va 
fi menținută cu forța vom observa că lucrurile se opresc din derulare, nu doresc să 
meargă mai departe sau, dacă merg, nu ajung acolo unde trebuie. Mulți vor simți 
intens în această zi de 14 iulie că dacă vor să ajute pe cineva din preajmă, dacă vor 
să protejeze un prieten, o persoană dragă, va trebui, neapărat, să se sacrifice. 
Sacrificiul nu este specific lui Marte din Balanța, nu este specific nici piramidei de 
aer, dar poate fi pus pe seama trecerii Lunii prin zodia Vărsător, semn al eroismului 
la care se ajunge, în cele mai multe din cazuri, prin sacrificiu. Pentru cei care nu și-
au lăsat pe ultima sută de metri problemele pentru a fi rezolvate de alții, sacrificiul 
zilei de 14 iulie poate însemna și a ucide suferința trecutului. Poate, în acest mod, 
aceste persoane vor realiza că viața este prețioasă și că nu putem merge mai 
departe cu toate greutățile legate de gât, cu toate complicațiile, în ideea că 
aprofundând un domeniu sau ramificând ambele cunoștințe către alte sectoare vom 
putea să le rezolvăm pe toate. De asemenea, multe din situațiile care nu au putut fi 
rezolvate în timp util în săptămâna anterioară, vor fi acum coordonate după criterii 
noi de evaluare sau selectate după indicațiile celorlalți. Dacă ne lăsăm în voia 
acestor direcții vom pierde din vedere sacrificiul, atât de important acum, cât și 
faptul că liniștea, prin rezonanță, atrage după sine o liniște și mai adâncă. Știm însă 
că una din tendințele principale ale zodiei Vărsător, cea care derivă din obișnuința 
sa de a lucra în libertate, este aceea de a-și rezerva dreptul de a repeta aceeași 
greșeală de mai multe ori. În cazul celor inteligenți, înțelepți sau care au la bază o 
educație morală importantă, tendința aceasta nu va constitui o problemă atât de 
mare pentru că neacționând în singularitate există posibilitatea ca ei să fie cei care 
se sacrifică ajutându-i pe ceilalți să vadă cât de perseverenți sunt în a repeta 
aceleași erori, chiar dacă nu sunt vărsători. Cei care sunt la început de drum, care 
sunt în perioada de formare sau care au neglijat de prea multe ori lecții atât de 
importante, vor repeta, nu un anume experiment care ar putea să însemne eșecul 
celorlalți ori conștientizarea sa, ci o gafă monumentală. 

Totuși, faptul că Marte se întâlnește acum cu Capul Dragonului, în situația în 
care el este Regent karmic de sud, aduce ca notă existențială predominantă în 
această perioadă karma jupiteriana, aceea care poate oferi individului atât de multe 
beneficii încât viața să i se  pară lipsită de pericole. Ea nu este lipsită de pericole, 
dar ne face bine ca din când în când să gustăm și din această savoare paradisiacă.  

Această libertate de expresie poate să pună o direcție atât de specială unor 
întâmplări banale încât să avem impresia că am trecut pe un nivel superior. Cei 
care lucrează cu energia sau care urmăresc de mult timp accelerarea evoluției 
spirituale, nu doar vor avea impresia, ci chiar își vor explica, prin exemple concrete, 
ce înseamnă pentru ei faptul că au trecut pe un nivel superior. Cei mai mulți însă 
vor explica acest lucru prin faptul că au scăpat de anumite probleme. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii reprezintă o dovadă clară a faptului că 
intervalul pe care îl analizăm se referă la redescoperirea candorii sau alinierea în 
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fața unor noi standarde. Acest lucru se explică din punct de vedere astrologic prin 
întâlnirea lui Marte cu Capul Dragonului și dezvoltarea unei puternice voințe sau 
descoperirea unui curaj despre existența căruia până acum nu am știut nimic. În 
egală măsură, este și o zi a surprizelor. Luna, aflată în plin tranzit prin zodia 
Vărsător, îi ajută pe oameni să se bucure de aceste surprize, să nu le mai privească 
prin indecență, prejudecăți sau obsesii, ci să le considere dovezi ale faptului că pot 
lucra pe un nivel superior. De asemenea, 14 iulie poate fi și o zi de risipă. Acolo 
unde lucrurile nu sunt calculate cu măsură, nu sunt folosite și, pentru a ajuta pe 
cineva din preajmă, evenimentele se vor derula în absența totală a sacrificiului, 
ceea ce va reprezenta un imens gol la capitolul experiențe de viață. Cu toate că 
Marte, întâlnindu-se cu Capul Dragonului, ne aduce în fața unei deschideri speciale 
numite “karma Jupiteriană”, experiențele de viață depind foarte mult de modul 
cum sunt adjudecate anumite experiențe. 

Cu toate că mulți nu vor înțelege în profunzime care sunt conotațiile faptului 
că Marte se întâlnește cu Capul Dragonului și Luna mediază tendința Nodurilor, 
bucuria unui beneficiu, fie el cât de mic, ne va încânta atât de mult încât să avem 
impresia că cineva acolo sus a pus deoparte pentru noi și câteva picături de bucurie. 

Prin această înțelegere descoperim că liniștea de moment atrage o liniște și 
mai adâncă, ba, chiar mai mult, sacrificiul pentru cineva din preajmă, adică 
acțiunea prin care lăsăm binele personal pentru a ne preocupa de bucuria celuilalt, 
fără atașamente sau obsesii, ne ajută să descoperim că viața pe care o trăim se 
poate exprima și la alt nivel, înnobilându-se prin gesturi mici ca expresie, dar mari 
ca profunzime ori ca însemnătate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să descoperim nu 
avantajul personal, nu avantajul celuilalt, ci linia care leagă cele două elemente. 
Această linie transforma un om obișnuit într-un ghid sau un maestru și îl menține 
pe cale atât timp cât acest fir este întins și nu se rupe. 

 
Marți, 15 iulie 

Marti 15- 7-2014  5:43    Luna (Aqu) --> Pisces 

Marti 15- 7-2014  9:12    Luna (Pis) Tri (Can) Mercury 

Marti 15- 7-2014 17:27    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 
 

Se lucrează foarte bine cu sentimentul. Exprimare prin noțiuni, idei, forme 
gând. Personalitatea trece printr-o transformare. Suntem inspirați. Ne simțim 
atrași mai mult de mesajele profunde ale grupului de apartenență. Vrem să facem 
o schimbare, dar fapta mai are de așteptat. 

 
Trecerea Lunii în zodia Pești în dimineața zilei de 15 iulie ne îndeamnă să ne 

exprimăm prin intermediul sentimentelor mult mai ușor și mult mai bine decât s-a 
întâmplat în ziua anterioară. Acum exprimarea se va face prin noțiuni noi, prin idei 
sau chiar prin forme-gând, dacă ne referim la cei care lucrează cu energie sau cei 
care sunt angrenați într-un proces de cercetare spirituală. 15 iulie, din acest punct 
de vedere, este și o zi a surprizelor în care mesajele profunde se adresează în mod 
special grupului de apartenență, pentru susținerea acestuia sau pentru a-i găsi 
soluții miraculoase la probleme complicate. Ne referim aici și la modul cum 
anumite grupuri își administrează un patrimoniu sau cum pun în aplicare anumite 
procedee care duc la schimbarea statutului sau la o nouă formă de prezentare. De 
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altfel, întregul demers al zilei de 15 iulie se va consuma în raport cu grupul față de 
care ne-am atașat sau căruia dorim să-i susținem proiectele. 

Cei care sunt implicați în procese sociale ample vor avea și succes în 
promovarea unor idei sau în a duce mai departe un plan construit în săptămânile 
anterioare. Nu ne referim aici la săptămâna anterioară, care a fost marcată de 
intenția intimă, sufletească de a redescoperi ceea ce este specific individului sau de 
a ne reconecta la o formă de inspirație, ci la demersuri concrete în care o vorbă este 
auzită altfel, o recomandare este gândită, analizată diferit și fapta individului va fi 
modelată de acest rezultat în așa fel încât, prin fuziunea acestor modificări 
individuale, grupul de apartenență să facă schimbări pozitive. Evenimentele sociale 
ale acestei zile nu vor fi însă selectate de individ. Dacă urmărim faptul că după 
conjuncția cu Neptun, Luna va intra în fereastra careului cu Junon, vom înțelege că 
demersurile sociale sunt susținute de compromisuri pe care nu le-am înțeles 
corespunzător atunci când s-au lipit de conștiința individului sau pe care, la vremea 
la care s-au produs, nu am dorit să le vedem așa cum sunt. Acum, suntem invitați 
să facem dovada priceperii sau, mai concret, să rezolvăm problemele sociale acolo 
unde altădată am fi făcut un compromis, am fi ridicat din umeri, ne-am fi închis 
urechile, ochii, toate celelalte simțuri pentru a nu fi răspunzători de ceea ce se 
întâmplă. 

Acum lucrurile se desfășoară în alt mod, prin alte persoane sau prin alte 
mijloace având impresia că suntem inspirați să facem fapte bune sau să fim mai 
puternici, mai curajoși, mai îndrăzneț, acolo unde altădată nu am putut să fim în 
felul acesta. Astfel, se poate produce o schimbare în grupul de apartenență sau  
într-o zonă rigidă. De altfel, acesta este și scopul pentru care în după-amiaza zilei 
de 15 iulie, prin conjuncția Lunii cu Neptun, ajungem în punctul în care să 
înțelegem ceea ce trăim în alt mod. Unii vor spune că sunt inspirați, alții că li s-au 
limpezit ideile, gândurile, sentimentele și pot să judece viața pe care o trăiesc în alt 
mod. 

Prin urmare, 15 iulie este ziua în care vom dori să lucrăm altfel cu 
energiile, cu oamenii, cu informațiile sau chiar cu planurile de viitor la care ținem 
atât de mult. Sfera ideilor va fi cea mai mobilizată în această zi, lăsând impresia că 
suntem inspirați să facem tot ceea ce este bun pentru noi înșine sau pentru grupul 
de apartenență. Această nouă direcție ne va convinge că a sosit momentul să ne 
schimbăm standardele de viață și, printr-o simplă schimbare făcută cu îndrăzneală 
sau poate cu mai mult curaj sau mai multă luciditate, grupul de apartenență să se 
schimbe prin suma modificărilor comportate de fiecare individ în parte. Există însă 
și oamenii care vor profita de această zi specială pentru a administra mult mai 
frumos, mai profund sau mai eficient mesajele adânci ale grupului de apartenență 
căutând să ducă spre soluționare acele probleme care au nevoie de mult efort sau 
poate chiar de sacrificiu. Cert este că toată lumea va fi inspirată în această perioadă 
și acesta nu poate fi decât un lucru foarte bun. Inspirați vor fi și cei care sunt 
orientați negativ sau care se gândesc să se răzbune la tot pasul, să le facă celor din 
jur viața un coșmar sau să considere că arătându-se indecent şi nesimțiți sau 
fățarnici îi pedepsesc pe cei din jur pentru greșeli pe care doar ei le văd. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide simțurile către 
lucrurile bune. Cel care va fi inspirat prin bine arată că aceasta este vibrația lui, 
acesta este canalul prin care se manifestă forța universului. Societatea în care trăim 
amestecă valorile atât de mult încât unii consideră că nu este important dacă facem 
bine sau dacă facem rău de vreme ce scopul este atins. Ziua de 15 iulie îi va 
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contrazice, arătându-le că dacă facem bine ajungem într-o zonă a progresului real, 
iar dacă facem rău ajungem într-o zonă a progresului ireal. Minciuna are și ea 
beneficiile ei însă, cel care nu dorește să fie o păpușă trasă de sfori, nu se va 
mulțumi cu progresul ireal, ci va dori să știe adevărul, să aibă în preajmă și să 
acționeze prin intermediul său. Acesta va prefera inspirația pozitivă. 

 
Miercuri, 16 iulie 

Miercuri 16- 7-2014  1:08    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Miercuri 16- 7-2014  4:05  Uranus (Ari) Sex (Gem) Juno 

Miercuri 16- 7-2014  8:46    Luna (Pis) Squ (Gem) Juno 

Miercuri 16- 7-2014  8:52    Luna (Pis) Tri [Sco] Saturn 

Miercuri 16- 7-2014 10:11    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Miercuri 16- 7-2014 13:30 Jupiter (Can) --> Leo 

Miercuri 16- 7-2014 14:22     Sun (Can) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 16- 7-2014 21:15     Sun (Can) Tri (Pis) Moon 
 

Dorință de a conduce. Acceptăm schimbările celorlalți doar pentru că ne 
așteptăm ca propriile schimbări să fie acceptate. Transformarea patimilor. 
Nostalgii. Schimbarea cere un tribut. Schimbări în cadrul centrelor de putere. 
Subminarea autorității celui care a șantajat, furat, abuzat pe cineva din preajmă. 
Singurătatea va avea un alt nume. Se pierde o legătură. Viitorul cere alte resurse. 

 
Astăzi, după un tranzit lung de aproape un an de zile, Jupiter trece din zodia 

Rac în zodia Leu, încălzind sentimentele atât de mult încât dorința de putere să ni 
se pară un drept de care trebuie să ne folosim. Ca fundal al acestui eveniment astral 
important, avem cea de-a doua zi de Pești (Luna în Pești), dar și împlinirea unor 
unghiuri importante, precum sextilul Uranus-Junon sau cele două unghiuri la care 
participă Soarele, careul cu Axa Dragonului și trigonul cu Luna. 16 iulie ne 
îndeamnă să lucrăm pe un alt nivel. Aici nu ne referim doar la ceea ce am făcut în 
ziua anterioară, adică la evenimentele concrete, ci ne referim și la inserția 
spirituală, la deschiderea pe care individul dorește să o obțină pentru a trece pe un 
plan superior în proiectele pe care le are acum în derulare. Jupiter în Leu înseamnă 
a ne folosi într-un mod pozitiv de o șansă, un noroc sau o virtute. Asta înseamnă că 
se vor adopta și comportamente care nu sunt lăudate de societate, spre exemplu 
fățărnicia sau teatralitatea, însă întotdeauna pe o astfel de poziție rezultatul va fi 
bun, deci preferat de toată lumea. Motivul pentru care vor fi adoptate aceste 
atitudini de generozitate, deschidere, ambiție, simț umanitar, empatie, va 
reprezenta, în egală măsură, și elementul care îi va diferenția pe oameni. Când 
Jupiter intră în Leu nu toți vor fi puternici, eficienți sau nu toți vor învinge în 
confruntările pe care le au acum. Însă toată lumea se vă simții revigorată 
impulsionată spre a căuta fericirea sau măcar împlinirea în destinul pe care și l-au 
ales. Cei care sunt slabi din fire sau care au arătat până acum că sunt orientați 
negativ vor folosi un Jupiter negativ în Leu, care îi va duce spre șantaj, abuz de 
putere sau o nesăbuință în ceea ce privește administrarea unui patrimoniu 
personal, devenind prea cheltuitori, risipind ceea ce au acumulat cu atât de mult 
efort pe lucruri, pe obiecte mai puțin importante momentului (parfumuri scumpe, 
bijuterii, haine etc.) în situația în care persoana respectivă nu are unde locui.  

Așa după cum vom constata, Jupiter în Leu aduce obsesia gloriei. În cazul 
celor orientați negativ această obsesia gloriei va însemna și autovătămare cu scopul 
de a-i pedepsi pe ceilalți. Cu predilecție, ziua de 16 iulie va insista pe această idee 
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pentru că Soarele se va afla în conflict cu destinul, adică ceea ce reprezintă 
individul acum va fi văzut că o greșeala vieții. Este de la sine înțeles că aceasta este 
o viziune subiectivă care îl duce pe individ în punctul în care să piardă contactul cu 
realitatea și să-și construiască un viitor fără o bază reală. Viitorul, prin Jupiter în 
Leu, va cere alte tipuri de resurse și după cum vedem în schema astrală aferentă 
zilei de 16 iulie el se bazează foarte mult pe sănătatea mentală pe abilitatea de a 
extrage din elementele prezentului o înțelegere aparte, una reală, solidă și 
obiectivă. 

Dar intoleranța care vine acum din poziția lui Jupiter în Leu nu este un 
element care va fi regăsit pe tema fiecăruia, ci doar în cazul celor care sunt orientați 
negativ, adică doar celor care nu fac nimic decât dacă primesc ceva la schimb. Se 
poate vorbi, pentru aproximativ un an de zile, de tendința de a construi valori 
remarcabile, de a rămâne în istorie ca un exemplu foarte bun dar, în egală măsură, 
și de a submina autoritatea unei persoane cunoscute cu notorietate prin șantaj, 
furt, abuz sau orice altă formă de intimidare. Intrarea lui Jupiter în Leu se produce 
când pe cer mai sunt și alte evenimente astrale active, ceea ce va particulariza acest 
ingres, pe de o parte indicând faptul că progresul nu se poate realiza de unul singur, 
ci doar prin relații, prin comunicare sau prin schimb de experiență, iar de partea 
cealaltă se sugerează faptul că acolo unde se dorește marcarea momentului printr-
un eveniment major, acolo unde se dorește adjudecarea unei victorii cu orice preț, 
avem de-a face cu o zdruncinare a destinului sau, mai concret, cu o persoană care 
nu crede în ea însăși și care are nevoie până și față de sine de dovezi care să 
vorbească despre calități pe care și-ar dori să le aibă. Cei care sunt curați la suflet, 
care au făcut până acum fapte bune și pe care oamenii îi cunosc prin acestea, vor 
privi unghiul pozitiv care se întâlnește între Uranus și Junon ca pe o relansare. 
Transformarea patimilor în calități va deveni un element de referință în viața 
acestora, reușind să-i impresioneze pe cei din jur cu acest proces alchimic. 

Pentru marile grupuri, trecerea lui Jupiter în Leu aduce o transformare sau, 
mai exact, o stabilizare într-un proces de transformare mai vechi aplicat centrelor 
de putere. Aici lucrurile sunt ambivalente, în sensul că avem de-a face cu o 
subminare a autorității celui puternic, vechi în breaslă, dar și cu avantajarea unui 
factor tânăr, a unui element ambițios care dorește să împlinească într-un timp 
foarte scurt dezideratele ambițioase ale noilor direcții. Dar mândria și ambiția nu 
pot fi lucruri bune decât acolo unde există educație, acolo unde oamenii nu-și 
neagă calitățile ce le folosesc în interacțiuni complexe pentru a construi edificii 
importante. Unii, mai tineri în practicarea acestei meserii ezoterice, se vor grăbi să 
anunțe faptul că Jupiter în Leu îi avantajează pe lideri și le va sporit demnitatea 
socială. Dacă lângă aceste informații vor pune și avertismente legate de stima de 
sine, mândrie, aroganță sau chiar abuz de putere, atunci informațiile lor vor fi 
puerile, superficiale sau făcute special să păcălească. Dacă Jupiter este și cel care 
consumă foarte mult și foarte repede pentru un rezultat ambițios și obținut într-un 
timp foarte scurt, atunci când ajunge pe Leu putem asista la momente de glorie 
care să reprezinte ultima etapă a vieții sau a demersului aflat acum în derulare, 
chiar dacă lui îi este dat să trăiască mai mult. Termeni gen “mărire”, „decădere” 
sunt atribuite acestei poziții, scoțând în evidență ușurința cu care se poate trece de 
la glorie la penurie. 

Vom vedea, până pe 11 august 2015, când Jupiter va ieși din Leu și va intra în 
Fecioară, care sunt elementele particulare prin care această planetă intervine în 
conturarea ideii de demnitate sau de putere la nivel individual. 
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Prin urmare, 16 iulie deschide o nouă pagină în existența personală prin 
faptul că intrăm într-o etapă de creație, de expresivitate sau de folosire a puterii. 
Depinde de calitatea educației pe care ne-am însușit-o până acum ca aceste lucruri 
să se manifeste într-un mod pozitiv. Acolo unde avem de-a face cu derapaje sau cu 
înclinarea garanției către agresivitate, abuz de putere sau prin indecență se poate 
stabili, înainte de a se face o analiză detaliată, că ceva s-a întâmplat cu educația 
individului, că de acolo lipsesc elemente absolut esențiale care țin de comunicare 
sau de schimbul de informații realizat cu cei din preajmă. Pentru că aici, în acest tip 
de analiză, nu urmărim doar ingresul lui Jupiter în Leu, ci ecuația astrală a zilei de 
16 iulie, putem aminti faptul că acest tranzit a lui Jupiter în Leu va avea, ca element 
particular pe care îl vom regăsi pentru următoarele 13 luni de acum înainte, semnul 
nevoii de celălalt, ca un element absolut esențial pentru a integra și a finaliza un 
puzzle. Dacă de-a lungul acestui tranzit vom avea probleme în a ne face înțeleși, în 
a convinge un auditoriu că elementul pe care-l punem la dispoziție are și o notă 
originală sau este în totalitate creație proprie, fără a fi furat, însușit în mod abuziv 
sau preluat din altă parte, va trebui să ne întoarcem la vibrația acestei zile pentru a 
stabili ce anume nu a mers bine din bazele pe care ni le-am pus acum. 

Această componentă va primi un plus de complicații sau situații neobișnuite 
din partea careului pe care Soarele îl împlinește cu Axa Dragonului. Din această 
cauză, este imperios necesar ca, atunci când anumite situații, în următoarele 13 
luni, nu merg așa cum ne-am propus, să ne gândim dacă nu cumva acum, în 
această perioadă, am făcut o alegere greșită și în loc să lăsăm în urmă ceva rău, am 
lăsat în urmă ceva bun. Asta pentru că întotdeauna când Soarele se află în unghi 
negativ cu Axa Dragonului, ca acum, pentru a merge mai departe, avem nevoie să 
lăsăm ceva în urmă. Așadar, 16 iulie reprezintă momentul în care oferim un tribut. 
Dacă educația nu este adecvată solicitărilor momentului, tributul pe care îl oferim 
va înclina mult spre nostalgii și va simula transformarea, nu o va produce în mod 
concret. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să facem astăzi 
doar fapte bune. Dacă ne vom construi viitorul următoarelor 13 luni pe această 
strădanie de-a face bine, orice element negativ cu care ne vom întâlni în acest 
interval va purta și amprenta nevoii de a transforma răul în bine, deci de a produce 
schimbări adevărate. 

 
Joi, 17 iulie 

Joi 17- 7-2014  4:00    Luna (Pis) Squ (Gem) Venus 

Joi 17- 7-2014  7:11    Luna (Pis) --> Aries 

Joi 17- 7-2014  7:28    Luna (Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Joi 17- 7-2014 15:31    Luna (Ari) Squ (Can) Mercury 

Joi 17- 7-2014 19:26  Chiron [Pis] Squ (Gem) Juno 
 

Curajul se exprima vulgar. Viteza de reacție se bazează mult pe o traumă. 
Se caută o nouă sursă de venit. Afacerile intră într-o criză. Ne amintim de cei care 
ne sunt datori. Singurătatea este combătută prin metode noi. Liniștea nu poate fi 
obținută prin metode noi. Refuzul unui bine. Se privește prea departe. Se 
analizează greșit o situație foarte evidentă. 

 
17 iulie este o zi de dezamăgire. Din nefericire, acest lucru se va întâmpla 

pentru că ne vom afla în fața unor noi surse de putere. Cu alte cuvinte dezamăgirea 
momentului, pentru că se produce în urma unor unghiuri care s-au împlinit în ziua 
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anterioară și care au fost de o mare forță și expresie personală, reprezintă primii 
pași în schimbarea pe care am cerut-o ieri. În primă instanță, se caută o nouă sursă 
de venit, apoi, mergând pe această linie a schimbului, afacerilor sau a nevoii de a 
adjudeca un câștig dintr-o activitate personală, se va susține un demers care trebuie 
să ne ducă spre o calitate pe care o invocăm de multe ori în analizele pe care le 
facem aici: iertarea. Asta înseamnă că dezamăgirea zilei de 17 iulie dorește să 
evidențieze o criză.  

Deși ziua nu conține numai aspecte negative, este puțin probabil ca această 
criză să ne ocolească. Ea nu ne va ocoli nici dacă ne-am pregătit pentru momentul 
acesta pentru că Luna, încă de dimineață, intră în zodia Berbec și dorește să-și 
continue demersurile îndrăznețe de care s-a ocupat de la începutul săptămânii 
până acum cu noi metode sau cu un nou elan. Abia aici intervine problema care ar 
putea să-i pună pe cei mai mulți într-o dificultate enervantă. Careul pe care Chiron 
și Junon îl împlinesc aduce refuzul unui bine, dar nu pentru că se realizează un 
proces de analiză și se dorește evitarea unui compromis, ci pentru că situația 
prezentă nu este evaluată prin ceea ce se vede sau se constată la fața locului. În 
acest carusel sunt invocate prejudecăți care înclină balanța spre vulgaritate ori 
despre dizarmonie sau boală. Pentru că Luna trimite un careu către Mercur, iar 
acest unghi se va împlini în mijlocul zilei, mulți vor fi tentați să facă apel la termeni, 
la amintiri sau noțiuni care vor șoca pe cel din preajma sau opinia publică prin 
conținut sau prin duritate. Mercur în Rac este un arhivar. El știe de toate, își 
amintește totul și nu va recunoaște niciodată că elementele noi îl sperie foarte mult. 
Are informația tot timpul accesibilă și va impresiona prin cât de multe știe despre 
ceea ce se află în preajmă. Din această cauză se pune pe acest unghi apelul la 
prejudecată și din același motiv nici careul lui Chiron cu Junon, adică refuzul unui 
bine, nu va putea fi gestionat ca un element constructiv, adică transformarea unui 
neajuns într-o lecție de viață. 

De fapt, careul dintre Chiron și Junon se referă la explorarea acelor părții 
nevindecate ale relațiilor personale. Este posibil ca, în cazul unora, acesta să 
reprezinte momentul în care se umple paharul, picătura care face ca tot conținutul 
de până acum se dea pe dinafară și totul să se transforme într-un conflict foarte 
intens. Nu ceea ce se întâmplă acum duce la acest conflict, ci îndrăzneala 
momentului, aceea care se sprijină pe un moment de nesăbuință, de neatenție sau 
de indiferență prin care vasul se umple și lucrurile nu vor putea să mai fie ca 
înainte. 

Prin urmare, 17 iulie este o zi de mare îndrăzneală pentru cei care vor să 
producă schimbări esențiale în viețile proprii. Nu trebuie să uităm că în această 
perioadă, Chiron se află mers retrograd și disputa sa rece, scurtă, intensă cu Junon 
ne pune în dificultate relațiile pe care le avem sau acele raporturi sociale susținute 
pe nemulțumire, invidie sau ambiție. De asemenea, momentul acesta de tensiune 
între cei doi asteroizi scoate în evidență și faptul că există o problemă de care nu 
putem trece și, pentru a o rezolva, s-ar putea să se pună problema invocării unei 
dureri mai mari sau a unor evenimente șocante, ca și cum nu putem convinge un 
auditoriu că avem nevoie de ceea ce solicităm decât dacă suntem în mare suferință 
sau în impas. De altfel, pasionații de ezoterism care au trecut de la teorie la 
practică, sunt familiarizați cu acest concept și mai ales vor înțelege relativ repede 
faptul că această ipostază este una din bolile societății pe care am construit-o. De 
multe ori un pasionat de ezoterism gândește că această lume este încărcată de 
suferință și această suferință este tributul pe care trebuie să-l plătim dacă dorim să 
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construim ceva important. Chiar dacă acest concept este puțin cam dramatic el are 
echivalent în realitate și nu avem nevoie să ne spună nimeni acest lucru, ci doar să 
ne uităm puțin în jur, dar nu prin ochii celorlalți, ci prin propriile experiențe ale 
vieții. Rezultatul va fi unul care se va situa în consonanță cu această idee. Adică din 
ceea ce vom vedea, puține lucruri au fost învățate fără suferință. Acum, când 
Chiron în mers retrograd împlinește un careu cu Junon, suferința va fi trăită mai 
mult la nivel interior sau, dacă ne referim la marile grupuri, mai mult între indivizii 
din cadrul aceleiași structuri. 

Această problema lecțiilor de viață este însă una foarte complexă și, în egală 
măsură, una foarte personală. Oricât de multe am știi despre ceea ce s-a întâmplat 
în cazul celorlalți, când vine vorba să punem ceva în practică, atunci când ne 
întâlnim cu un personaj negativ sau cu o situație complicată, ne dovedim novici sau 
total necunoscători. De aceea, este foarte probabil ca ziua de 17 iulie să fie marcată 
de un refuz al unui bine despre care încă nu știm totul. După ce l-am refuzat, după 
ce am stricat bunul, după ce am terminat o relație, realizăm binele pe care l-am 
pierdut. Este importantă această experiență de viață și, pentru că este vorba de 
Chiron retrograd, este important să nu ne atașăm de lucrurile bune pe care vedem 
acum că le-am pierdut. Există o necesitate obiectivă care dictează până și modul în 
care se consumă această deposedare. Dacă o vom respecta, vom iubi mai mult 
experiența de viață și nu ne vom bloca mentalul, structura afectivă sau alte 
elemente personale în acest regret. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a invoca liniștea. Dacă vom 
privi evenimentele acestei zile prin liniște, vom observa că multe din evenimentele 
negative se selectează de la sine, că o parte din deciziile noastre dacă nu sunt atinse 
de liniște ne agită foarte mult și ne duc spre zona de conflict, chiar dacă nu avem 
nimic în comun cu aceasta. Liniștea înseamnă astăzi vindecare și protecție. 

 
Vineri, 18 iulie 

Vineri 18- 7-2014  3:41    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Vineri 18- 7-2014  9:23    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Vineri 18- 7-2014 11:42    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Vineri 18- 7-2014 14:06    Luna (Ari) Sex (Gem) Juno 

Vineri 18- 7-2014 17:06   Venus (Gem) --> Cancer 
 

Discuții sterile. Primejdia nu este analizată așa cum trebuie. Sunt 
traversate situații penibile. Se fuge de o pedeapsă. Se anunță o sancțiune. 
Situațiile majore sunt privite și analizate prin destinul individual. Grupurile se 
clatină pentru că se bazează prea mult pe mesajul unui individ. Se fuge de 
răspundere. Greutate. Dramă. 

 
Cea mai mare parte din zi Venus va fi pe ultimul grad în zodia Gemeni asta 

înseamnă că o parte din problemele pe care le-am ignorat în ultimele săptămâni se 
adună acum și cer să fie rezolvate urgent. Pericolul cel mai mare nu vine doar din 
faptul că Venus își încheie acum tranzitul său printr-un semn instabil, ci vine din 
faptul că Luna trimite un careu către Pluton din postura de conjuncție cu Uranus. 
Asta înseamnă că lucrurile se complică pe linia unei sancțiuni sau din diverse 
motive sunt traversate situații penibile pe care oamenii nu vor reuși să le 
administreze așa cum trebuie și vor fugi de răspundere. În mod cu totul 
surprinzător, trecerea lui Venus pe ultimul grad al zodiei Gemeni  înseamnă și 
momentul în care grupurile se clatină, când adevărul iese la lumină și nimic din 
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ceea ce spune el nu este agreat. În mod normal, Venus pe această poziție ar trebui 
să complice lucrurile doar în sfera intimă, doar în raport cu partenerul de viață, cu 
colegul de serviciu sau cu un colaborator. Atunci când această situație iese din 
cadrul normal, discuțiile vin în zona inutilității, devin sterile pentru că, în realitate, 
oamenii vor să câștige fără să muncească, fără să depună efort sau fără să se 
intereseze care sunt consecințele faptelor lor.  

18 iulie poate fi însă o zi câștigată la capitolul învățăminte, experiențe de 
viață sau informații referitoare la o situație conflictuală generată de o sancțiune 
aplicată greșit: fie că acum se împlinesc etapele finale ale acestei decizii, fie că ne 
amintim de faptul că am fost nedreptățiți într-o anumită perioadă a vieții și că din 
acea cauză destinul personal a luat-o pe un alt drum. 

Mulți se vor comporta în această zi ca și cum au îndeplinit multe probleme pe 
ultima sută de metri, ca și cum au uitat ceva important într-un loc și trebuie să se 
întoarcă, iar și iar până când repară sau până când își însușesc lucrul dorit. Dacă în 
zona personală lucrurile acestea nu sunt atât de periculoase, în zona grupurilor sau 
pe spațiul public toate acestea iau înfățișarea unei instabilități. Dacă avem de-a face 
cu o înțelegere contractuală sau amiabilă, dacă avem de-a face cu o alianță atunci 
trecerea Lunii prin gradul lui Uranus înseamnă explozii temperamentale, orgolii 
care nu au putut fi satisfăcute anterior sau nemulțumire în fața unei cenzuri. 
Cenzura, de altfel, va fi elementul care va nemulțumi cel mai mult în această zi. Cei 
care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală știu că întotdeauna este nevoie de un proces de autocenzură pentru ca 
lucrurile bune să fie amplificate sau valorificate așa cum se cuvine. Cei mai mulți 
dintre oamenii care trăiesc de pe o zi pe alta, care se hrănesc cu bucurii iluzorii, cu 
lucruri mici se vor simți loviți în orgoliul lor și umiliți de faptul că o dată în viață cer 
și ei ceva și nu li se oferă, după atâta efort au avut și ei un moft, o pretenție, și toată 
lumea i-a ignorat. De aici și marea dramă a zilei de 18 iulie. 

Venus în Rac este slăbită. Se interesează prea mult de dragoste sau de 
persoanele care sunt devotate, credincioase de ceea ce este intens în sfera intimă și 
nu mai are timp să se ocupe de ceea ce se întâmplă în jur. Din această cauză poziția 
lui Venus în Rac este una bună pentru a întării stabilitatea familiei, dar nu pentru a 
consolida grupurile care sunt încercate. Acolo lucrurile se vor desfășura prin 
conflicte, evidențiindu-se o răzbunare ce altădată nu s-ar fi putut exprima liber. 
Astfel, prin Venus, energiile zodiei Rac îmbracă lucrurile care vor întări 
atașamentul față de ceea ce este aproape de suflet, de minte, de idei și care creează 
impresia că protejează sau împlinește. În realitate, Venus în Rac este o poziție 
încărcată de dramă pentru că nimic în această lume plină de vicisitudini sau de 
oameni răi nu poate fi împlinit fără un sacrificiu. Sacrificiul lui Venus din Rac este 
dublu. Pe de o parte, se sacrifică pentru a se detașa de un context social pe care nu-l 
înțelege sau în care nu se poate integra așa cum dorește, iar, de partea cealaltă, se 
sacrifică pentru a-și construi o zonă intimă așa cum își dorește. De aici și tendința 
de a pendula între două situații încărcate de insatisfacție, de aici și greutatea de a se 
prezenta, ușor de înțeles și de cuprins, pentru un auditoriu. Dacă avem de-a face cu 
oameni care au fost învățați să se mulțumească cu puțin, Venus în Rac este 
încărcată de noblețe și sporește patrimoniul familiei, al grupului de apartenență 
sau îl înnobilează pe individ cu experiențe atât de importante încât această 
perioadă să fie una remarcabilă la capitolul integritate personală. 

Prin urmare, 18 iulie este o zi încărcată de primejdii. Aceste pericole le 
atragem singuri printr-un mod greșit de a gândi sau de a ne purta, fără să ținem 
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cont de avertismentele pe care le primim încă din timpul nopții de joi spre vineri, 
când Luna și Pluton se întâlnesc într-un careu. Cel care neglijează această 
componentă va fi atât de mândru de realizările sale, de faptul că a păcălit pentru a 
avea un avantaj încât va reuși să zdruncine din temelii grupul în care s-a integrat. 
Nu are importanță dacă acest grup este un cerc de prieteni, familia sau colectivul de 
la locul de muncă. În această zi se fuge atât de ușor de răspundere încât este puțin 
probabil ca un om, care nu are un set de reguli morale clar definite și, mai ales, 
experiență în a nu se abate de la ele, să nu greșească. 

Există însă și o categorie de oameni care se lasă în voia întâmplării sau în 
voia celorlalți fără să se gândească la faptul că anumite lucruri din demersurile lor 
nu sunt cunoscute de ceilalți și, deci, nu pot fi rezolvate mai bine decât printr-o 
abordare personală. Euforia care ne vine din conjuncția Lunii cu Uranus va fi atât 
de mare încât nimeni nu se va mai gândi la acest lucru. Asta înseamnă un moment 
de neatenție care va fi plătit nu foarte departe în viitor, ci chiar din ziua următoare 
sau, mai exact, din noaptea de vineri spre sâmbăta când se va întâlni Luna cu 
Coada Dragonului. Venus în Rac dramatizează atât de mult încât anumite lucruri 
pe care credem că le rezolvăm printr-o atitudine categorică sunt sulițe pe care le 
întoarcem către propria persoană.  

Din această cauză recomandarea pentru această zi este aceea de a cântării de 
mai multe ori adâncimea cuvintelor sau seriozitatea gesturilor. Nu trebuie să uităm, 
în special în această zi, că traversăm o săptămână în care suntem invitați să ne 
aliniem în fața unor noi standarde. De aceea nu este indicat să facem acest lucru 
prin greșeli sau prin răutăți săvârșite în mod intenționat. 

 
Sâmbăta, 19 iulie 

Sambata 19- 7-2014  0:26 Luna(Ari)Opp [Lib] North Node 

Sambata 19- 7-2014  5:11     Sun (Can) Squ (Ari) Luna (Half Moon) 

Sambata 19- 7-2014  5:21    Luna (Ari) Opp (Lib) Mars 

Sambata 19- 7-2014  8:28 Mercury (Can) Tri [Pis] Neptune 

Sambata 19- 7-2014  9:33     Sun (Can) Squ (Lib) Mars 

Sambata 19- 7-2014 11:47    Luna (Ari) --> Taurus 

Sambata 19- 7-2014 12:59    Luna (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 19- 7-2014 13:39    Luna (Tau) Sex (Can) Venus 
 

Sensibilitatea este privită ca o soluție. Abuz de încredere. Se dorește 
rezolvări noi prin metode vechi. Conflict intern. Întâlnire cu pedeapsă. Zăpăceală. 
Pierderea unui obiect important. Apel la marile biografii. Sfaturile celorlalți sunt 
selectate și cel care le urmează câștigă timp. Recunoașterea unui proiect personal. 
Atragerea de invidii prin succes. Libertăți folosite prost. Lăsăm în urmă o 
promisiune. Abandon. 

 
În prima jumătate a zilei de 19 iulie Luna se află pe ultimul segment al zodiei 

Berbec împlinind atât conjuncția cu Coada Dragonului cât și opoziția cu Marte. 
Deși unii pasionați de astrologie vor considera că acesta este un moment bun ce nu 
poate fi trecut cu vederea, de vreme ce există diversitate astrală, împlinindu-se și 
alte unghiuri la care participă Soarele, Mercur, Neptun și Marte, 19 iulie se remarcă 
la capitolul evenimente astrale printr-un conflict intern. Nu are importanță dacă 
acest conflict indică faptul că am pierdut un obiect important sau că nu mai avem 
nicio șansă să câștigăm într-o confruntare. Este important că, prin ceea ce 
observăm, așa cum se întâmplă astăzi, înțelegem cât de important este succesul și, 
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mai ales, cât de bine este pentru sănătatea personală să ne lăsăm atrași de acesta. 
Mulți își vor aminti în 19 iulie de un război, de o confruntare, de o luptă pe care n-o 
pot duce mai departe și care îi zăpăcește. Dacă mai sunt și slabi de înger, dacă 
renunță ușor în fața obstacolelor, atunci 19 iulie va fi o zi de abandon. Imediat cum 
Luna va trece în zodia Taur va avea de înfruntat careul cu Jupiter, ceea ce va 
însemna un obstacol, de această dată personal, un obstacol pe care omul însuși și l-
a creat și pe care nu-l poate depăși pentru că nu dispune de resursele necesare.  

Aici ne vom confrunta cu un paradox pentru că în mijlocul zilei Luna și 
Venus vor fi în sextil, iar asta înseamnă o prietenie neobișnuită care ne salvează 
dintr-o situație penibilă. Este important, indiferent de categoria socială în care ne 
încadrăm, să ascultăm de sfaturile celorlalți, chiar dacă uneori acestea sunt 
formulate mai dur. În caz contrar, încercarea de a demonstra că deținem 
cunoștințele necesare, că putem face față unei provocări sau că suntem superiori 
celor pe care-i avem în jur atrag invidii. Asta se întâmplă pentru că unii preferă să-
și folosească greșit libertatea sau dintr-o dată nu vor să se mai țină de-o 
promisiune. 

În egală măsură, trigonul pe care Mercur și Neptun împlinesc înseamnă și 
momentul de inspirație pe care oamenii îl așteaptă de mult timp. În conflictul 
maxim ne vine o idee sau formularea interlocutorului declanșează un proces de 
înțelegere pe care individul îl poate folosi în avantajul său. Este adevărat că această 
nouă înțelegere ar putea să ne îndemne să lăsăm în urmă o promisiune, să 
abandonăm un proiect mai vechi deși, paradoxal, vom urmării să rezolvăm 
problemele noi cu metode vechi chiar dacă acestea, pe alocuri, nu dau niciun 
rezultat. Ajunși în această zăpăceală, oamenii descoperă că 19 iulie îi pedepsește 
pentru ceea ce nu le este clar, iar cei care descoperă că, de fapt, lucrurile nu sunt 
clare pentru nimeni, vor considera că trăiesc într-o lume nebună care nu este în 
stare să se transforme. 

Cu cât vor urmări ceea ce li se deschide la picioare, cu atât mai mult vor 
vedea că fiecare lucru se poate desfășura atât prin bine cât și prin rău. Această 
zăpăceală, spre seara zilei de 19 iulie, se diminuează în intensitate și îi îndeamnă pe 
oameni să se ierte, să fie mai indulgenți unii cu ceilalți, mai atenți la suferințele pe 
care le au cei din preajmă și, în virtutea acestor observații, să se ajute mai mult. 
Este puțin probabil ca oamenii să se gândească acum la binele celorlalți pentru că 
raportul de forțe înclină foarte mult către a acorda mai multă importanță 
problemelor personale. Cu alte cuvinte oamenii se gândesc acum la neajunsurile 
lor, la conflictele pe care nu și le-au rezolvat, la faptul că nu au suficient de mulți 
bani, că problemele de natură relațională nu se mai termină sau că își doresc ceea 
ce nu vor obține niciodată. În tot acest conflict intern faptul că Mercur și Neptun se 
înțeleg foarte bine de pe semne de apă, arată că dispunem de o intuiție specială ori 
de un spirit de observație suficientă de util pentru ca să putem extrage din 
experiențele celorlalți, din marile biografii, ceea ce este cu adevărat util pentru 
atingerea succesului. Nu putem însă să judecăm ecuația astrală a zilei de 19 iulie 
decât dacă privim toate aceste unghiuri în contextul general al săptămânii. Astfel, 
intuiția care ne vine din prietenia planetelor Mercur și Neptun ne îndeamnă să ne 
aliniem noilor standarde, în timp ce Ultimul Pătrar și careul Soarelui cu Marte ne 
îndeamnă să abordăm cu mai multă atenție un proces interior, poate chiar acela de 
autoinvestigație, autoanaliză care să ne ducă spre descoperirea unor virtuți 
personale. În această săptămână, aceste virtuți personale se localizează la nivelul 
candorii, cea care menține conștiința într-o stare de exprimare proaspătă, 
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îndemnându-i pe oameni să aibă mai multă încredere în viață și în norocul pe care-
l au. 

Prin urmare, 19 iulie ne îndeamnă să privim sensibilitatea ca pe soluția 
unică. În realitate, această sensibilitate, în momentul acesta, ne va crea multe 
probleme. Pe de o parte, va scoate la lumină un conflict intern, iar de partea 
cealaltă ne va promite succesul social doar dacă acceptăm un adevăr dur sau chiar o 
pedeapsă. Dacă se împlinește un unghi pozitiv între Mercur și Neptun nu putem să 
considerăm că este suficient pentru ca tot arsenalul astral al zilei de 19 iulie să 
încline către aspectele pozitive. Orice dorință de a demonstra sau de a impune 
celorlalți o soluție, cu convingerea că este singura utilă, atrage din jur invidii.  

Momentul 19 iulie se adresează însă acelora care vor să se bucure în viață 
pentru a le face celorlalți în ciudă sau pentru a-i pedepsi că se bucură fără ei. 
Această combinație de tipul Taur-Rac aduce pe firmamentul zilei de 19 iulie 
conflictul de interese sau lupta pentru a demonstra întâietatea. În ochii celorlalți 
această dorință de a demonstra ia înfățișarea libertăților folosite prost. De aici și 
zăpăceala cum că nu suntem în stare să folosim resursele pe care le avem ori că 
dintr-odată am devenit niște răsfățați care cer doar ceea ce nu pot obține ușor. 

Este important să ascultăm însă de recomandările celorlalți astăzi pentru că, 
în a doua parte a zilei, când Luna se va afla în Taur această componentă agresivă, 
pe care o vom vedea în prima parte a zilei atât în sensul bun cât și în sensul rău, se 
va diminua în intensitate și va lăsa liberă judecata individului, indiferent cum a fost 
ea construită.  

Sunt avertizați cei care nu s-au maturizat încă să fie foarte atenți ca în ziua de 
19 iulie să nu-și strice prieteniile pe reacții de moment. Careul Soarelui cu Marte 
înseamnă și careul Soarelui cu Axa Dragonului care ne-a spus deja, în analiza 
aplicată zilei de 16 iulie, că individul nu poate merge mai departe decât dacă lasă 
ceva în urmă. Astăzi, 19 iulie, unii vor considera că trebuie să lase în urmă ceva 
bun. În felul acesta, ajung să piardă o șansă doar pentru că aceasta li s-a părut 
acum a fi prea zgomotoasă sau îi solicită prea mult. Astăzi vom auzi prea mult în jur 
de termene ultimatum sau mesaje care să grăbească o soluție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu risipi timpul, averea 
relațiile, prietenii pe mofturi de moment. Pentru a putea schimba calitatea vieții 
avem nevoie să-i oferim acesteia etaloane solide, puternice și sincere nu bucăți de 
carton pe care să le modelăm după cât de triști, irascibili sau superficiali ne trezim 
într-o zi. 
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Duminică, 20 iulie 
Duminica 20- 7-2014  0:49   Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Duminica 20- 7-2014  2:54 Luna (Tau) Sex (Can) Mercury 

Duminica 20- 7-2014  9:34    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 20- 7-2014 16:09    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Duminica 20- 7-2014 18:23 Luna (Tau) Opp <Sco> Saturn 

Duminica 20- 7-2014 19:43    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Duminica 20- 7-2014 23:35  Saturn <Sco> S/D 
 

Emoțiile sunt răvășite. Se revine asupra unei hotărâri negative. Se renunță 
la o răzbunare. Prezentul fascinează. Trecutul sperie. Viitorul este confuz. Apel la 
seriozitate. Încercări legate de disciplină sau de respectarea unei promisiuni. Ne 
tentează gândul că este permisă depășirea unei măsuri. Grija că ceea ce gândim 
acum a trebuit în viitorul apropiat să punem în practică. Ne interesează 
surprizele celorlalți. Curiozitate nefirească. 

 
Momentul în care Luna i este opune lui Saturn reprezintă și finalul unui 

traseu lung și anevoios pe care Saturn, prin mersul retrograd, l-a parcurs în 
ultimele luni. Acest unghi se referă la încercarea oamenilor de a rezolva pe ultima 
sută de metri probleme mari, poate prea mari pentru conjunctura acestei zile. Din 
această cauză, acum, emoțiile sunt răvășite, poate și pentru că se dorește revenirea 
asupra unei hotărâri negative cu scopul de a o anula sau de a o vindeca.  

Opoziția pe care Luna și Saturn o împlinesc primește o mediere din partea 
asteroidului Chiron, iar asta înseamnă că dorința de vindecare, de expansiune a 
câmpului conștiinței ne aduce identificarea celor mai corecte soluții și ar trebui să 
reprezinte elementul definitoriu al preocupărilor acestei zile. Din nefericire, 
suntem atât de puternic atașați de greutățile pe care nu le-am putut depăși în 
ultima perioadă, încât tentația răzbunării va fi un alt element care va defini ecuația 
astrală a acestei zile. Vor exista însă și oameni care învață din suferință și care nu se 
lasă doborâți de faptul că cei răi, cei proști sau cei ignoranți sunt din ce în ce mai 
mulți. Pentru acești oameni 20 iulie vine cu invitația de a nu renunța la o formă de 
răzbunare. Cu toate că pe acești oameni trecutul îi sperie mai mult decât îi sperie pe 
cei care vor să se răzbune, odată ce și au stabilit să lase în urmă resentimentele se 
vor ține de această promisiune și vor demonstra că viața poate fi trăită și altfel. Dar 
opoziția cu Saturn nu reprezintă singurul element negativ al acestei zile, ci face 
parte dintr-o structură astrală numită careu în T pe semne fixe. Luna neagră din 
Leu este și focarul acestei configurații și va încerca, prin activarea punctului 
complementar, cel situat la gradul 15 în Vărsător, să ne aducă în preajma unei 
curiozități nefirești. Scopul principal pentru care această curiozitate nefirească 
reprezintă și soluția momentului vine din faptul că ne distrage atenția de la această 
dramatizare a prezentului.  

De puține ori se întâmplă ca intervențiile din zodia Vărsător să fie marcate de 
disciplină. Acesta este unul din momentele magice prin care disciplina care ne vine 
din Vărsător se transformă într-o inspirație de-a dreptul profetică. Cu alte cuvinte, 
avem acum puterea să ne detașăm de lucrurile care au frământat familia, grupul de 
apartenență sau omenirea timp de an de zile. De altfel, 20 iulie devine celebră 
pentru că aduce revenirea lui Saturn la mersul direct. Acest lucru nu va fi vizibil 
acum în această zi, pentru că revenirea la mersul direct se va produce cu puțin timp 
înainte ca ziua să se încheie, adică spre miezul nopții. 
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Revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă și faptul că o parte din 
probleme nu vor mai fi construite împotriva unei ordini individuale, ci această 
ordine individuală va fi integrată într-o ordine socială pentru a spori puterea 
grupului de apartenență. Aici putem constata faptul că dacă în zilele anterioare 
adoptarea de noi standarde a dus la transformări în centrele de putere, revenirea 
lui Saturn la mersul direct aduce o corecție acestor valori, pentru a ține sub control 
etapele aflate acum în derulare. De aceea, referindu-ne strict la momentul acesta, 
este posibil să se revină asupra unei hotărâri care a fost adoptată în etape de la 
începutul săptămânii până ieri. Din exterior această hotărâre va lăsa impresia că 
prezentul fascinează sau că seriozitatea muncii, respectul față de oameni sunt 
elementele care sporesc puterea individuală sau forța de coerciție a grupurilor.  

Am văzut de-a lungul analizelor pe care le facem săptămânal că Saturn 
intervine în astrologia previzională cu un mesaj straniu. El duce în zodia următoare 
probleme de factură internă ale zodiei tranzitate pe care oamenii nu vor să și le 
rezolve și care sunt marcate de invidie, obsesia puterii sau dezordine. Dacă în 
timpul tranzitului său prin Balanță, Saturn a scos la lumină frica de sărăcie cu care 
ne-a încercat în timpul tranzitului sau prin Fecioară, acum, când trece prin 
Scorpion, dorește să rupă legăturile interne între membrii unui grup, construite 
prin alianțe nefirești, pe baza interesului sau prin afaceri dubioase. De aceea, multe 
din mesajele acestei planete lasă impresia de dezvăluiri spectaculoase, dar, de fapt, 
acestea nu sunt dezvăluiri spectaculoase, ci rupturi spectaculoase produse ca 
urmare a faptului că, în interior, prin influența acestei planete, întotdeauna vor 
exista frământări pentru menținerea unui echilibru. Saturn în Scorpion reprezintă 
prin excelență poziția care aduce unele dintre cele mai neobișnuite și periculoase 
frământări interne. Atât rupturile cât și fuziunile, atât înțelegerile cât și 
despărțirile, pe Saturn în Scorpion, au un caracter caustic și, în plus, în perioada sa 
de retrogradare prin acest semn protagoniștii acestor evenimente au și curajul să-și 
declare mânie pe viață. Revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă a lăsa în 
urmă aceste mânii rezultate din frământări interne administrate prost. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în punctul în care să facem un 
inventar atent și riguros asupra anumitor demersuri care n-au frământat în 
ultimele luni. Este posibil ca o parte din aceste rezultate să ne tulbure atât de mult 
încât să nu putem lăsa în urmă mâniile declarate. Există însă și oameni care își 
trăiesc viața prin reguli morale precise, prin atenție, prin respect și aceștia se vor 
folosi de momentul de cotitură al zilei de 20 iulie pentru a pune punct unor decizii 
proaste sau pentru a se detașa de anumite atitudini care nu le fac cinste. Vorbim 
aici despre descoperirea seriozității față de muncă sau respectului față de ceea ce 
este important şi valoros în viețile celorlalți.  

Există însă și oameni care răspund unei necesități astrale fără să fie 
conștienți în totalitate de faptele lor sau de ceea ce spun. Acești oameni, pentru 
marea majoritate, sunt ființe inspirate care nu vor să strice, ca în poezia lui Blaga, 
corola de minuni a lumii. Aceștia se vor remarca astăzi prin grija pe care o au în a 
pune în practică alte reguli. În cumințenia lor sufletească aproape că se obișnuise 
cu această condiție apăsătoare, grea, poate chiar cu munca în condiții grele, pentru 
ca acum să se adapteze la noi reguli. Aceștia vor fi, în mod surprinzător, oamenii 
care vor dicta noile tipuri de asocieri. Din partea acestor ființe va veni invitația spre 
a construi noi structuri sociale sau noi direcții în cadrul unor structuri care nu 
permit nicio reconfigurare.  
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Oamenii se vor simții îndemnat să fie mai serioși mai atenți, mai respectoși 
unii cu alții, fie pentru a consolida relațiile care au fost zdruncinate în ultimele luni, 
fie pentru a compensa anumite greșeli pe care le-au săvârșit fără intenție în ultima 
perioadă. Cu alte cuvinte, finalul săptămânii devine o zi în care anumite direcții se 
stabilizează în noile albi. Abia acum înțelegem mult mai bine de ce săptămâna 14-
20 iulie este cea a redescoperirii candorii și a alinierii în fața unor noi standarde. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta schimbarea 
momentului. Dacă ziua ne îndeamnă să ne cerem iertare, să lăsăm orgoliile 
deoparte și să procedăm în consecință, de parte cealaltă ne sugerează să întoarcem 
spatele unor probleme grave sau să ignorăm anumite tensiuni care ar putea să ne 
modifice modul de a gândi, de a simțit sau, în general, optica, pentru a întoarce 
spatele întunericului și a merge mai departe spre lumină. 
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21-27 iulie 2014 este săptămâna surprizelor ascendente care definesc zonele 
periferice ale viitorului. Mulți se vor întreba ce înseamnă, de fapt, zonele periferice 
ale viitorului. Acestea se referă la elementele de decor, la acele ipostaze care 
hrănesc starea de confort și care nu au nimic de-a face cu zona de rezistență. Dar 
surprizele ascendente de acum au și componente, într-o pondere minoră, care ne 
permit să construim zone ale viitorului pe care până acum le consideram 
inexistente. Asta înseamnă că vor exista cazuri când perspectiva evenimentelor va 
ținti și către structura de rezistență a secvențelor viitoare. În marea majoritate a 
cazurilor, săptămâna ne încearcă pe o investigare stranie, de care nu am mai avut 
parte în ultima vreme, cel puțin de când ne ocupăm aici de acest tip de analiză. 
Jupiter, abia intrat în zodia Leu, se întâlnește cu Soarele în această săptămână și 
face trimitere la ipostaza anterioară când s-au întâlnit pe acest semn, adică în 
preajma zilei de 22 august 2003, cu puțin timp înainte ca ambele planete să treacă 
în semnul următor. Și din această cauză, dar și pentru că dispunerea astrală de 
acum îndreaptă atenția individului către trecut, 21-27 iulie 2014 este o săptămână 
cu totul ieșită din comun la acest capitol. Va fi însă mai puțin importantă doar 
pentru oamenii care nu se interesează de aspectele esențiale ale vieții, care nu 
urmăresc informațiile exterioare ca pe niște cărămizi așezate într-o construcție 
complexă. Sunt mulți care trăiesc de pe o zi pe alta, arătând (și mândrindu-se cu 
asta) că ei trăiesc în prezent și vor căuta să-i convingă pe cei din jur că această 
iresponsabilitate arată că și-au rezolvat problema atașamentelor. Chiar și aceștia, 
privind în urmă, vor observa că ultimii 11 ani sunt un imens gol la capitolul 
confruntare cu sine. 

Acum vom constata că firul vieții s-a depărtat de la adevăratul scop, iar 
oamenii s-au depărtat de ei înșiși, fugind de problemele lor, dar pricopsindu-se cu 
privilegii suplimentare despre care nu știu nimic sau pe care nici măcar nu le pot 
folosi cum trebuie. În virtutea acestora, în acest interval, au ajuns să creadă că sunt 
ființe alese, că pot să facă mai mult și că viața lor s-a schimbat în bine în mod 
considerabil. În realitate, cu un deceniu în urmă, au luat-o pe un drum ocolitor, iar 
acum se trezesc fie în punctul în care erau în august 2003, fie foarte aproape de 
acesta. Posibilitatea de a porni pe același drum greșit sau de a căuta vinovați în jur 
pentru această pierdere de vreme este foarte mare. De altfel, este important ca 
acum, în această săptămână, să se ia o hotărâre importantă sau să se analizeze 
viitorul pe care ni-l închipuim prin elemente noi, care ne ies acum în cale. 21-27 
iulie 2014 ne informează cu privire la alegeri greșite care ne pot duce la un sfârșit 
tragic. Informațiile acestei săptămâni trebuie analizate cu mare responsabilitate, cu 
o atenție aparte, încât să găsim puterea necesară să acceptăm concluziile la care 
ajungem. Este adevărat nimic nu este impus, nimic nu va fi făcut cu forța, ci totul 
este pus dinainte pentru a alege. Cu alte cuvinte, vor exista și persoane care vor 
refuza să aleagă, iar acestea vor deveni vedetele zilei de 25 iulie când Mercur și 
Uranus vor fi în careu și când aceste personaje se vor bucura foarte mult că au găsit 
în sfârșit vinovați pentru ceea ce nu au fost ele în stare să facă în ultimul deceniu. 

Dar săptămâna nu se remarcă doar la capitolul indicat de cele consumate pe 
zodia Leu, ci mai conține și alte evenimente astrale. Este vorba despre intrarea în 
mers retrograd a lui Uranus (marți), împlinirea unor unghiuri interesante pe care 
Mercur le realizează cu Pluton, Saturn și Chiron (marți și vineri), trigonul dintre 
Venus și Neptun (joi), intrarea Soarelui în zodia Leu (miercuri), intrarea lui Marte 
în zodia Scorpion (sâmbăta) și împlinirea fazei de Lună nouă pe zodia Leu 
(duminică). Nu doresc să repet ceea ce este deja inserat în analiza fiecărei zile care 
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conține unghiurile indicate mai sus. Doresc însă să subliniez faptul că această 
săptămână este un imens beneficiu într-o cunoaștere pentru investigația stadiului 
în care se află propria evoluție sau pentru împăcarea cu propriul trecut, nu doar 
prin iertare, cât prin înțelegere amplă și acceptare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne propune să 
trăim numai prin lumina, numai prin fapte bune, numai prin gânduri bune. 
Această impunere, la rândul ei, nu trebuie să conțină atitudini agresive, ci doar 
atitudini hotărâte în a alege o cale. Dacă procedăm așa, vom reuși să ne menținem 
pe calea aleasă, adică vom face schimbarea pe care nu am reușit să o facem acum 11 
ani în urmă. 

 
Luni, 21 iulie 

Luni 21- 7-2014 17:15     Sun (Can) Sex (Tau) Moon 

Luni 21- 7-2014 19:37    Luna (Tau) --> Gemini 

Luni 21- 7-2014 21:53    Luna (Gem) Sex (Leo) Jupiter 
 

Ne gândim prea mult la consecințe. Libertatea este prost înțeleasă. Apar 
primele semne ale unei puteri în exercițiu. Dorință intensă de a acționa. Situațiile 
explodează doar în demersurile greșite. 

 
Debutul săptămânii ne duce în punctul în care să facem o diferență foarte 

clară între ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile și planurile a ceea ce avem de făcut 
în această săptămână. Rezultatul vă întări aspirația și dorința de a împlinii ceva 
important fără a reușit să capteze atenția auditoriului cu profunzimea lucrului 
împlinit, cu o realizare cu adevărat importantă pentru comunitate sau cu o 
preschimbare miraculoasă a direcției. Cu alte cuvinte, individul va trăi în această 
primă zi a săptămânii într-un glob de sticlă și va avea impresia că ceea ce vede el 
din interior, se vede și din afară. Cea mai mare parte din zi Luna va fi în trecere 
prin zodia Taur, având de împlinit și un sextil cu Soarele, un moment în care va 
căuta să administreze un bun ori să repare o greșeală pe care a făcut-o în ultimele 
zile. Motivul principal nu este acela dat de regretul că o asemene greșeală ar putea 
să complice relațiile ori să pună o greutate pe demersurile care se află acum în 
derulare, ci îi lasă individului impresia că dacă merge mai departe prin această 
eroare va fi descoperit față de anturaj, adică se va face de râs, va pierde mai multe 
decât a pierdut în ultimele zile sau nu va obține satisfacția pe care o caută. Luna în 
Taur urmărește să obțină satisfacție înainte de a urmări să primească mulțumire, 
eficiență sau putere. Vor exista însă oameni care își vor pierde respectul pentru 
partenerii de dialog sau față de colaboratorii cu care și-au propus să lucreze astăzi 
iar asta se întâmplă pentru că atunci când vine vorba despre un interes personal, cu 
Luna în zodia Taur, cu Lilith în zodia Leu și cu Marte pe final de tranzit prin zodia 
Balanță, lucrurile se inflamează și se ajunge în punctul în care individul să se 
preocupe mai mult de a cere decât de a face. Ceea ce el consideră ca fiind “bun” sau 
„realizare” în zona celuilalt va trezi în mintea celui care le vede pe acestea, dorințe 
stranii. Va dori, în cel mai fericit dintre cazuri, să aibă și el la fel, dar, în realitate, el 
va urmări să-și însușească exact ceea ce vede la celălalt și nu din altă parte, ci chiar 
de la el. De aceea unii vor lăsa impresia că depășesc o barieră că nu-și pot controla 
dorințele, impulsurile, patimile și sunt implicați într-un proces ascendent, însă nu 
și evolutiv. Pot obține anumite avantaje însă vor descrește la capitolul moralitate 
sau bun-simț. 
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Ziua însă este pozitivă pentru că situațiile periculoase explodează doar acolo 
unde demersurile au fost greșite. Spre seară, când Luna va trece în zodia Gemeni 
dorința intensă de a acționa se va transforma într-o preocupare față de informații, 
față de un inventar al posibilităților de reușită și va pune mai puțină forță în 
situațiile pe care le cunoaștem. Astfel, este lăsată în urmă o libertate prost înțeleasă 
sau o îndrăzneală lipsită de rafinament, de flexibilitate, de mobilitate, cea care 
bruschează psihicul interlocutorului și îl enervează. Nu trebuie să uităm că suntem 
în fereastra opoziției Mercur-Pluton și oamenii vor arăta în continuare o atitudine 
puțin prea dură, incisivă sau pătimașă atunci când vine vorba de păstrarea 
propriilor valori, de administrarea propriului patrimoniu. Pentru cei care sunt 
preocupați de rafinarea propriei structuri, seara zilei de 21 iulie aduce comunicări 
interesante, rememorări plăcute sau discuții care să clarifice anumite lucruri 
negative ce s-au consumat în ultimele săptămâni. Este important să fim însă atenți 
ca această rememorare să aibă doar calitatea de informare, nu să punem o greutate 
pe umerii interlocutorului, să-l obligăm să decidă ceea ce nu a fost în stare în 
ultimele săptămâni, să promită ceea ce știm, încă de pe acum, că nu va putea să 
respecte. Acolo unde această recomandare nu este respectată, lucrurile se vor 
inflama și vom vedea, chiar din ziua următoare, că o simplă presiune, o simplă 
divergență de opinie, o simplă reacție nefirească va duce la reeditarea unui conflict. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii se anunță a fi o zi liniștită pe care o 
vom tulbura dacă nu avem la bază o educație care să ne permită să lăsăm anumite 
lucruri sau situații în voia lor. Dacă preferăm să răscolim acolo unde nu trebuie, 
dacă nu ne putem mulțumi cu rezultatele pe care le avem acum, vom ajunge în fața 
unei situații care se va dovedi ciudată, prin consecințele pe care le produce, dar 
absolut normală prin răspândirea ei. Aceasta este de fapt o falsă iertare. Falsa 
iertare apare atunci când un individ nu poate trece peste fapta interlocutorului său, 
ci ajunge să spună: “Te ignor pentru că, de fapt, vreau să uit de fapta pe care ai 
făcut-o”. Persoanele care nu pot să facă diferența între un gest, o faptă și suita 
întreagă de acțiuni, adică de comportamentul unui individ, va ajunge relativ ușor în 
punctul în care să-și dorească să ignore o persoana doar pentru că, în realitate, nu 
poate trece cu vederea faptele pe care aceasta le săvârșește. 

În absența acestor greșeli de comportament sau de atitudine oamenii au de 
înfruntat o zi în care să-și facă inventarul propriilor achiziții. S-ar putea ca dorința 
să fie astăzi prea intensă și, în consecință, rezultatele acesteia să ne ducă pe căi 
nebănuite. Este frumoasă viața care îl îndeamnă pe om la explorare, pentru că 
sedentarismul sau izolarea ar trebui să-l îndemne la explorări în alte zonă, cea 
spirituală afectivă sau esoterică, ceea ce acum nu se poate realiza decât condiționat. 
Dacă nu există îndemnuri în zona aceasta, deși ar fi indicat să reacționăm pozitiv la 
fiecare element din zona spirituală care ne trezește atenția, atunci să ne amintim că 
foarte ușor se poate ajunge la reeditarea unui conflict dacă el este adus în discuție, 
fie și numai cu intenția de a-l clarifica. Ziua este însă liniștită și ne îndeamnă să 
căutăm probleme pentru a le rezolva, ceea ce reprezintă o mare ciudățenie în 
palmaresul ecuațiilor astrale ale zilelor pe care l-am analizat aici în ultimele 
săptămâni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita astăzi orice formă de 
lăcomie. O persoană care dispune de mobilitate mentală, afectivă, spirituală, nu se 
va lăsa în voia acestui “mai mult” pentru că va simți, încă de dimineață că nu e loc 
de mai mult fără a pune ordine în viață, fără a clarifica, însă nu împotriva 
interlocutorului, ci pentru a ne regăsi liniștea. 
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Marți, 22 iulie 
Marti 22- 7-2014  5:52  Uranus <Ari> S/R 

Marti 22- 7-2014  9:21    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Marti 22- 7-2014  9:42 Mercury (Can) Opp [Cap] Pluto 
 

Comportament antisocial. Răzbunare. Se sancționează o greșeală prin 
ignorarea personajului. Suntem cuprinși de un val de nemulțumire pe acțiuni 
săvârșite în ultimele patru săptămâni. Distanță gratuită. Sunt folosite cuvinte 
grele. Se ajunge prea ușor la ceartă. Nemulțumirile sunt lăsate libere fără filtru 
sau cenzură. Disconfort cauzat de un cuvânt spus aiurea. Fățărnicia este mult mai 
vizibilă. 

 
Astăzi Uranus intră în mers retrograd până pe 20 decembrie, căutând să 

exploreze un comportament antisocial sau îndemnându-i pe oameni la fapte cu 
caracter îndoielnic, poate chiar cu gânduri de răzbunare, adică să săvârșească o altă 
greșeală, poate chiar una mai mare decât cele pe care le-au săvârșită în săptămânile 
anterioare, prin impactul negativ al ecuațiilor astrale. În plus, astăzi se mai 
împlinește un aspect negativ. Este vorba despre opoziția lui Mercur cu Pluton 
aspect care îi lasă pe oameni în voia unor sentimente neprelucrate sau ne analizate 
suficient, ca și cum li se permite să fie luați de val și să se arate nemulțumiți față de 
tot ceea ce au în jur. Nici Luna nu are de împlinit astăzi unghiuri pozitive, chiar de 
dimineață ea va trimite un careu către Neptun căutând să diminueze ori să anuleze 
unghiul pozitiv pe care Neptun a început să-l formeze cu Venus. Din capul locului, 
22 iulie se anunță a fi una dintre cele mai dificile zile ale acestei săptămâni și dacă o 
privim în contextul general al lunii iulie are șansa să devină una dintre cele mai 
apăsătoare zile ale lunii iulie. Cu alte cuvinte, se ajunge prea ușor la ceartă și nimic 
din ceea ce am avut ca liniște, calm, armonie în ziua de 21 iulie, nu se va mai păstra 
în forma aceasta acum. Ziua se va remarca și printr-un disconfort cauzat de cuvinte 
grele, acelea pe care oamenii nu le scapă din întâmplare, ci răspund intenționat 
pentru că urmăresc să împartă suferința în jur sau să îi responsabilizeze mai mult 
pe cei pe care îi au în preajmă. 

Dacă în ceea ce privește reacția la un stimul exterior, nu putem avea un 
control decât dacă am fost educați să ne abținem, să judecăm de mai multe ori 
înainte să vorbim, să gândim profund, în cazul elementelor sociale faptele se 
îndreaptă către acele acțiuni care sunt marcate de o eroare adâncă. Opoziția lui 
Mercur cu Pluton arată o acțiune negative săvârșite în mod intenționat în fața 
căreia nimeni nu are niciun drept. 

Există însă și o parte bună din toate aceste evenimente. Opoziția lui Mercur 
cu Pluton face parte dintr-o configurație numită zmeu construită împreună cu 
Saturn și Chiron. Dacă această opoziție ar fi activat singular, evenimentele ar fi fost 
marcate doar de caracterul dramatic. Așa, suntem luați de val, suntem împinși să 
acționăm negativ, însă scopul este unul cât se poate de nobil, ca atunci când se 
amputează un membru pentru a evita un sfârșit tragic. Opoziția lui Mercur cu 
Pluton anunță un sfârșit tragic însă el, prin implicațiile pozitive pe care Saturn și 
Chiron îl au asupra acestei opoziții, poate fi evitat. 

Am văzut din analizele pe care le facem săptămânal aici că, din 2009 încoace, 
Uranus are o predilecție pentru luna iulie atunci când își începe perioada de 
retrogradare. Din acest punct de vedere nu va fi o noutate faptul că a doua parte a 
anului 2014 va avea elemente comune cu perioadele similare ale anilor din urmă. 
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Astfel, marile evenimente sociale vor fi cuprinse de un val de nemulțumire care ne 
invită la o călătorie în timp. Și anul trecut ne-am gândit la fel, și în anii din urmă, 
din 2009 încoace, la fel, iar acum, în plus față de ceea ce s-a întâmplat în anii din 
urmă, vom lua decizia să modificăm brutal, poate chiar agresiv, cu autoritate și 
implicare, o problemă minoră aceea pe care săptămânile anterioare au scos-o în 
evidență. De aici și nemulțumirea că lucrurile, anul acesta, sunt altfel decât în anii 
din urmă, că schimbările față de fondul general sunt, așa cum am constatat, 
minime. 

Retrogradarea lui Uranus înseamnă orientarea împotriva curentului pentru a 
înfăptui lucruri remarcabile. Fiind în Berbec, pionieratul ne va costa foarte mult și 
intenția pentru care ne implicăm în acțiuni de această factură este aceea de a lăsa o 
urmă puternică în mediul de apartenență, de a fi remarcați, apreciați, iubiți, adorați 
sau persoane peste care nu se poate trece.  

De această dată, inițierea mersului retrograd al lui Uranus va avea în 
componența sa o notă periculoasă. Pe lângă faptul că această notă este susținută de 
opoziția lui Mercur cu Pluton, ea primește și îndemnul complicat al tranzitului 
Soarelui pe ultimul grad al zodiei Rac. Vorbim aici despre accidente care par 
întâmplătoare, despre o distanță absolut gratuită prin care oamenii încearcă să-și 
recâștige puterea de influență sau să ajungă din nou la liniștea pe care o aveau 
cândva. Până la finalul anului este puțin probabil ca, folosind astfel de metode, să 
se obțină liniștea. Cert este că în virtutea acestor intervenții astrale nemulțumirile 
sunt lăsate libere fără filtru, fără cenzură, ca și cum nu există nimic în jur care să ne 
oprească, de vreme, ce ne-am hotărât să procedăm într-un anumit fel. 

Prin urmare, 22 iulie devine o zi care transformă fățărnicia într-un 
element foarte vizibil, ca și cum nu există niciun obstacol în a fi arătat tuturor sau 
oferită pe post de exemplu de bune practici. Ziua are însă două direcții importante 
care vor fi regăsite de-a lungul următoarelor luni. 22 iulie este ziua accidentelor pe 
care nu le putem anticipa sau a hotărârilor proaste pe care le luăm cu gândul de a 
ne distanța de probleme. În realitate, problemele sunt acelea care ne dictează în ce 
direcție să ne îndreptăm sau cum să procedăm într-o anumită situație. 22 iulie ne 
anunță că adâncimea faptelor noastre s-ar putea să intre într-un con negativ atât de 
mult încât să devină una dintre cele mai dificile periculoase sau complicate zile ale 
acestei luni. Pentru că îndemnul acestei zile este cât se poate de apăsător, unii își 
vor impune o distanță gratuita față de ceea ce îi solicită sau îi pune la lucru. De aici 
și o greutate în plus adăugată evenimentelor acestui moment. Pe lângă faptul că 
vom fi apreciați de ceilalți ca fiind prea nervoși, irascibili, unii vor considera că sunt 
și leneși, dar și pretențioși, solicitând celor din preajmă sau chiar vieții, la modul 
general, ceea ce nu poate fi obținut, nu doar acum, ci în general, așa cum este 
formulat.  

22 iulie este și ziua când realizăm un lucru dureros și anume că prietenii nu 
sunt cu adevărat prieteni decât dacă sunt răsfățați, alintați, dacă li se face pe plac 
sau dacă nu li se opune rezistență. Din această cauză, unii consideră că, în general, 
când Uranus se află mers retrograd constată că dacă vor să schimbe ritmul, să iasă 
din regulă, din tabiet, toată lumea le sare în cap. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne extinde câmpul 
conștiinței sau, măcar, observația, spre limite superioare. Dacă încercăm să fim mai 
puțin irascibil, să înghițim amarul, să uităm complet lucrurile rele care nu au 
soluție atunci viața poate merge mai departe fără aceste greutăți legate de gât. Viața 
poate fi simplificată și numai de noi depinde acum în ce direcție alegem să ne 
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folosim voința. Dacă suntem comozi ne lăsăm în voia acestor direcții negative, dacă 
suntem curajoși ne oprim și lăsăm valul schimbărilor negative să-și vadă de drum 
pentru că noi nu dorim să mergem în această direcție. 

 
Miercuri, 23 iulie 

Miercuri 23- 7-2014  0:41     Sun (Can) --> Leo 

Miercuri 23- 7-2014  1:56    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Miercuri 23- 7-2014  3:30    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Miercuri 23- 7-2014  5:02    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Miercuri 23- 7-2014 11:37    Luna (Gem) Con (Gem) Juno 

Miercuri 23- 7-2014 17:10    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Ideea devine foarte îndrăzneață. Ne tentează ideea de distracție relaxată 
sau de pierdere a timpului într-un mod plăcut. Grupul este coordonat mult mai 
bine. Este nevoie de pregătire suplimentară. Se descoperă un secret. Pentru a fi 
crezut, adevărul este scos din context. Soluțiile sunt înșelătoare. Experiențele 
primelor 20 de zile sunt definitorii. Se primește un răspuns negativ. 

 
Astăzi Soarele intră în zodia Leu aducând la lumină idei foarte îndrăznețe, 

dar și o formă de curaj de care nu am mai avut parte în ultimii ani, ci care s-a 
consumat în preajma zilei de 22 august 2003, atunci când Soarele s-a întâlnit cu 
Jupiter pe semnul Leului. De fapt, întâlnirea Soarelui cu Jupiter, în analiza 
comparativă a celor doi ani, 2014 și 2003, scoate în evidență faptul că această 
perioadă de aproximativ 11 ani a reprezentat, din punct de vedere al energiei 
jupiteriene, un moment de gol. Astăzi vedem în ce constă acest moment de gol, 
chiar dacă acest lucru se va consuma fie și numai la nivel de idee, urmând că 
evenimentele concrete, cele care fac referire la o parte din neajunsurile ultimului 
deceniu, să se concretizeze în ziua următoare, adică pe 24 iulie, când Soarele se va 
întâlni cu Jupiter într-o conjuncție. De altfel, nu toată lumea va conștientiza faptul 
că ultima perioadă a fost încărcată de prea multe eșecuri în raport cu o anume 
natură a idealului personal. Momentul în care Soarele intră în zodia Leu reprezintă, 
de altfel, și momentul în care se schimbă direcția principală, dar și cea care ne 
lămurește referitor la conținutul momentului de gol. Ascendentul în zodia Taur și 
implicit Venus din Rac, drept guvernator al acestui moment magic, scot în evidență 
relația Taur-Rac, aceea pe care am abordat-o în săptămâna anterioară, atunci când 
luna trecea prin semnul exaltării sale. Această relație poate duce la dominare 
agresivă, insuccese sau la coabitare periculoasă menită să ducă ambele părți la eșec 
sau insatisfacție. Asta înseamnă că ultimul deceniu nu a reușit să rezolve nimic din 
secvențele vieții personale care au nevoie să se debaraseze de insatisfacție sau de 
asocieri bolnăvicioase. Ba chiar se poate spune că ultima perioadă a excelat la acest 
capitol și, dacă suntem obiectivi, putem să identificăm la modul foarte clar care 
sunt persoanele care au amplificat în existența proprie această latură.  

Dacă ne menținem în această atitudine obiectivă, vom observa că oricât de 
mult am încercat să scăpăm de acele persoane sau să ne construim un drum 
propriu în viață nu am reușit. Unii s-au întrebat de-a lungul acestor ani de ce viața 
lor nu s-a schimbat, de vreme ce au făcut fapte bune sau s-au implicat într-un 
proces de evoluție accelerată. Momentul în care Soarele trece în zodia Leu scoate la 
lumina acest adevăr copleșitor pe care îl vom explora acum, atât cât ne permite 
structura, dar mai ales de-a lungul întregului an 2015. Nu doresc, încă de pe acum, 
să anticipez ceea ce ni se va întâmpla în anul 2015, ci doresc să indic faptul că 
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intrarea Soarelui în domiciliu (Leu), în situația în care Jupiter abia a intrat pe acest 
semn și se face trimitere la ultima conjuncție a acestor doi aștri din 2003, 
constituie momentul în care descoperim adevăratul izvor al puterii sau cauzele 
absenței puterii. Unora s-ar putea să li se pară straniu că într-o zi am putea 
descoperii sau înțelege atât de multe lucruri. Nu sunt multe lucruri, ci sunt puține 
dar adânci, adică doar cele puține, dar importante, ne ajută să deschidem mai 
multe uși. Din acest punct de vedere, tot ceea ce ne duce spre trecut are și 
susținerea destinului, pentru că Luna va reuși să medieze tendința Nodurilor, însă 
doar prin această întoarcere spre trecut. În general, o planetă retrogradă determină 
medierea nodurilor în sensul invers de deplasare prin zodiac, nu una directă. Acum 
însă ne întâlnim cu o excepție, adică cu momentul în care ecuația astrală, în 
ansamblul ei, determină medierea Nodurilor cu Nodul de Sud, dar nu prin mersul 
retrograd, și cu ajutorul Lunii. 

Astfel, 23 iulie reprezintă momentul în care este nevoie de o pregătire 
suplimentară pentru a afla în ce constă secretul ultimului deceniu. Unii vor 
constata acum cum au progresat, cât de sus au ajuns, cât de mult s-au complicat ori 
cât de departe s-au detașat de destinul pe care cred în acest moment că îl au. Nu 
ceea ce constatăm că am pierdut trebuie ignorat acum, ci indicat ar fi să ne ținem 
departe de orice formă de respingere. Momentul de gol, patronat de planeta 
Jupiter, are un rol important și îl putem descoperii doar dacă ne privim viața în 
ansamblul ei. Suntem obișnuiți, prin tipul de analiză pe care îl abordăm aici, să 
privim lucrurile de aproape, în detaliu și din această cauză uneori am putea pierde 
viziunea de ansamblu. Acum trebuie să lăsăm deoparte detaliile pentru a avea în 
fața ochilor doar structura macro a evenimentelor. Din această cauză, acolo unde se 
primește un răspuns negativ gândul are nevoie să fie reîmprospătat cu soluții care 
au fost aplicate în viețile celorlalți, cu modalitatea de soluționare abordată de 
persoane care au trecut prin situații similare și au ajuns la un rezultat pozitiv. 

Unii vor considera că iese din acest impas cumpărându-și lucruri noi, 
apropiindu-se de anumiți oameni pentru a depăși o criză a relațiilor înșelând 
încrederea celorlalți pentru a smulge acestora promisiuni sau declarații de 
dragoste, de a se lipi de cei care au putere sau care doresc să și-o folosească 
indiferent de consecințe. Nici că se putea ceva mai greșit!  

Intrarea Soarelui în zodia Leu reprezintă momentul în care ne apropiem de 
propriul suflet pentru a descoperii ce conflict intern ne îndeamnă să ne comportăm 
în exterior în acest mod. Așa după cum se constată, lucrurile sunt simple, poate 
chiar foarte simple, însă foarte dureroase dacă sunt privite drept în față. Ca dovadă 
astrală stă, nu doar faptul că Soarele trimite un careu către planeta Marte, ci faptul 
că în fiecare dintre cele două planete are câte un ajutor. Soarele este ajutat de 
Jupiter pentru a construi această viziune de ansamblu, pentru a vedea schema 
generală în ansamblul ei, iar Marte primește ajutorul generos din partea Capului 
Dragonului pentru a da tuturor acestor înțelesuri o profunzime și unu rost aparte. 
Din această cauză valoarea individuală a unghiurilor care se împlinesc în această zi 
trebuie ignorată. Astfel, vom reuși să ajutăm grupul din care facem parte să devină 
mai puternic pentru ca, în viitor, cel puțin în următoarele luni până în 2015 când 
Jupiter va intra în Fecioară, să putem fi la rândul nostru susținuți de comunitatea 
în care ne-am integrat. De aceea acum nu voi insista pe elementele particulare, nici 
măcar pe direcțiile simpliste care apar și se sting doar în spațiul acestei zile. Nu ne 
va ajuta la nimic să știm cum anume este această zi decât dacă avem viziune de 
ansamblu, decât dacă înțelegem însemnătatea ultimei decade. Dacă facem acest 
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lucru, este de la sine înțeles că această linie firavă, care înseamnă ziua de 23 iulie, 
va putea trece neobservate prin trăsăturile ei intrinseci, lăsând locul liber marelui 
fluviu al vieții din care face parte seria de informații pe care tocmai am indicat-o. 

Prin urmare, 23 iulie reprezintă momentul în care ne întâlnim cu adevărul. 
Acest adevăr s-ar putea să facă referire atât la viața personală, la rostul ei, cât și la 
stabilitatea grupului de apartenență. Din această cauză, unii s-ar putea să fie atât de 
bulversați în această zi încât să considere că nimic din ceea ce au făcut în ultimii 11 
ani nu este bun sau nu le este util. Această atitudine se va dovedi cât se poate de 
greșită și pentru că face referire la o informație personală eronată, dar și pentru că 
se referă la un fragment al grupului de apartenență, nu la ansamblul acestuia. Mulți 
vor avea impresia că dacă scot din context adevărul, dacă nu fragmentează sau dacă 
le oferă celorlalți câte puțin reușesc să convingă auditoriul său să-și asigure un loc 
mult mai solid în grupul de apartenență. Cei care procedează în maniera aceasta 
vor primi din partea anturajului un răspuns negativ pentru că îndemnul spre 
viziunea de ansamblu nu-l au doar cei care tind către funcție de conducere, către a 
se evidenția în grupul de apartenență. Astăzi cu toții vom vedea mai clar, vom 
înțelege mai bine, vom aprofunda cu mai mult curaj un adevăr. 

Momentul 23 iulie se referă la faptul că în ultimii 11 ani unii s-au ocupat să-și 
acopere o problemă, nu să o rezolve, să fugă de un element negativ în loc să îi caute 
acestuia vindecarea. Din această cauză, unii ar putea să constate, special în ziua de 
23 iulie, că aceste mesaje fac trimitere la întreaga perioadă, ca o iau de la capăt. 

Evenimentele care se adresează doar acestei zile, care apar și se sting acum 
sunt mai puțin importante pentru ansamblul pe care trebuie să-l rezolvăm acum ori 
doar să-l observăm așa cum este el. Din această cauză, nu mă voi referi la ceea ce ar 
trebui să se întâmple doar acum, în această zi, ci la ceea ce avem de făcut pentru a 
ne construi un viitor curat. De fapt, la această curățenie sufletească face trimitere 
viziunea de ansamblu spre care ne îndreptăm atenția acum, în această perioadă. 
Privind în urmă, vor considera că s-au purificat sau nu s-au curățat suficient de 
mult ori atât de mult cât s-au așteptat. Indicat este să avem răbdare, pentru că 
această schemă, oricât de mare se prezintă, ea face parte dintr-o structură 
universală și mai mare al cărui plan nu l-am aflat încă. Este posibil ca o parte din 
structurile sau elementele acestui plan mult mai mare decât cel pe care-l vedem 
astăzi să vină spre noi în anul 2015, dar, până atunci, mai avem multe de făcut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne întreba astăzi care este 
rostul pentru care trăim. Poate unii nu primesc răspunsul pe care-l așteaptă, poate 
se grăbesc să-și ofere un răspuns care să-i mulțumească acum, poate caută 
răspunsuri prin care să-și subevalueze poziția. De fapt, nu are importanță 
răspunsul pe care-l primim acuma, ci are importanță dacă îndemnurile profund 
sufletești, faptele următoare, vor fi în consonanță cu acesta. De altfel, acesta este și 
momentul de început într-un proces de cunoaștere cu totul nou. 
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Joi, 24 iulie 
Joi 24- 7-2014  3:53    Luna (Gem) Tri (Lib) Mars 

Joi 24- 7-2014  6:00    Luna (Gem) --> Cancer 

Joi 24- 7-2014 14:09   Venus (Can) Tri [Pis] Neptune 

Joi 24- 7-2014 20:03    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Joi 24- 7-2014 20:43    Luna (Can) Con (Can) Venus 

Joi 24- 7-2014 23:43     Sun (Leo) Con (Leo) Jupiter 
 

Eșecurile și dezamăgirile sunt transformate într-o stare nouă. Viața își 
alege o nouă țintă. succesul vine acolo unde oamenii nu se răzbună unii pe ceilalți. 
Este dezvăluit un secret. Transformarea este privită cu bucurie. Succes în 
demersuri publice. Înțelegem ce este important pentru sine. Susținere. Reacții 
pozitive. Transformarea unei probleme în avantaj propriu. Succes prin 
exprimare. 

 
Astăzi chiar de dimineață Luna va trece în zodia Rac și va avea de împlinit 

două unghiuri pozitive, unul cu Neptun și celălalt cu Venus. De asemenea, 24 iulie 
este ziua în care Venus va trimite un trigon către Neptun, iar Soarele își va împlini 
conjuncția cu Jupiter. Așa cum indicam în ziua anterioară, momentul când Soarele 
și Jupiter se întâlnesc într-o conjuncție pentru prima dată de când Jupiter a intrat 
în zodia Leu va face trimitere la ultima întâlnire a celor doi pe acest semn. Astfel, 
24 iulie va duce mai departe o structură pe care ziua anterioară a conturat-o doar în 
parte sau doar a arătat-o de departe. Acum lucrurile devin concrete, întâmplările 
ies din schema ideilor și se consumă ca atare. Relația pozitivă dintre Venus și 
Neptun arată o deschidere față de sentimente profunde, o bucurie aparte prin 
împărtășirea din secretele personale, din sentimentele cele mai adânci sau din 
gândurile cele mai intime. Acest unghi sugerează faptul că transformarea poate fi 
privită cu bucurie, nu doar prin durerea despărțirii lor. Nu putem să nu luăm în 
calcul faptul că ziua anterioară a scos în evidență, mai mult decât ne-am imaginat, 
golul pe care nu l-am putut rezolva în ultimul deceniu. Din această cauză trigonul 
dintre Venus și Neptun, privit ca bucurie în exprimare, ne poate orienta către acele 
situații menite să ne ducă spre reușita imediată. Astăzi vom avea impresia că dacă 
am rezolvat anumite situații de mai mică amploare, situații mici, înseamnă că 
suntem eficienți și momentul acesta de gol care a durat aproape un deceniu a fost 
susținut de alte motive, nici într-un caz de neputință. De aceea unii au impresia 
acum că înțeleg ce este important pentru sine și vor să aibă în raport cu această 
înțelegere reacții pozitive. 

Dar ecuația astrală a zilei de astăzi nu aduce doar bucurie, ca o continuare a 
înțelegerilor din ziua anterioară, ci și o nouă țintă sau o întâlnirea cu o formă de 
răzbunare pe care în ultimii ani nu am putut să o investigăm așa cum trebuie. Aici 
pot fi invocate eșecurile și dezamăgirile prin înfățișarea lor nouă, aceea de prieteni 
falși, mincinoși, fățarnici sau profitori. Faptul că Luna trece acum prin domiciliu nu 
ne protejează de transformarea aceasta negativă pe care suntem tentați să o 
abordăm la un nivel foarte înalt. De câțiva ani, pentru că evenimentele de acum se 
referă la o perioadă mult mai mare, Luna, când trece prin domiciliu, trebuie 
obligatoriu să se întâlnească într-o opoziție cu Pluton. Este cazul zilei de astăzi, ea 
va împlini acest unghi mâine, 25 iulie. Acum doar va anticipa momentul de 
tensiune de mâine și va căuta doar să-și pună deoparte rezerve în eventualitatea 
unui alt moment de gol, dar nu atât de amplu, intens, complicat așa cum a 
constatat că s-a întâmplat în ultimii ani. De aici și tendința de a cumpăra un bine de 
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a-l prezenta celor din jur ca pe un etalon pentru ca însuși gândul personal, cel care 
se exprimă în felul acesta să aibă garanția că nu este uitat, marginalizat sau că 
devine puternic prin faptul că se face util sau de neînlocuit. Aceasta reprezintă, de 
altfel, și maniera cea mai frumoasă prin care se va exprima această zi. Astăzi, 24 
iulie, succesul vine acolo unde oamenii nu se răzbună, acolo unde nu-și plătesc 
polițe, unde nu se preocupă de reglarea conturilor, ci urmăresc să-și consolideze 
stare de confort fără abuzuri, însușire de foloase necuvenite sau alte erori de genul 
acesta. 

Există însă și bucurii profunde aplicate acestei zile pentru că trigonul dintre 
Venus și Neptun nu poate fi trecut cu vederea sau nu poate fi interpretat doar în 
sensul negativ. Cele două planete formează un cuplu, acela al iubirii, și din această 
cauză, pentru că retrogradarea lui Neptun ne îndreaptă atenția către lucruri care nu 
au fost rezolvate, către bolile care au nevoie de vindecare urgentă, către suferința 
care trebuie iertată, prin impactul pozitiv al iubiri împărtășite, putem avea parte și 
de momente de deschidere sau de încurajare. Dacă avem și înțelepciunea necesară 
să înțelegem că deschiderea și încurajarea arată o atenție pozitivă pe care o arătăm 
sau o primim din jur, deci o iubire exprimată în mod implicit, vom putea 
transforma această zi într-o mare realizare, iar secretele care ne frământă încă din 
ziua anterioară nu ne vor speria atunci când vor fi dezvăluite. Astăzi, prin iubire, 
putem înțelege orice. 

Prin urmare, 24 iulie se transformă într-o zi de alinare, înțelegere, de 
transformare a suferințelor în sentimente profunde pentru a privi viața cu bucurie, 
înțelegere sau măcar prin înțelesuri adânci, chiar dacă aceasta nu se transformă 
încă în evenimente concrete. În egală măsură, poate fi o zi a surprizelor pentru că 
acum evenimentele care se consumă sau gândurile, sentimentele ori atitudinile pe 
care le avem arată că viața dorește să-și stabilească o nouă țintă. Prin aceasta, se 
scoate în evidență că 24 iulie reprezintă continuarea unor demersuri cu care am 
luat contact în 23 iulie. În virtutea lor, viața însăși dorește să-și stabilească o nouă 
țintă care să fie diferită de ceea ce s-a întâmplat în ultimul deceniu. Cu alte cuvinte, 
dorim să construim o contragreutate pentru toate aceste situații pe care le 
conștientizăm acum și care sunt încărcate de eșec.  

Există și o parte bună în conjuncturile acestei zile, și anume faptul că, luând 
contact cu aceste înțelegeri dureroase, privim cu luciditate momentul de gol de 
acum, când unghiurile sunt pozitive, adică acum, când avem puterea să înțelegem 
în profunzime o problemă sau chiar s-o iertăm, acolo unde este cazul. De aici și 
nota importantă dată zilei pe reacțiile pozitive ce aduce o implicare în procese de 
transformare a unei probleme în avantaj propriu. Acolo unde oamenii au parte și 
de alte deschideri, de alte abilități sau puteri, exprimarea nu poate duce decât către 
succes. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta cu privirea fizică sau 
subtilă, cu înțelegerea adâncă de care suntem în stare, doar lumina, doar ceea ce 
strălucește, doar ceea ce înnobilează prin profunzime sau susținere. Toate celelalte 
elemente care se întunecă duc spre un singur rezultat, reeditarea momentului de 
gol pe care l-am încheiat ieri, 23 iulie, cu intrarea Soarelui în Leu. 
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Vineri, 25 iulie 
Vineri 25- 7-2014  3:04 Mercury (Can) Squ [Ari] Uranus 

Vineri 25- 7-2014  5:07 Mercury (Can) Tri (Sco) Saturn 

Vineri 25- 7-2014  5:24    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Vineri 25- 7-2014 12:36 Mercury (Can) Tri [Pis] Chiron 

Vineri 25- 7-2014 14:50    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Vineri 25- 7-2014 15:09    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 

Vineri 25- 7-2014 16:15    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Vineri 25- 7-2014 16:55    Luna (Can) Con (Can) Mercury 
 

Încercare pozitiva. Sublim are unui conflict prin înlocuirea elementelor 
dureroase. Se corectează o atitudine necuviincioasă. Schimbare parțială în fața 
unei probleme care nu a fost analizată suficient. Acumulării interesante. Lecție 
din partea celui slab. Consolidarea unei structuri morale. Nesiguranță 
împărtășită greu sau explorată doar în intimitate. Informații prețioase care vin 
pe căi neconvenționale. Administrare dificilă a unui conflict. Risipa este 
sancționată. 

 
Ceea ce am reușit să protejăm în ziua anterioară devine acum expresie în 

marea conflagrație socială sau un stâlp de rezistență în fața unor probleme foarte 
mari. Asta se întâmplă pentru că ziua de 25 iulie ne aduce în fața unor evenimente 
astrale foarte importante. Este vorba despre trei unghiuri pe care le împlinește 
Mercur cu Uranus, Saturn și Chiron, adică despre un careu și respectiv două 
trigoane. Termenul sintetic, care ar putea reprezenta ansamblul astral al zilei de 25 
iulie, este acela de acumulare. Este adevărat, cei mai mulți vor prefera să 
acumuleze experiență, dar vor fi și oameni care se vor lăuda cu o sumă de reacții, cu 
amintiri pe care și le ordonează în alt mod, cu scopul de a arăta că ei nu fac parte 
din categoria celor mulți, că ei nu au traversat un deceniu de gol în care nu au 
comportat realizări în sectoare esențiale ale vieții, ci au lucrat pentru creșterea și 
dezvoltarea personală, au fost suficient de lucizi, puternici sau înțelepți să 
folosească timpul așa cum se cuvine și să nu risipească nimic. Toată această dorință 
de a demonstra se susține prin careul în T pe semne cardinale care ne amintește 
acum, în suita secvențională a celor 11 ani la care facem referire, despre ipostaze 
importante ale anului 2013 și 2012 când am avut de traversat momente dificile în 
susținute de o astfel de configurație. Momentul prezentului vine însă cu soluții care 
să vindece această frustrare pe care unii o arată în mod ostentativ ca fiind altfel 
decât este, ca pe o realizare, îndemnându-ne să ne consolidăm structurile morale 
pentru a învăța ceva important, pentru a câștiga timp sau pentru a recupera ceea ce 
se mai poate recupera acum, pe final de drum. 

Cei înțelepți sau care privesc viața cu o anume profunzime sunt conștienți că 
nu pot recupera atât de mult pe cât și-ar dori, dar se vor implica și în anumite 
activități care să corecteze o atitudine cuviincioasă sau să șteargă rușinea de pe un 
obraz pătat. La fel ca și în ziua anterioară, undele pozitive devin material de lucru, 
energie care se consumă în administrarea unui conflict. Există și acum, ca și în ziua 
anterioară, o motivație bună pentru care această colecție a erorilor trecutului se 
realizează pe unghiuri pozitive. Din această cauză, săptămâna are această amprentă 
a surprizelor ascendente care definesc zonele periferice ale viitorului. Adică, binele 
pe care-l facem acum nu se referă la structurile de bază ale viitorului, pentru ca 
acestea se construiesc pe baza altor unghiuri sau prin alte combinații astrale, ci se 
referea la faptul că avem nevoie de un mediu mai educat, de direcții pozitive, de 
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aprecieri sau de o colecție de rezultate bune, chiar dacă acestea nu ne vor folosi pe 
viitor așa cum credem, pentru a avea mai multă încredere în sine și a ne simți mai 
puternici.  

Ca fundal pentru această direcție avem implicarea Lunii într-o opoziție cu 
Pluton și implicit într-un careu la Axa Dragonului și Uranus. Se pare că ansamblul 
în care alegem să activăm sau în care ne trezim dintr-o dată, anunța, încă de 
dimineață, că ziua de 25 iulie este una care nu ne lasă să alegem ce anume să facem. 
Se pare că evenimentele sunt așezate într-o ordine precisă și abia spre seară, când 
Luna și Mercur își vor slăbi conjuncția lor, anumite lucruri se vor sedimenta și vom 
înțelege că indiferent ce alegeri am fi făcut traseul acestei zile ar fi fost același. Cei 
care sunt oameni comuni, dar cred că își folosesc liberul arbitru așa cum o fac 
ființele cu adevărat remarcabile, vor fi singurii care se vor revolta în fața acestor 
informații. Ei cred că viața omului nu este predestinată, dar nu spun nimic despre 
cât de redus este spectrul câmpului conștiinței, cât de puține lucruri fac într-o 
singură zi sau cât de puține lucruri sunt în stare să facă într-o viață atunci când nu 
am un vânt prielnic pentru corabia în care sunt. Aceste persoane mărunte vor fi 
astăzi asemenea țânțarilor sau asemenea muștelor care își marchează existența 
insignifiantă prin a zgâria liniștea unui om cu preocupări profunde. Dar este loc sub 
soare pentru toată lumea și până și aceste ființe limitate au ceva de învățat din 
ecuația astrală a acestei zile. 

Prin urmare, 25 iulie devine o zi a încercărilor pozitive. Acum conflictul 
găsește o altă motivație pentru a se transforma într-o experiență de viață utilă 
plăcută sau încărcată de o mare însemnătate. Unghiurile care se împlinesc astăzi ne 
vorbesc despre sfaturi bune, înțelepciune, răbdare, curaj sau despre descoperirea 
unei noi necesități, aceea de a căuta să acumulăm ceea ce este important pentru 
drumul lung pe care-l avem de parcurs de acum încolo, ca și cum ne aducem 
aminte de vechea urarea grecească: "Drum bun și apă proaspătă". Lucrurile care ne 
ies în cale astăzi, dacă nu ne duc spre curaj, dacă nu ne ajută să administrăm un 
conflict, cu riscul de a reedita până la un punct, atunci tot acest beneficiu se scurge 
de pe ființa socială așa cum se scurge apa pe o rață. Lecțiile zilei de 25 iulie sunt 
importante pentru oamenii profunzi dar, pentru că speram întotdeauna în mai 
bine, avem convingerea că fie și numai în parte îi va atinge și pe cei superficial sau 
care urmăresc să trăiască pe spinarea celorlalți. Însă cel mai important lucru pe 
care îl putem face în această zi este acela de a consolida structura morala. Este 
adevărat, o parte din greșelile săvârșite în ultimele săptămâni primesc astăzi o 
replică dură, dar nu trebuie să luăm în sens personal toate aceste elemente, nu 
trebuie să le privim ca pe un atac la persoană pentru că scopul lor acum nu este 
acela de a distruge, ci, dimpotrivă, de a consolida o structură importantă sau de a 
spori încrederea în sine pentru ca, pe viitor, să putem face față adevăratelor 
conflicte, acelea pe care săptămâna aceasta cel mult ni le sugerează, arăta, creiona. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua nimic în sens 
personal din ceea ce înseamnă judecată, critică, observație. Toate acestea 
reprezintă foarfecele unui grădinar foarte priceput care transformă arbustul care 
suntem într-o adevărată operă de artă. 
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Sâmbăta, 26 iulie 
Sambata 26- 7-2014  4:33Luna (Can)Squ [Lib] North Node 

Sambata 26- 7-2014  5:23    Mars (Lib) --> Scorpio 

Sambata 26- 7-2014 17:55    Luna (Can) --> Leo 

Sambata 26- 7-2014 18:29    Luna (Leo) Squ (Sco) Mars 

Sambata 26- 7-2014 22:33    Luna (Leo) Con (Leo) Jupiter 
 

Se greșește în favoarea unui asociat. Se încheie o perioadă foarte grea. 
Voința este întărită. Planurile de viitor par mult mai îndrăznețe. Un conflict arată 
care au fost slăbiciunile din ultimele luni. Curaj pentru a ridica tonul. O 
conspirație slăbește inserția unui individ în grupul de apartenența. Rezolvări 
neașteptate. Inspirația așteaptă laude pentru a fi exprimată. 

 
Deși am mai spus lucrul acesta, acum a sosit momentul să-l spun din nou. 

Consider poziția lui Marte în Scorpion una dintre cele mai reușite, ce dispune de 
puterea de a integra structurile sufletești elemente ce țin de planul social, intimitate 
sau mobilitatea absolut necesară unui adept pentru a-și depăși încercările. De 
asemenea, consider că, din anumite puncte de vedere, această poziție a lui Marte în 
Scorpion poate fi mai puternică și mai eficientă decât poziția lui Marte în domiciliu 
(Berbec) sau în  exaltare (Capricorn). Este adevărat, nu toți pasionații de astrologie 
împărtășesc această idee pentru că manualele de astrologie stabilesc Scorpionul ca 
fiind domiciliul nocturn. Nu mai are rost să invocăm și faptul că, pentru unii, 
noțiuni ca “domiciliul nocturn”, “domiciliul diurn” sunt în continuare necunoscute. 
Pentru a simplifica lucrurile și a înțelege mai bine diferența dintre cele două este 
imperios necesar să reamintim faptul că nicio planetă nu poate integra totalitatea 
condiționărilor astrale. De aceea, ea are o direcție, un scop, o misiune, un rol prin 
care se impune, prin care devine vizibilă. În dinamismul său, în procesul său de 
expresie, în deplasarea sa simbolică, ideologică, subtilă spre o țintă pentru 
îndeplinirea unui ideal sau pur și simplu în virtutea necesității de a înfăptui ceva 
(aplicându-se astfel unul din atributele Creației), în sfera sa de acțiune rămâne un 
gol. Sensul vizibil de deplasare prin idee, noțiune, simbol, fapta, gândire, simțire, 
profunzime este domiciliul diurn. Mulți cred că aceasta este tot ceea ce are la 
dispoziție o planetă, dar se înșală. Pentru că deplasarea în sine presupune a se 
apropia mai mult de punct și a se depărta de celălalt, se creează, în mod absolut 
natural și firesc, zone vizibile si zone invizibile percepției directe, câmpuri la care 
ajungem prin expresii exterioare și câmpuri la care ajungem prin expresii 
interioare. Așadar, zona cealaltă, care nu poate fi integrată în elementele exterioare 
la care ajungem de la sine, cu care intrăm în contact din prima clipa și pe care la un 
moment dat le exprimă planeta, reprezintă domiciliul nocturn. Concepe care susțin 
că unul este bun și celălalt este rău, că unul este masculin și celălalt feminin, ca 
unul este doar exterior și celălalt doar interior sunt, atunci când sunt privite 
singular, incomplete. De aceea domiciliul nocturn va fi întotdeauna în consonanță 
cu domiciliul diurn, adică, pentru cel care dorește să aprofundeze mesajele astrale, 
în cazul de față, cel al lui Marte în Scorpion, va avea nevoie să analizeze expresia sa 
în raport cu mesajul inițiat la ultimul ingres al lui Marte în Berbec. Doar așa se 
închide cercul și doar așa obținem informații valoroase. Altfel, ajustăm definițiile 
astrale, cele care au întotdeauna un caracter general, la o zonă particulară și 
obținem ceea ce ne convine. Așadar, aici este vorba despre puțină măiestrie în a 
lucra cu noțiuni pentru a atinge concluzii pertinente, nu doar confortabile. 
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Pentru previziunile pe care le facem aici este importantă ecuația astrală, 
conexiunile pe care planetele le susțin prin unghiuri sau prin participarea la 
structuri complexe. În primul rând, Marte în Scorpion înseamnă o voință care 
poate trece peste orice, care nu are în codul său decât o singură direcție, un singur 
sens: înainte. Indiferent de sensul de deplasare, oricât de grea se va dovedi viața, 
chiar dacă unii consideră că un personaj care are în tema sa o asemenea poziție mai 
merge și înapoi, nu doar înainte, persoana în cauză știe că pentru ea nu există 
înapoi, lateral sau oprire ca pentru ceilalți, pentru că nu le va vedea pe acestea ca pe 
un obstacol, ci ca pe o detentă absolut necesară unui atac iminent. Înainte de a 
greși prin această atitudine, un om care se folosește de energia lui Marte în 
Scorpion obține rezultate, iar rezultatele sale vor părea mediului de apartenență  
de-a dreptul surprinzătoare. Nimeni nu-și poate imagina cum o persoană care, 
ipotetic, nu dispune de un intelect puternic, ci doar abil, isteț, viclean poate obține 
poziții sociale atât de importante sau se poate implica în relații sociale care să-i 
aducă în orice moment beneficiile pe care le caută. Dacă nu dispune de o educație 
solidă (una din condițiile cu care zodia Scorpion intervine în perioada de formare, 
ca necesitate), atunci aceste elemente de voință, putere, ambiție se transformă în 
arme cu care individul nu doar își procură ceea ce este necesar, ci îi și rănește pe 
toți cei pe care îi are în preajmă. Iubirea unui astfel de om devine o patimă 
ucigătoare și în loc să elibereze sentimente, le sufocă sau le transforma în obiecte 
numai bune de pus în vitrină unui muzeu, la secțiunea: “Epoci întunecate”. 

În această zi, după ce Luna își finalizează careul cu Axa Dragonului, punând 
în dificultate convingerile personale sau căutând soluții acolo unde nu exista, va 
trece, în a doua parte a zilei, în Leu. Spre seară, va împlini un careu cu Marte și, 
puțin înainte de miezul nopții, o conjuncție cu Jupiter. Ecuația astrală a acestei zile 
se pare că are nevoie de multă inspirație, iar inspirația, pentru a fi valorificată, va 
trebui întâi lăudată, chiar dacă în faza de început nu se știe dacă nu cumva risipim 
orzul pe gâște, adică lăudăm degeaba.  

Combinând poziția Lunii cu poziția lui Marte, dar și luând în calcul faptul că 
Luna și Marte de pe două semne de putere, Leu și Scorpion, se ceartă, adică 
împlinesc un careu, putem anticipa că 26 iulie este ziua când planurile de viitor dau 
semne că doresc să se schimbe. Aici poate fi vorba și de o influență călită din 
exterior sau supunerea în fața unui factor exterior care a mai avut în trecut parte de 
așa ceva. Nu ne referim la trecutul îndepărtat, ci doar la ultimii 11 ani, așa cum am 
văzut că ne indică și alte unghiuri care se împlinesc în această săptămână. 

Ceea ce este foarte interesant vine, nu doar din faptul că Marte trece în zodia 
Scorpion, cât faptul că se încheie o perioadă lungă de mai bine de jumătate de an în 
care Marte a trecut prin Balanță. Din această cauză, acum mesajul este ușor 
distorsionat și oamenii au impresia că se încheie cu o perioadă foarte grea. Pentru 
unii încheierea unei perioade foarte grele poate coincide și cu faptul că s-au 
obișnuit cu problemele, cu greutățile cu ceea ce nu pot controla sau nu pot da la o 
parte din calea lor. Din această cauză curajul, în această zi, dar și în următoarele 
aproximativ 50 de zile, se va exprima printr-un ton dur sau ridicat, printr-o 
atitudine de sfidare față de responsabilitate sau probleme ca și cum greutățile 
ultimelor luni nu i-au învățat nimic. 

Dincolo de aceste elemente interesante intrarea lui Marte în zodia Scorpion, 
adică în semnul tranzitat de ceva timp de Saturn, înseamnă responsabilizarea 
individului în fața unor probleme noi. Cei care dispun de suficientă forță, care au 
suficiente rezerve, adică nu s-au risipit în conflicte sterile, nu s-au epuizat în 
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probleme care nu au rezolvare, vor reuși din acest tandem, care îi sperie pe unii 
astrologi, să obțină ceva bun. Este posibil ca acest element pozitiv să apară în urma 
unei erori de judecată sau a unei greșeli pe care o anume persoană o face față de un 
colaborator sau un asociat. Lăsând în urmă zodia Balanța, se renunță la un anume 
mod de a reacționa față de un partener de dialog. Din această cauză, nu se mai 
poate miza pe anumite reacții și cel care a fost asuprit, care n-a spus nimic până 
acum sau care s-a ascuns de frică într-un colț, dintr-odată critică, ridică tonul, se 
impune și se face remarcat. 

Prin urmare, 26 iulie ne aduce în fața unor decizii importante pe care să le 
adjudecăm fără să ne dăm seama că folosim alte metode, alte mijloace, alții oameni 
sau alte explicații. Din această cauză, în principal pentru că se schimbă modul de 
adresare sau de interacțiune, unii vor părea mult mai îndrăzneți sau mult mai 
curajoși în a-și înfrunta slăbiciunile din ultimele luni. Dacă luăm în calcul și faptul 
că 26 iulie reprezintă ultima zi lunară, adică în spațiul zilei de mâine se împlinește 
Luna nouă, înțelegem că această componentă a finalității va fi observată de toată 
lumea, indiferent de statut, nivel de înțelegere, volum de cunoștințe sau experiențe 
de viață. 

Maniera în care se va produce această modificare de atitudine, de statut sau 
de implicare i-a încuraja pe mulți să-și modifice și planurile de viitor. Nu este 
indicat să ne lăsăm în voia acestor îndemnuri în a modifica schema evenimentelor 
viitoare după cum gândim acum. Pentru că lăsăm în urmă un tranzit foarte lung al 
lui Marte prin zodia Balanță, momentul de intrare al acestei planete în Scorpion nu 
ne ajută să fim mai lucizi decât am fost în ultimele opt luni cu problemele cele mai 
mari. Din această cauză, nu trebuie să aducem în spațiul acestei zile atitudini pe 
care le-am hrănit de luni de zile. Nu este firesc și nici echitabil pentru sine sau 
pentru colaboratori să îngrămădim în 24 de ore atitudini care au fost hrănite     
într-un interval mult mai mare de timp.  

Momentul acesta vine însă și cu înclinația spre conspirații, spre a vedea 
conflicte peste tot sau spre a interpreta în modul subiectiv ceea ce nu este văzut clar 
sau nu este spus în mod implicit. De aici și tendința de a gândi că în jur se 
construiesc alte conspirații care nu sunt orientate împotriva grupului de 
apartenența, ci împotriva individului. Este foarte posibil ca, din cauza trecerii Lunii 
din domiciliu (Rac) în zodia Leu, mulți să privească aceste informații printr-o notă 
subiectivă, adică se ia în sens personal tot ceea ce nu le convine. Aceștia arată că nu 
s-au maturizat încă, atât la modul general, cât și în problema pe care o invocă. În 
continuare pe ei surprizele îi destabilizează, iar viitorul este frumos doar dacă se 
sprijină pe satisfacția prezentului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne transforma astăzi în 
martori. Dacă urmărim dintr-o poziție detașată evenimentele momentului atunci 
avem puterea să surprindem detalii în derularea acestora și nu va mai fi nevoie să le 
primim din jur. Având informații reale, știind exact ce se întâmplă, având o idee cât 
mai aproape de realitate despre toate acestea nu ne vom mai consuma energia 
urmărind conspirații care, în cele mai multe din cazuri, cel puțin acum, în această 
perioadă, nu există. 
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Duminică, 27 iulie 
Duminica 27- 7-2014  1:41     Sun (Leo) Con (Leo) Luna (New Moon) 

 

Declarații de stabilitate. Lucrurile se așază într-o albie nouă. Schimbarea 
anunță investigarea unei furtuni mai vechi. Se greșește prin adoptarea unui aer 
de superioritate. Se încalcă dreptul la existență al cuiva. Ingeniozitatea este 
supraevaluată. 

 
Fiind un moment de un imens beneficiu pentru noi toți, Luna nouă din 27 

iulie ne aduce în fața unei stabilități pe care unii le vor confunda cu evenimentul 
magnific, repartizat anului 2014, dar, în realitate, el nu reprezintă decât secunda de 
ingeniozitate menită să ne scoată din multe încurcături. Asta înseamnă că 27 iulie 
ne aduce o rezonanță pozitivă la care vor participa toți oamenii, fără să se facă 
diferența pe baza modului de percepție sau de orientare. Am văzut până acum că 
beneficiul important care rezultă dintr-o relație complexă a unghiurilor astrale 
comportă anumite nuanțe, adică unii beneficiau de succes, faimă, de un ajutor 
important, în timp ce alții erau trimiși la lucru sau la studiu. Acum însă schimbarea 
se anunță mult mai clar și mult mai vizibil, chiar dacă nuanțarea în sine va face ca 
anumite evenimente să nu se finalizeze la modul concret, așa cum ne așteptam. Din 
această cauză, cei care se grăbesc foarte mult, care nu mai am răbdare să parcurgă 
din nou etape intermediare până să ajungă la un rezultat clar, vor abuza de liniștea 
celorlalți, de înțelegerea lor, încălcându-le dreptul la existență sau dreptul la a se 
comportă într-un anumit fel. 

Luna nouă din 27 iulie se suprapune peste Jupiter, iar acesta devine și 
momentul în care ne întâlnim cu un adevăr remarcabil care ne îndeamnă să fim 
mai lucizi, mai puternici sau mai siguri pe lucrurile bune pe care le avem în jur. Cu 
toate că spectrul astral de acum se adresează tuturor oamenilor nu înseamnă că toți 
vor comporta aceleași beneficii. Lilith se află de ceva timp în zodia Leu și un 
personaj negativ arată că are mai multă experiență în acest domeniu nou  decât 
ceilalți. De aici și o întreagă suită de evenimente care distorsionează adevărul și 
care vine cu un bonus necerut, nesperat sau total inutil prin care un individ poate 
devia de la norocul său real. Luna nouă în conjuncție cu Jupiter, chiar dacă trimite 
careuri către Marte, abia intrat în Scorpion, semn că abuzul de putere va depăși 
limitele așteptate, menținând mai mult timp (aproximativ 50 de zile) schimbarea 
anunțată de momentul 27 iulie, dar și mesajele astrale ale acestei săptămâni 
speciale, anunță că se dorește investigarea unei furtuni mai vechi.  

Dacă judecăm unghiul de acum prin prisma celorlalte unghiuri pe care l-am 
parcurs de-a lungul săptămânii, înțelegem că furtunile mai vechi nu sunt aruncate 
foarte departe în timp, ci în ultimii 11 ani, la care se face acum trimitere în mod 
insistent. Spre deosebire de momentul 23 iulie, când Soarele a intrat în zodia Leu și 
ne-a îndemnat spre o pregătire suplimentară sau ne-a ridicat un voal de pe ochi, să 
vedem mai clar, să simțim mai limpede, să gândim mai profund, acum atenția se 
îndreaptă punctual asupra drepturilor încălcate. Nu ne vom gândi atât de mult la 
banii pierduți, banii pe care nu i-am putut câștiga, proprietățile pe care nu le avem, 
statutul social care ne-a fost încălcat sau de care am fost deposedați, nu ne vom 
gândi la lucruri acestea concrete, ci ne vom criza din alte motive, spre exemplu că 
nu suntem respectați, că nu am fost informați mult mai corect, că nu ni s-a oferit o 
informație completă sau, pentru cei care se învinuiesc mai ușor pe ei înșiși, decât îi 
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acuză pe ceilalți, grija că în ultimii 11 ani nu au învățat ceea ce le este util sau ceea 
ce le trebuie. 

Ceea ce este interesant din dispunerea astrală a acestei zile vine din faptul că 
informațiile pe care le obținem acum, indiferent de orientare, nivel său interes, ne 
ajută să ne așezăm într-o albie nouă. Este posibil ca acestea să ne ajute să devenim 
mai puțin sensibil la factorii stresanți, mai puțin receptivi la sugestii negative sau 
periculoase și aceasta să reprezinte o modalitate de a ne depăși o condiție 
apăsătoare. Cert este că astăzi mai mult vom vorbi despre reușite, decât să le 
atingem, dar asta nu înseamnă că nu avem acces la ele. Aceste evenimente despre 
care vorbim, aceste conspirații care ne curtează acum sunt atât de mari, de 
importante și de frumoase încât este practic imposibil să le adjudecăm pe toate 
într-o singură zi. Din această cauză, se alege varianta inventarierii, a constatării sau 
a conversațiilor oficiale, la mese rotunde, conferințe, întâlniri tematice sau pur și 
simplu un schimb de experiență cu asociați, cunoscuți sau prietenii. 

Prin urmare, finalul săptămânii împlinește un rost asupra căruia ni-am 
îndreptat atenția în ultimele zile, de luni încoace. Este posibil ca aceste înțelesuri 
care vin spre noi acum să se transforme în declarații de instabilitate sau să ne arate 
cât de ușor și cât de simplu se poate trăi într-o albie nouă, cu oameni frumoși 
simpli care nu vorbesc urât și care nu se gândesc să le facă viața amară celor din 
jur. Judecând după realitatea înconjurătoare, după modele prezentului, această 
orientare este o utopie. Societatea de consum agresează individul pentru că îi pune 
acestuia eticheta de consumator, nu de ființă cu drept de decizie, nu de entitate de 
sine stătătoare, ci ca parte dintr-un proces care se va solda cu profit. Din această 
cauză informațiile care vin spre noi acum s-ar putea să fie atât de dure de incomode 
în franchețea lor încât a ține cont de ele acum, din primele secunde de contact, 
înseamnă a încălca dreptul cuiva sau a greși, acuzând înainte de a vedea schema 
generală în care persoana acuzată a activat. 

Lucrurile sunt însă mult mai profunde decât par la prima vedere, adică 
direcțiile indicate sunt mult mai importante decât ni se spune. Faptul că această 
conjuncție a Lunii noi cu Jupiter se împlinește pe o zodie fixă arată că se lucrează 
asupra unor probleme spinoase, neplăcute, adânci sau pe care am refuzat să le 
rezolvăm în ultima perioadă. Ultima perioadă însemnând cei 11 ani cuprinși între 
august 2003 si iulie 2014, când am afișat un aer de superioritate gratuit, când ne-
am considerat deasupra celorlalți prin anumite calități, poate chiar unele minore 
sau lipsite de importanță, păcălindu-ne pe noi înșine că ne-am rezolvat anumite 
probleme sau că acesta este scopul pe care îl avem în această viață. Acum totul se 
răstoarnă, problemele sunt dezvăluite și constatăm că ele sunt neschimbate, 
intacte, la fel ca acum un deceniu, când am pornit pe acest drum ocolitor. Întâlnirea 
cu problemele personale poate însemna și contactul cu o formă de agresiune pe 
care am dorit să o înlăturăm din viața proprie pornind pe acest drum ocolitor. Din 
această cauză, este posibil ca, în aspectul său cel mai periculos, negativ sau 
incomod, 27 iulie și, în speță, ansamblul acestei săptămâni, să ne pună în fața unei 
greutăți și mai mari. Este posibil ca problema să aibă aceeași formă, dar 
protagoniștii să o vadă disproporționat pentru că între timp suntem încărcați și de 
alte responsabilități sau poate mai obosiți, mai bolnavi ori cu mai puțini prieteni în 
jur.  

Iată cât de ușor se modifică percepția realității înconjurătoare după ce am 
aflat un adevăr dureros. Așa cum am constatat și în alte zile, prin analizele pe care 
le facem aici, contactul cu adevărul ne transformă și ne îndeamnă să vedem 
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lucrurile din jur din altă perspectivă sau, în cazuri fericite, din mai multe cu 
unghiuri. Pentru că vine cu un ascendent în zodia Gemeni, Luna nouă din 27 iulie 
are un aer dramatic și urmărește să ne informeze asupra caracterului grav pe care îl 
are persistența unui obicei rău. Mercur acum se află într-o relație bună cu Saturn 
din Scorpion, dar și cu Chiron din Pești, iar dispunerea aceasta protejează adevărul 
și oricât de dură ar fi informația care ne este împărtășită ori pe care o aflăm prin 
resurse proprii, concluzia la care ajungem este atât de puternică, binefăcătoare sau 
înțeleaptă, încât fie și numai parțial, dacă ținem cont de ea, viața se va schimba în 
puncte esențiale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi de contactul cu 
adevărul, de această inventariere miraculoasă pentru a ne elibera de niște greutăți 
pe care le-am acoperit în ultimul deceniu cu insistență, cu tact sau, după cum ne 
învață societatea de consum, cu viclenie. La modul concret, ceea ce descoperim nu 
cere acuzații suplimentare, ci o înțelegere amplă, deplină, sinceră cu propria 
persoană, în așa fel încât să mergem mai departe prin achiziții benefice și reale. Pe 
baza acestora, evenimentele viitoare se vor așeza într-o structură de rezistență 
durabilă, iar viitorul nu va mai fi o închipuire sau nu se va mai susține pe satisfacția 
prezentului, ci va fi o construcție puternică, adică așa cum ne este necesar pentru a 
ne împlini rostul pentru care ne-am născut aici. 
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28 iulie - 3 august 2014 este săptămâna durerilor împărtășite și a progresului 
obținut prin sublimare. Vom vedea de-a lungul acestei săptămâni că aparența 
lucrurilor poate fi atât de înșelătoare încât să ne lase impresia că, atât anul acesta, 
cât și în anul anterior, am evoluat prin duritate, autocontrol strict sau încrâncenare. 
Practic, acestea sunt elementele cu care vom lucra în această săptămână. Este mai 
puțin important dacă ceea ce ne amintim sunt realizări sau eșecuri. Important 
pentru momentul prezentului este gândul care ne-a dus către una din cele două 
tabere. Acest gând are la bază o frustrare, o nemulțumire, o ambiție care, indiferent 
de rezultat, nu au avut o intenție bună la bază. 

Unghiurile care susțin aceste direcții neplăcute sau înșelătoare sunt adesea 
construite între planete care activează foarte bine de unele singure, cum este spre 
exemplu Uranus, care, în ziua de miercuri, împlinește un trigon cu Lilith, cum este 
Capul Dragonului care primește din partea lui Junon un trigon chiar în prima zi a 
săptămânii sau cum este Mercur din Leu, așa cum vom constata de vineri încolo, 
când se produce acest ingres. 

Cei care-și vor petrece această săptămână în intimitate vor reuși să 
depășească cu mai mult succes obstacolele care ne ies în cale, dovedindu-se 
puternici, abili în a gestiona un conflict doar pentru că acesta nu ia amploare. În 
momentul în care ies pe zona publică vor observa că totul se inflamează, se 
complică, devine apăsător sau îi pune în fața unui zid și le lasă impresia că dincolo 
de el nu se află nimic. Senzația aceasta va fi foarte intensă în mijlocul săptămânii, 
în special în ziua de joi, 31 iulie, când ne apasă durerea unei despărțiri sau drama că 
răul pe care l-am dus în spate până acum ne devenise, între timp, prieten și acum 
dăm de o altă problemă - neputința de a ne despărți de un prieten. Așa după cum se 
poate constata nici absurdul nu ne ocolește în această săptămână, iar prima zi a 
lunii august, când Mercur intră în zodia Leu și ne va îndemna să cultivăm o stimă 
de sine nerealistă, va face și uz de forță sau îi va acuza pe cei din jur cu termeni pe 
care nu-i cunoaște îndeajuns de bine, cu atitudini care nu sunt susținute de 
experiențe ale vieții sau cu promisiuni fără acoperire. Totul va pendula în această 
săptămână în jurul nevoii de stabilitate și, cu cât ne aducem aminte de mai multe 
drame, cu cât încercăm să le gestionăm pe acestea cu mai multă forță, cu atât mai 
mult ne vom depărta de acea zonă a sufletului pe care am umplut-o cu frustrare sau 
cu nemulțumirea că trăim într-o epocă nepotrivită sau că suntem înconjurați de 
oameni răi. Drama aceasta arată, printre altele, și stadiul în care suntem, adică 
acela de explorare, de căutare a defectelor pentru a le lăsa în urmă și a ne pregăti 
pentru adevărata aventură, aceea a conștiinței. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne preocupa de 
investigația propriilor limitări, de analizarea propriului zid pe care l-am construit 
sau a propriilor țepi pe care îi trimitem către cei din jur. Dacă facem acest lucru cu 
maximă luciditate, cu detașare, cu obiectivitate, vom putea să ne eliberăm de ceea 
ce ne apasă cu adevărat, nemulțumirea față de propria persoană, aceea care este 
mult mai mare și mai periculoasă decât orice altă formă de nemulțumire pe care o 
îndreptăm către exterior. 
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Luni, 28 iulie 
Luni 28- 7-2014  2:07    Juno (Gem) Tri [Lib] North Node 

Luni 28- 7-2014  2:47    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Luni 28- 7-2014  3:14    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Luni 28- 7-2014  3:37    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Luni 28- 7-2014  9:38   Venus (Can) Opp [Cap] Pluto 

Luni 28- 7-2014 16:51 Mercury (Can) Squ [Lib] North Node 

Luni 28- 7-2014 16:52    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 

Luni 28- 7-2014 17:40    Luna (Leo) Sex (Gem) Juno 
 

Învățăm din greșelile celorlalți. Se demonstrează puterea unui orgoliu. 
Conflict care duce la vătămare corporală sau slăbirea rezistenței corpului. 
Adoptarea unei atitudini negative împotriva propriului destin. Mândrie. 
Atitudine cuviincioasă față de un colaborator. Soluțiile pentru viitor sunt bune 
dar greu de pus în aplicare. Tentația de a risipi energia pe laude false. 

 
Intrăm în această săptămână cu multe dureri create de lucrurile neînțelese 

din săptămâna anterioară. Asta înseamnă că universul nu dorește neapărat să ne 
pună în fața unor probleme și mai mari, ci ne ajută să învățăm din greșeli. De fapt, 
de-a lungul întregii săptămâni ne vom confrunta cu această grație a universului, 
însă astăzi prin unghiurile care se împlinesc acum vom fi tentați să învățăm mai 
ușor să mai mult din greșelile celorlalți. Asta înseamnă că o parte din energie va fi 
risipită pentru a surprinde faptele celorlalți, pentru a-i urmări, pentru a vedea exact 
ce fac, unde sunt și cum se descurcă în general. Cei care studiază astrologia și nu 
sunt doar consumatori ai previziunilor astrale, vor avea ocazia astăzi se vadă că 
ecuația momentului, cea construită din multiplele unghiuri care se întâlnesc între 
planete, aduce sentimentele mândriei și importanței de sine în zona în care să 
devină foarte corozive. Rezistența corpului scade și, pentru a supraviețui, oamenii 
adoptă atitudini negative orientate împotriva propriului destin, ca și cum ar trebui 
neapărat să le facă pe plac celorlalți dacă vor să meargă mai departe. De aici și 
construirea unui conflict care nu avea la bază divergențe de opinie sau atitudini 
contradictorii. 

Astăzi, Venus își împlinește opoziția cu Pluton pe care o formează de ceva 
vreme, Mercur se află în careu cu Axa Dragonului, iar Junon dorește să se 
împrietenească cu Capul Dragonului, trimițând către acesta un trigon. Aceste 
combinații contradictorii ar putea să-i bulverseze pe cei care sunt pasionați de 
lucrurile profunde, adânci, încărcate de semnificații. Dacă aceștia se coordonează 
după observațiile proprii, adică dacă au fost suficient de înțelepți încât experiențele 
vieții să fie puse într-o ordine precisă, vor putea acum să separe lucrurile bune de 
cele rele prin relațiile aflate acum în stare activă. Asta înseamnă că durerile 
împărtășite generează progresul, asta pentru că avem șansa acum de a găsi în 
preajmă oameni care să ne răspundă la același nivel, cu care să rezonăm și față de 
care să nu ne simțim inferiori sau vulnerabili. 

Ceea ce este foarte interesant din unghiurile care se împlinesc astăzi se va 
constata abia în a doua parte a zilei, când se împlinește un careu Mercur-Axa 
Dragonului. Este vorba despre conștientizarea unor defecte personale sau a unor 
sincope în derularea unor proiecte pe care vom dori să le rezolvăm cât de repede 
vom putea. Acest lucru se explică prin faptul că Luna, aflat acum pe finalul 
tranzitului său prin zodia Leu, trimite un sextil către Capul Dragonului, reușind 
astfel să medieze tendința Nodurilor. În egală măsură, Luna va trimite un sextil și 
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către Junon, arătând faptul că oglindirea, schimbul de experiență sau 
recomandările pe care le primim din jur și pe care le acceptăm prin conținut sau 
prin sugestie, ne ajută să depășim tentația de a risipi energia aiurea sau de a nu 
adopta o hotărâre împotriva propriului destin. Atunci când Mercur se află în careu 
la Axa Dragonului lucrurile se precipită și omul este îndemnat să vadă partea rea a 
lucrurilor, îndoindu-se, astfel, de bunele intenții sau chiar de faptul că are noroc. 
Mulți se întorc din drum și arată o atitudine necuviincioasă față de ceea ce există în 
jur, agresând colaboratorii sau stricând obiectele pe care le folosesc. 

Acest aspect este mai periculos pentru cei care lucrează cu energia sau care 
sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată pentru că sunt tulburați în 
practica lor s-au invadați de îndoieli de care până acum au încercat să se țină 
departe. 

Prin urmare, debutul săptămânii se realizează într-un ton intens, 
complicat său generos la capitolul încredere în forțele proprii sau încredere într-un 
instrument care ar putea să-l ducă pe individ la o sporire a încrederii în sine. Din 
nefericire, până se va ajunge la momentul realizării se va călca pe cioburi de sticlă, 
trecem prin tufișuri pline de spin sau întâlnim oameni care nu știu să vorbească 
decât jignind. Nu este indicat astăzi să escaladăm un conflict pentru că intensitatea 
acestuia poate duce la vătămare corporală, la slăbirea rezistenței corpului sau la 
adoptarea unor decizii împotriva propriului stil. 

Ziua va fi însă plină de tentații pentru că încă din noaptea de duminică spre 
luni Luna va trece prin conjuncția cu Lilith tulburând somnul și ducând spre o 
interpretare greșită a tot ceea ce ne  va trece prin minte, fie ca avertismente 
referitoare la conflicte care nu există, fie prin escaladarea unor confuzii menite să 
lase pe suflet o stare proastă care să persiste toată ziua. Astăzi se pierd bani, se 
pierde încredere, se risipesc etape importante ale unui proiect pe mofturi de 
moment sau ca rezultat al unei înțelegeri deficitare între protagoniști. Acolo unde 
găsim o atitudine cuviincioasă față de un colaborator, vom vedea un om norocos 
puternic și pozitiv. Acolo unde găsim un om care cere prea mult, care are o 
atitudine negativă față de propriul destin, care se arată nemulțumit față de tot ceea 
ce are, invocând că merită mai mult, avem de-a face cu o fire zdruncinată sau cu un 
om prost. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa astăzi lucrurile în voia 
lor. Multe din realizările care sunt repartizate acestei perioade au unele semințe 
care ne sperie la prima vedere și prin ceea ce reprezintă, dar și pentru că ne 
sugerează că din ele nu poate ieși decât o plantă otrăvitoare. Acestea sunt confuziile 
momentului și este indicat să ne lăsăm astăzi preocupați doar de lucrurile bune, să 
fugim de îndoială de suspiciune sau să avem încredere în cei din jur, chiar dacă 
vom constata astăzi că destinul ne aduce în preajmă doar oameni care până acum 
ne-au dezamăgit. Este indicat să nu proiectăm în viitor mecanismul vechi care ne-a 
dus spre dezamăgire. Un om puternic acordă celor din jur dreptul la a repeta o 
faptă chiar dacă asta înseamnă o greșeală, tolerând toate acestea până la o limita 
superioară a integrității relației.  

Momentele de neîncredere vor fi atât de intense astăzi încât vom avea 
impresia că numai dacă privim realitatea cu încrâncenare, mândrie sau cu anume 
duritate vom reuși să depășim acest impas. Dacă în acest punct al tensiunii maxime 
ne oprim și ne amintim că încrederea este un dar minunat care ne înnobilează, ne 
cinstește atunci când îl oferim, ne vom liniști mult mai repede decât credeam și nu 
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vom mai lua în sens personal conflictele momentului sau nu le vom mai escalada, 
inventându-le chipuri pe care nu le-au avut niciodată. 

 
Marţi, 29 iulie 

Marti 29- 7-2014  6:36    Luna (Leo) --> Virgo 

Marti 29- 7-2014 10:01    Luna (Vir) Sex (Sco) Mars 

Marti 29- 7-2014 20:45    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 
 

Fragmentarea problemelor mari in probleme mai mici. Nimeni nu este mai 
presus de lege. Individul crede că hotărârile sale sunt decisive. Descoperirea unor 
informații prețioase. Se răde pe seama celui slab. Risipă de resurse, energie, bani, 
prieteni, timp. 

 
Trecerea Lunii în zodia Fecioară, chiar de pe primul segment, aduce 

împlinirea a două unghiuri, singurele care se vor consuma în această zi. Este vorba 
despre sextilul cu Marte și opoziția cu Neptun. Această ipostază, cu toate că scoate 
în evidență o prietenie pe sectorul intim, nu va reuși să aducă soluții la problemele 
mari. Din această cauză, acolo unde lucrurile merg bine în zona intimă, se va face 
un compromis pe sectorul public, în sensul că acum vom prefera fragmentarea 
problemelor mari în probleme mai mici pentru a putea fi controlate sau 
administrate mai bine, așa cum se întâmplă în zona intimă. Din acest punct de 
vedere, 29 iulie ar putea să fie o zi în care planurile sociale se schimbă, nu mai 
călătorim, nu mai vizităm pe nimeni, schimbăm desfășurătorul pe care l-am făcut 
pentru această zi și acordăm mai multă atenție problemelor acute din zona intimă. 

În realitate, 29 iulie ne îndeamnă să învățăm mai multe despre conduită. 
Acolo unde, în zona intimă, bucuriile ne curtează sau sunt plăcute, nu trebuie 
neapărat să se întâmple la fel și pe zona publică. Dacă trăim o idilă, nu înseamnă că 
toată lumea trebuie să participe la această stare sau că, dintr-odată, viața să devină 
frumoasă și lipsită de răutăți. Tendința de a fragmenta problemele mari în 
probleme mai mici, aspect care va fi foarte vizibil în special pe zona publică, scoate 
în evidență faptul că această preocupare față de lucrurile mici nu reprezintă altceva 
decât o scădere a vitalității. Nu se știe din această analiză cu caracter general dacă 
scăderea vitalității reprezintă doar efectul unei risipe abordate în săptămânile 
anterioare. Cert este că opoziția Lunii cu planeta Neptun, aspect care se va 
definitiva în seara acestei zile, arată că problemele interne, atunci când sunt scoase 
pe zona publică, devin periculoase pentru stabilitatea grupului. Din această cauză 
oamenii vor să proiecteze bucuriile pe care le au către relațiile sociale, chiar cu 
riscul de a fi acuzați că, din naivitate sau superficialitate, au ajuns să confunde 
dormitorul sau sufrageria cu piața centrală. Aceasta reprezintă de fapt una din 
direcțiile specifice zodiei Fecioară. Acest semn arată o abilitate foarte mare, 
performanță sau o pricepere ieșită din comun în a folosi lucruri mici sau cunoscute 
foarte bine. Din această cauză, 29 iulie reprezintă și ziua în care nu ne plac 
surprizele sau ziua în care luptăm cu toate forțele pentru a nu fi surprinși de nimic 
și de nimeni. 

Una din cele mai neplăcute și de evitat situații în această zi este aceea în care, 
dintr-o slăbiciune sau pentru a ascunde un deficit personal, se râde  pe seama celui 
slab. Dacă aceste îndemnuri ar fi venit pe alte unghiuri, nu pe opoziția Lună-
Neptun, am fi considerat că acest îndemn la a râde de greutăți, probleme sau de 
oameni proști pentru a ne desprinde de toate aceste elemente încărcate în 
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apăsătoare sau dureroase ar fi un element bun. Din nefericire, în cazul de față 
lucrurile stau altfel. Acum, din cauza opoziției Lună-Neptun, se râde pentru a se 
ascunde o slăbiciune sau pentru a-l împovăra și mai mult pe cel care spune că are 
probleme pentru ca adâncirea sa să însemne ridicarea interlocutorului. Această 
situație se aseamănă foarte mult cu ipostaza în care la o vânătoare, cu cât animalul 
vânat este mai fricos, cu atât vânătorul se va arăta mai curajos. 

Prin urmare, 29 iulie este o zi în care vom căuta ca toate lucrurile mari să 
le facem mici, pentru a avea certitudinea că le putem controla sau administra mai 
bine. Dacă acest proces este abordat cu bune intenții, cu gânduri bune, pașnice fără 
a dori să producem suferință sau alte stricăciuni, atunci ziua ne va învăța cum să ne 
purtăm cu cel din jur, cum să avem răbdare sau cum să devenim inventivi atunci 
când simțim că puterile ne lasă și metodele pe care le-am folosit până acum nu duc 
la niciun rezultat. Nu toată lumea poate să se ține de această verticalitate morală. 
Unii vor dori să umilească, să jignească sau să-i facă pe ceilalți să se simtă mici 
pentru ca ei să pară mari, puternici, inteligenți. 

29 iulie este însă și ziua în care ne întâlnim cu frustrări pe care le-am 
construit în evenimentele sociale marcate de eșec sau de așteptări nerealiste. Mai 
avem câteva luni până când Lilith va trece în zodia Fecioară, intrând practic în 
fereastra opoziției cu Neptun. Abia atunci, adică spre finalul anului 2014, vom 
conștientiza că în fiecare lună, când Luna trece prin această ipostază, suntem 
informați că este indicat să ne împăcăm cu dușmanii pe care i-am supraevaluat, cu 
adversarii pe care i-am văzut mai puternici decât sunt în realitate și față de care am 
dezvoltat sentimente negative, intense, apăsătoare sau caustice. Așa cum ne spune 
proverbul “Omul gospodar își face vara sanie și iarna căruță”, la fel se întâmplă și în 
recomandările de factură astrologică aferente ecuațiilor astrale de acum. Înainte ca 
Lilith să intre în Fecioară, înainte de a ne întâlni cu situații decisive, categorice pe 
care să nu le mai putem schimba după ritmul propriu de lucru, ci doar după 
regulile celorlalți și după timpul impus de o necesitate de atunci, ne familiarizăm cu 
aceste probleme importante, dar și cu diferitele modalități de rezolvare, fără să fim 
presați, fără să avem sabia lui Damocles deasupra capului. Cu alte cuvinte, 29 iulie 
devine o zi de informare. Acolo unde, din exces de zel, oamenii vor dori să 
demonstreze altceva, vom avea parte și de conflicte susținute pe frustrări 
ucigătoare, caustice, otrăvitoare pentru depășirea cărora este nevoie de mult timp, 
multă răbdare, oameni înțelegători și pricepuți în jur, dar și, uneori, de sacrificiu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa deoparte frica de 
umilință. Aceasta este o plăsmuire a minții pentru că nimeni nu este umilit decât 
dacă acceptă sau, mai rău, decât dacă cere acest lucru. Din această cauză persoanele 
care au în temele lor natale zodia Fecioară puternic accentuată au și acest simț al 
ridicolului ce înclină către aspectul negativ, adică spre rușine, atât de puternic și de 
intens încât ajung să-și construiască o identitate falsă pe baza ecourilor interpretate 
de rușine. Dar rușinea nu este în totalitate un element negativ. Atunci când apare, 
trebuie să-i aducă individului un dialog interior neîmpărtășit celorlalți, ca un filtru, 
menit să-l oprească de la fapte abuzive, rele sau necuviincioase și să respecte 
dreptul celuilalt la exprimare. Atunci când se împrietenește cu inhibiția, rușinea 
devine o greutatea legată de gât care deformează orice minte, oricât de puternică ar 
fi, oricât de curată sau oricât de instruită ar fi să facă o selecție pozitivă a 
evenimentelor. Astăzi descoperim că rușinea ne duce spre frică, iar frica nu 
limitează puterea de expresie, ci ne întunecă mintea. 
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Miercuri, 30 iulie 
Miercuri 30- 7-2014  0:23  Uranus [Ari] Tri (Leo) Lilith 

Miercuri 30- 7-2014  6:14    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri 30- 7-2014 11:24    Luna (Vir) Sex (Can) Venus 

Miercuri 30- 7-2014 16:26    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Miercuri 30- 7-2014 17:08    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 
 

Libertate este prost înțeleasă. Oamenii cred că simplitatea reprezintă 
singura modalitate prin care este combătută o frică. Se alege izolarea sau 
singurătatea. Nu este respectat un tratament. Rezultatele incomplete sunt 
considerate finale. Evaluarea prezentului se face prin alte surse. Calitățile 
celorlalți sunt mult mai importante. Omul dorește să personalizeze pentru a avea 
garanția succesului. 

 
30 iulie este și ziua când Uranus și Lilith își definitivează trigonul pe care îl 

formează de ceva vreme. Prin acest unghi, libertatea va fi prost înțeleasă, iar 
gândurile cele mai intime vor fi prezentate ca fiind pozitive, chiar și atunci când 
contravin intereselor de grup sau sunt construite împotriva unui colaborator. Multe 
din demersurile sociale merg pe această formă de negație prezentată pozitiv prin 
care fiecare individ va încerca să se impună cu mai multă îndrăzneală, fără a lua în 
calcul că succesul său s-ar putea să însemne nefericirea celorlalți ori avantajele sale 
să se sprijină pe faptul că cei din jur nu au atât de mult noroc. Acesta este însă 
înșelător pentru că nu vorbim astăzi de ghinion, ci vorbim de un noroc neobișnuit, 
ciudat, pe care dorim să-l avem chiar dacă nu este momentul potrivit să cerem asta. 

Șansele de reușită pe acest unghi sunt destul de mici sau susținute de 
demersuri mai vechi în care s-a făcut un sacrificiu. Aici sunt incluse și momentele 
anterioare în care un individ a cedat, a dăruit din ceea ce este el sau din ceea ce îi 
aparține pentru a menține pe cale un demers important. Nu trebuie să neglijăm 
faptul că acest unghi reprezintă o parte dintr-o configurație numită Aripi de pasăre, 
construită împreună cu Venus și cu Saturn. La rândul lor, aceste planete sunt 
implicate în alte configurații, spre exemplu, Venus și Saturn implicate în 
configurația numită Zmeul și, separat, Venus, într-o configurație numită careu în T 
pe semne cardinale. Așadar, ipostaza în care ne punem de-a curmezișul curentului 
și cerem lucruri care nu pot fi rezolvate într-un timp foarte scurt are rădăcini 
adânci pentru că se bazează pe un întreg istoric în care s-a mai dorit acest lucru, 
însă nu atât de virulent ca acum, nu împotriva celorlalți. 

Așadar, 30 iulie ne vorbește despre înțelepciunea de viață, despre un 
inventar al obiceiurilor personale sau despre cât de multe frustrări am adunat în 
ultima vreme, când am urmărit să obținem un avantaj fără să ținem cont de nevoile 
celorlalți sau de cum este privită realizarea personală, avantajul personal sau un 
anume statut în cadrul grupului de apartenență. Dacă deschidem puțin ochii, vom 
vedea că unghiurile care se întâlnesc astăzi ne vorbesc despre acele tentații care ne 
slăbesc puterile, care ne arată ceea ce este important pentru noi doar la momentul 
prezent, nu în perspectivă, și care ne îndeamnă acum să ne preocupăm mai mult de 
cizelarea caracterului, de modelarea modului de a gândi sau de-a simții pentru a 
atinge momentul de armonie. Nu este însă un lucru ușor de realizat pentru că 
Uranus este în mers retrograd și vine în contextul astral cu multe resentimente, cu 
o selecție a frustrărilor deja realizată, dar și cu motivația că, dacă nu reușim acum 
să obținem un avantaj, să lovim în punctul sensibil al adversarului, pe viitor nu 
vom mai avea o astfel de ocazie. 
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Marile grupuri trec prin frământări și, din exterior, lucrurile se văd altfel 
decât le vede cel care participă la aceste episoade. Lupta pentru putere, abuzul de 
încredere, subminarea autorității unui lider sunt elemente care vor face parte din 
frământările interne prin care trec acum, în această perioadă, grupurile. De aici, 
din acest context, nu se știe în mod precis cine va câștiga. Uranus vine cu elementul 
neprevăzut și, luând în calcul acest factor, am putea anticipa că avantajul cel mai 
mare ar putea să fie de partea celei mai neînsemnate făpturi, de partea celui care 
până acum nu s-a remarcat în niciun fel, nu pentru că nu a putut, ci pentru că nu a 
fost lăsat. Acum, când cei care au tradiție în a cere, dar și în a se folosi de putere, 
trec prin momente dificile, se-ntâmplă ca în celebru proverb: “Când doi se ceartă, al 
treilea câștigă!”. 

Prin urmare, 30 iulie reprezintă ziua în care suntem îndemnați să facem o 
evaluare a prezentului prin alte mijloace, prin alte metode sau pe baza altor 
informații decât prin ceea ce avem la dispoziție în mod simplu. Astăzi învățăm să 
ne comportăm altfel însă, ca de fiecare dată când primim din partea vieții o lecție, 
lucrurile s-ar putea să se precipite și, în loc să avem răbdarea necesară, să ascultăm 
informația până la capăt, ne pierdem cu firea și vrem rezolvare rapidă, rezultat 
imediat, învingerea adversarului cât mai repede cu putință sau atingerea zonei de 
confort fără a face nici cel mai mic efort. Acolo unde nu se obține rezultatul scontat, 
nici măcar prin luptă, nici măcar prin conflict, prin efort sau printr-o altă formă de 
consum, avem de-a face cu o simulare a succesului, cu tendința de a epata, de a 
arăta ceea ce nu există în realitate, un statut superior, luxul, fericirea, mulțumirea 
sau împlinirea. Simularea binelui va fi elementul care va enerva cel mai mult astăzi 
și va fi și factorul care va construi cele mai ample și dinamice conflicte. Nu trebuie 
să pierdem din vedere faptul că disputele acestei zile nu sunt simple ieșiri din ritm, 
simple reacții, ci vârful unor aisberguri care au deasupra zâmbete, iar dedesubt 
fălci încleștate. 

Avem nevoie astăzi de multă atenție pentru că, altfel, ne vom risipi energia în 
mod inutil sau ne vom implica în personalizări ale unor demersuri sau mesaje care, 
peste timp, tocmai pentru că sunt personalizate, vor indica adversarului spre cine 
să îndrepte toată furia sa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lua după aparențe. 
Ceea ce strigă spre atenție reprezintă de fapt și forma cea mai virulentă a tentației 
care nu poate avea rezultate pozitive, nu poate duce la o concluzie înțeleaptă și nici 
nu poate consolida statutul pe care dorim cu atât de mult efort să îl protejăm. Dacă 
vom fi înțelepți vom lua în considerare aceste tentații doar atunci când vrem să 
facem curățenie în propria viață. Adică ceea ce vine spre noi cu acest caracter 
incisiv virulent obsedant să fie trecut printr-un filtru strict s-au aruncat la gunoi. 
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Joi, 31 iulie 
Joi 31- 7-2014  9:19    Luna (Vir) Squ (Gem) Juno 

Joi 31- 7-2014 17:46    Luna (Vir) Sex (Can) Mercury 

Joi 31- 7-2014 19:07    Luna (Vir) --> Libra 
 

Relațiile sunt judecate după aparențe. Categoriile sociale defavorizate sunt 
avantajate de un eveniment public interesant. Nemulțumirile devin mai 
interesante dacă sunt împărtășite. Ideile personale atrag atenția doar dacă sunt 
încărcate de nemulțumire sau dramă. 

 
Finalul lunii august ne aduce și finalul tranzitului Lunii în zodia Fecioară 

adică încheierea unei perioade de frică, constrângere, expunere față de anumite 
abuzuri sau deposedare de resurse pe care le-am acumulat cu mare efort. Este 
adevărat că acest lucru s-a produs cu acordul personal, din această cauză 
nemulțumirile acum nu sunt susținute de realitate, nu au suport real și nici nu pot 
susține pe viitor gândurile reziduale, acelea de reținere sau de rușine, care au rămas 
în urmă. Astăzi Luna împlinește, chiar de dimineață, un careu cu Junon și un sextil 
cu Mercur. Din acest punct de vedere lucrurile par simplificate pentru că zonă 
publică ne îndeamnă să intervenim cu decizii rapide, pe moment sau ample. Ea 
intră într-o zonă a liniștii, a expectativelor ca și cum chiar din seara zilei de 31 iulie 
așteptăm să se întâmple ceva deosebit. 

În realitate, 31 iulie reprezintă ziua în care Mercur trece peste ultimul grad al 
zodiei Rac, încărcând sentimentele cu acele finalități la care nu au ajuns încă și 
punând o greutate pe modul de a simții fără a-i permite individului să-și degaje 
această apăsare prin conversații sau interacțiuni. Toate acestea se manifestă în 
intimitate, în forul interior, printr-un dialog interior adânc și epuizant. Nu trebuie 
să uităm că Mercur a avut un tranzit foarte lung prin Rac. Din această cauză, 
iminenta trecere a sa în zodia Leu, care se va consuma în seara de joi spre vineri, 
accentuează acea senzație că urmează să se întâmple ceva bun sau măcar să scăpăm 
de ceva rău, nu neapărat că la capătul celălalt al firului ne așteaptă realizare. 

Prin evenimentele care se consumă în această zi ajungem să considerăm că 
diferența este dată de o atitudine pozitivă și că, dacă am aborda cu mai multă 
seriozitate această problemă, atunci am fi protejați din fața unor pericole, așa cum 
sunt acelea pe care le înfruntăm acum. Aceasta este o atitudine naivă pentru că, în 
general, prin indiferență se rănește sentimentul celui care vrea să ne ajute, de 
vreme ce  această indiferență este văzută doar de acest personaj și doar la 
interlocutorul său. Doi oameni indiferenți nici nu se cunosc, nici nu se văd și nici 
nu vor reuși vreodată să se remarce unul pe celălalt, pentru că sunt ca doi poli 
magnetici care se resping. 

Mulți însă îmi abordează această atitudine pentru că se simt singuri și 
nemaisuportând singurătatea sau marginalizarea arată că, de fapt, nu sunt chinuiți 
de viață sau de anturaj prin această marginalizare, ci ei înșiși sunt cei care au decis 
că trebuie să procedeze în felul acesta, că trebuie să aibă față de cei din jur o 
asemenea atitudine. De aici și tendința de a explora frica de a recunoaște un adevăr 
sau de a-i oferi celui din preajma o îmbrățișare atunci când aceasta ar putea stinge 
dureri sau conflicte de durată. Mercur pe ultimul grad din zodia Rac nu poate să 
facă gestul frumos care ar putea să încline balanța, deși viața îi oferă astăzi acest 
prilej. 
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Prin urmare, finalul lunii august ne aduce în postura de a judeca pe cei din 
jur după aparență. Este posibil ca o parte din situațiile pe care le traversăm acum să 
fie prea mult încărcate de nemulțumire însă acest lucru nu va fi un obstacol pentru 
că avem acum puterea să refuzăm împărtășirea unor secrete personale. Unii se vor 
teme să facă acest lucru, ca nu cumva cineva din preajmă, mai târziu, peste luni sau 
poate chiar ani de zile, se râdă de ceea ce aude acum. Mulți vor avea impresia astăzi 
că sunt la final de drum și că aceasta este ultima picătură de amar pe care trebuie să 
înghită și, din această cauză, aceasta ar putea să li se pară ca fiind o imensă 
binefacere pe care universul dorește să o ofere. Este de la sine înțeles că oamenii 
care au mai procedat în felul acesta vor reuși să beneficieze de forța acestei grație 
pentru a depăși un obstacol important. Astăzi, această grație ia înfățișarea unei 
oportunități. Suntem îndemnați să echilibrăm totul cu o îmbrățișare, cu o vorbă 
bună, cu o faptă săvârșită detașat sau fără a aștepta o recompensă, poate chiar un 
sacrificiu. Mercur nu stă mult pe acest ultim grad al zodiei Rac, din această cauză 
recompensele s-ar putea să vină foarte repede sau măcar să fie anunțate urgent și 
rezultatul concret să vină în preajma noastră puțin mai târziu. 

Cele două unghiuri la care participă Luna, pe acest final de tranzit prin 
Fecioară, indică faptul că avem puterea psihică necesară, mijlocul cel mai potrivit 
atât referitor la comunicare, cât și la transfer energetic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege să respirăm bunătatea. 
Chiar și atunci când evenimentele sociale ne lovesc peste față, ne îmbrâncesc sau ne 
agasează, din punct de vedere afectiv să dovedim că avem verticalitate morală. 
Chiar dacă adâncul sufletului este tulburat, chiar dacă suferim sau nu ne convine 
ceea ce mi se întâmplă, dacă alegem binele atunci când vremea este tulbure sau 
periculoasă dovedim că achizițiile ce țin de verticalitatea morală nu sunt de scurtă 
durată, ci pentru o viață întreagă sau poate pentru mai multe. 

 
Vineri, 1 august 

Vineri  1- 8-2014  1:45 Mercury (Can) --> Leo 

Vineri  1- 8-2014  2:01    Luna (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Vineri  1- 8-2014  7:42   Venus (Can) Squ [Ari] Uranus 

Vineri  1- 8-2014  9:34  Saturn (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Vineri  1- 8-2014 13:13     Sun (Leo) Sex (Lib) Moon 

Vineri  1- 8-2014 13:22   Venus (Can) Tri (Sco) Saturn 

Vineri  1- 8-2014 18:04   Venus (Can) Tri [Pis] Chiron 

Vineri  1- 8-2014 18:11    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
 

Apel la un element inovator. Cheltuieli suplimentare. Revolta împotriva 
unei tradiții. Bucuriile prezentului sunt greu de împărtășit sau de explicat. Se 
începe lucrul la ridicarea unui edificiu personal. Părerile celorlalți sunt prea mult 
luate în seamă. Lucrurile cele mai stabile sunt cele cunoscute. Încercări pe valori 
personale. Apel la un etalon de calitate foarte complex. Se face uz de forță. 

 
Încă din cursul zilei de ieri Luna se află în zodia Balanța apropiindu-se de 

opoziția cu Uranus, însă nu o împlinește în spațiul acestei zile, ci în noaptea de 
vineri spre sâmbătă după ce Marte și Jupiter își vor definitiva careul lor. Astăzi 
Luna va împlini un sextil cu Jupiter și un careu cu Pluton, dar se va afla și în 
ferestrele opoziției cu Uranus și, respectiv, careului cu Venus, în așa fel încât să 
construiască, încă de pe acum, o cruce cosmică pe semne cardinale pentru a ne 
aminti de momentele dificile pe care le-am parcurs în prima jumătate a anului sau 
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chiar în 2013. Prima zi a lunii august înseamnă, așadar, împlinirea unui regal de 
unghiuri astrale în care Venus este vedetă principală, împlinind în careu cu Uranus 
și două trigoane, unul cu Saturn și altul cu Chiron. De asemenea, prima zi a lunii 
august găzduiește și intrarea lui Mercur în zodia Leu sau definitivarea careului 
Saturn-Lilith. Toate acestea se consumă în fereastra careului pe care Jupiter și 
Mercur, în conjuncție, îl trimit către Marte, abia intrat în zodia Scorpion. 

Toată această dispunere astrală face apel la un element inovator. Asta 
înseamnă că pot apărea și elemente suplimentare efectuate cu gândul de a 
sancționa pe cineva, poate chiar pe cel care plătește sau cel care va plăti în viitor tot 
ceea ce se consuma acum. Chiar dacă ziua conține și multe careuri ea se așază într-
o albie a bucuriei, a dorinței de reușită sau de a evada dintr-o durere apăsătoare. 
Vibrațiile minunate ale acestei zile, chiar dacă au ca fundal dorința de a consuma 
sau chiar una de-a face uz de forță, se desfășoară într-un cadru plăcut, deconectant, 
atractiv fără a crea probleme suplimentare, ci doar câteva de natură administrativă, 
acelea care și-au făcut încă de ieri simțită prezența. Mercur va ieși din zodia Rac și 
va intra în Leu, încheind un capitol neplăcut, dureros, tragic pentru relațiile de 
prietenie sau chiar pentru familiile încercate, oferind speranța unei vieți mai bune. 
Este adevărat că în această zi speranța unei vieți mai bune este, așa cum spune și 
termenul, doar o proiecție, nu un eveniment concret. Din această cauză lucrurile 
cele mai stabile sunt cele cunoscute, iar încercările cele mai mari sunt acelea care 
au mai strigat în zilele din urmă, nu acela care vin să ne tulbure pentru prima dată 
acum. Așadar, se poate vorbi astăzi despre seriozitate, înțelegere superioară sau 
opusul acestora, adică tendința de a fura cu scopul de a ridica un edificiu personal 
prin foloase necuvenite sau merite pentru care nu s-a muncit. 

Există și oameni foarte ambițioși care vor dori să înfăptuiască în această 
primă zi ceea ce nu au reușit până acum sau să-și calce pe orgoliu, pe rușine, pe 
neîncredere și să se exprime față de un personaj cu faimă, cu renume, cu putere 
socială, cu impact, cu scopul de a se așeza în rândul celor drepți. Astăzi părerile 
celorlalți sunt prea mult băgate în seamă și din această cauză tentațiile care nu sunt 
filtrate suficient de mult se transformă în zone caustice sau corozive care distrug 
încrederea din interior sau fragmentează un grup care nu este încă pregătit să 
treacă în etapa următoare. Etapa următoare face trimitere la ideea de putere, atât 
în adjudecarea ei, cât și în menținerea sa, acolo unde a fost obținută cu mari 
eforturi în lunile anterioare. 

Este de la sine înțeles că Venus, fiind implicată atât de puternic, va face ca 
ansamblul acestei zile să fie definit de mesajul unei revolte. Ea se află în continuare 
în fereastra opoziției cu Pluton și problemele cu care ne confundam astăzi nu sunt 
noi. Am fost informați referitor la conținutul lor încă din săptămâna anterioară, 
adică ni s-a spus ce trebuie să schimbăm, unde trebuie să lucrăm mai mult și care 
sunt abilitățile, deschiderile pe care trebuie să le abordăm de-acum încolo. Unii se 
vor simți cumva presați de faptul că sunt prea multe de rezolvat într-un timp foarte 
scurt, din această cauză lucrurile li se par noi, așezate sub lumina altor mesaje sau 
diferite față de ceea ce am trăit până acum. Unii vor spune că îi deranjează 
programul de lucru, ritmul solicitărilor sau modul în care sunt abordați. Alții sunt 
nemulțumiți de faptul că nu sunt lăsați să termine un lucru ca apoi să înceapă altul, 
adică arată că nu pot lucra pe mai multe fronturi în același timp și, din această 
cauză, au impresia că sunt abordați printr-un abuz. De fapt, astăzi se încheie cercul 
unor probleme și nu trebuie neapărat ca aceasta ecuație astrală să fie negativă, 
adică nu trebuie ca acest cerc să se încheie pentru problema aflată acum în 
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derulare. Unghiurile pozitive pe care Venus le trimite către Saturn și către Chiron 
permit încadrarea problemelor în albia care le poate rezolva cel mai repede. Asta 
înseamnă că prin apelul la experiențele celorlalți, la o ființă care are autoritate și 
experiență în a rezolva tipul acesta de problemă sau prin apel la un vindecător, 
ghid, profesor, maestru, un arhivar, un depozit încărcat de informații valoroase, se 
depășește un obstacol care ne-a frământat de mult timp încoace. Fondul generat de 
această zi, tocmai pentru că aduce o multitudine de probleme, lasă impresia că, în 
tot ce înseamnă acțiune publică, astăzi, se face uz de forță. 

Prin urmare, debutul lunii august se face într-un ton original. Pe deoparte 
scăpăm de o perioadă apăsătoare încărcată de drama și de resentimente, de 
atitudinea retrogradării față de oameni s-au față de lucruri, de conflict cu propriul 
ideal și ne îndreptăm atenția către o nouă speranță. Astăzi această speranță s-ar 
putea să nu ne aducă niciun rezultat concret, dar ideea în sine de transformare 
rănește o construcție pozitivă care promite mult pe viitor. Dar una este 
promisiunea și altele sunt faptele. Din această cauză, cel care va trăi prea mult în 
trecut, care va considera că dacă își rezolvă problemele din ultima perioadă 
înseamnă că a atins un stadiu de evoluție spirituală, că dacă primește prietenia 
celor puternici sau acceptul celor mulți are o calitate de necombătut, va avea de 
înfruntat reeditarea unei probleme ca pe o soluție. Asta înseamnă să redeschidă un 
subiect fără a aveam nici cea mai mică intenție să-l rezolve, ci doar să se arate mai 
puternic, mai viteaz, mai bogat. 

Avantajul acestei zile este unul foarte complex, chiar dacă unii vor avea 
probleme în a-l vedea așa cum este. Aceștia nu vor reuși să treacă de faptul că se 
aplică forța în cazul lor, că sunt abuzați sau solicitați peste măsură. În realitate, 
faptul că nu pot să treacă peste aceste idei, prejudecăți sau gânduri eronate nu face 
altceva decât să arate că încercările pe care le traversează acum sunt creații 
personale, nu impuneri venite din afară.  

Faptul ca vedetă acestei zile este planeta Venus arată că greutățile 
momentului se limitează la sectorul afectiv. Poziția sa din zodia Rac arată că aceste 
aplicații afective nu sunt reacții de moment, ci acumulări pe care individul le-a 
comportat într-o perioadă mare de timp. Aici sunt integrate și moștenirile de la 
părinți sau de la alte persoane de pe arborele genealogic, cele care fac dificilă 
integrarea persoanei în cauză în cerințele prezentului. Principalul rezultat al 
acestor situații este o mai bună conștientizare sau o mai bună înțelegere a nivelului 
de trai, a destinului personal, a karmei. De asemenea, nu trebuie să uităm că 
Mercur în zodia Leu se află în cădere, adică într-o poziție care prin aroganță, 
infatuare, aer de superioritate sau o stima de sine prea mare poate face rău 
celorlalți cu o ușurință ieșită din comun. Dacă Venus ar fi avut o altă poziție pe 
această construcție complexă, îndemnurile care ne vin din partea planetei Mercur, 
abia intrat în zodia Leu, ar fi luat înfățișarea unor cruciade. În cazul de față, multe 
din aceste atitudini agresive se întorc împotriva celui care le emit, rănindu-l, și, 
deci, va fi nevoie să ne gândim de mai multe ori înainte de a acționa o singură dată, 
chiar dacă din primul moment avem certitudinea că așa cum ne vine să facem e cel 
mai bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face ceea ce este cel mai greu 
pe această conjunctură astrală, adică să le dăm dreptate celorlalți. Unora s-ar putea 
să li se pară absurd, să dea dreptate unuia mai ales în situația în care vede, aude, 
înțelege că acesta minte cu prea multă îndrăzneală. Există o ordine superioară celei 
pe care o folosim acum și la care ne raportăm, cea care îi permite acestui individ să 
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spună un neadevăr. Este un fapt cunoscut printre căutătorii adevărului că uneori 
practicanții care obțin rezultate în evoluția spirituală îi bruschează pe cei din jur cu 
franchețea lor. Ei caută adevărul și, în consecință, îi obligă pe toți cei din jur să se 
comporte la nivelul la care sunt ei. Aceasta este o altă formă de agresiune, este 
adevărat, mult mai subtilă, mai rafinată, mai delicată, dar este tot o formă de 
agresiune pe care o practică individul la adresa grupului de apartenență. În egală 
măsură, nu este indicată nici toleranța față de minciună, ci, așa cum am văzut din 
învățăturile Marilor Maeștri, cea mai recomandată atitudine este aceea obținută de 
pe Calea de mijloc. Dar a fi pe calea de mijloc înseamnă a avea parte și de ceea ce se 
întâmplă în zona binelui, dar și de ceea ce se întâmplă în zona răului, fără a alege 
niciuna dintre cele două, în mod exclusiv. Și binele, și răul, creează karmă, iar asta 
înseamnă că cine vrea să descopere adevărul, cel care creează binele și răul, nu se 
identifică întrutotul cu una din părți, va avea nevoie să nu distrugă corola de 
minuni a lumii, chiar dacă pe unii aceasta îi înțeapă. 

 
Sâmbătă, 2 august 

Sambata  2- 8-2014  1:45    Mars (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata  2- 8-2014  3:42    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Sambata  2- 8-2014  4:26    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Sambata  2- 8-2014  5:54    Luna (Lib) Squ (Can) Venus 

Sambata  2- 8-2014 16:20    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Sambata  2- 8-2014 22:32 Mercury (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Sambata  2- 8-2014 23:19    Luna (Lib) Tri (Gem) Juno 

 

Fericirea este de scurtă durată. Lucrurile câștigate trec printr-o criză. 
Averea este judecată după criteriile celor care nu au. Judecata aspra poate fi 
trecută cu vederea dacă se face apel la experiențe personale benefice. Curajul este 
intens dar de scurtă durată. Câștigurile sunt bune dar greu de administrat. 
Risipa. Pe spațiul public se anunță probleme în zona militară. 

 
Evenimentele acestei zile nu ne vor fi deloc pe plac. Marte, chiar în noapte de 

vineri spre sâmbăta, împlinește un careu cu planeta Jupiter, aducând divergențele 
de opinie în punctul de criză. Se va vorbi în termeni mai puțin plăcuți despre bani, 
avere, cunoștințe folosite prost sau despre puterea de influență, utilizată pentru a 
abuza de încrederea cuiva sau, la modul concret, de a pune în pericol realizarea 
socială a unui individ. Marte din Scorpion aduce un semnal bun pentru fericirea de 
scurtă durată. Această fericire vine dintr-o chimie internă, dintr-o contracție 
suficient de mare ce are darul, pe lângă a speria un adversar, să și creeze această 
impresie de forță supradimensionată. Acolo unde nu există lumină, ea va fi 
simulată prin foc sau printr-o altă formă de ardere, acolo unde nu există sentiment, 
plăcerea va simula existența unui sentiment, cu scopul de a câștiga atenție, 
încredere sau un avantaj material. Atunci când această direcție întâlnește poziția lui 
Jupiter, întărită de poziția lui Mercur, se nasc îndoielile. Colaboratorul, dintr-o 
dată, nu mai este sincer, ci interesat, nu mai este curajos, ci viclean, nu este 
puternic, ci doar abil în a-și folosi rezervele de care dispune. Atât timp cât lucrurile 
rămân în sfera intimă, cu prietenii apropiați sau în familie, se vor desfășura după o 
schemă cunoscută.  

Lucrurile se complică atunci când se vrea mai mult, când se dorește 
extinderea către alte zone, teritorii, sectoare. Acesta este și momentul când 
constatăm că învățătura de acasă nu se potrivește cu aceea care ne este cerută pe 
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stradă, relațiile între prieteni nu pot fi transferate în relații dintre asociații sau 
partener de dialog. Ceea ce trăim în interior nu este obligatoriu să găsească în 
exterior un echivalent. De aici, o întreagă suită de conflicte pe care individul nu le 
va privi cu ochii buni, ci, dimpotrivă, le va lua în sens personal, considerând că îi 
este subminată autoritatea, este deposedat de un bun de preț sau i se fură din 
buzunar. 

În mod teoretic, cam toate lucrurile sunt bune astăzi, dar cam toate se vor 
transforma în eșecuri atunci când primim îndemnul din exterior. Este puțin 
probabil să existe oameni care să trăiască departe de orice îndemn venit din 
exterior. Nici chiar cei care trăiesc în pustietate nu sunt complet izolați de mediul 
exterior. Primesc încurajarea naturii, interacționează cu mediul înconjurător sau 
vor să-și ducă mai departe planurile din zilele anterioare și, așa, ies din zona 
personală. În zonele aglomerate este însă foarte ușor de găsit un personaj 
recalcitrant care să se transforme într-un torționar sau într-o persoană care să 
strice liniștea ori atmosfera calmă. 

Ideal ar fi să mergem mai departe și în această zi așa cum s-a întâmplat în 
zilele anterioare, adică prin discernământul că nu este momentul potrivit să luăm 
totul în sens personal. Astăzi Luna se va întâlni cu Capul Dragonului și se va iniția 
un nou ciclu draconitic, ceea ce înseamnă că avem suficient de mult curaj, dar și 
suficient de multă susținere astrală pentru ca puținul pe care-l facem să se 
înmulțească în următoarele patru săptămâni. Condiția principală pentru a se 
realiza acest lucru este autocontrolul. 

Prin urmare, 2 august este ziua în care aplicăm o judecată aspră asupra a 
ceea ce vedem la suprafață. Se pare că suntem invitați să facem o faptă rea, să 
criticăm nejustificat, să stricăm un obiect și să credem că dacă judecăm aspru 
această intervenție exterioară vom fi protejați. Așadar, judecățile momentului sunt 
expresii născute dintr-o nesiguranță acută, aceea care nu poate să medieze două 
probleme situate pe tronsoane diferite. Asta se explică din punct de vedere 
astrologic prin faptul că Luna nu doar se află în conjuncție cu Capul Dragonului, ci i 
se și opune lui Uranus. Ne va veni greu să înțelegem de ce avem acum un statut 
limitat, de ce anturajul răspunde negativ, de ce nu putem așeza lucrurile la fel de 
simplu în exterior, așa cum credem că le așezăm în interior. Cei care lucrează cu 
energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată știu că acestea 
nu sunt informații menite să bulverseze și arată că, în realitate, nu s-a realizat 
evoluția așa cum se consideră, ci s-a stagnat. Mintea ne-a păcălit și din această 
cauză stima de sine pe care o avem acum este nerealistă. 

Este foarte posibil că avându-l pe Jupiter implicat într-un unghi negativ cu 
Marte, acela care dorește să-și facă singur dreptate și nu spune nimănui acest lucru, 
legile să fie agresate, schimbate sau adoptate după bunul plac. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera eșecul zilei de 
astăzi ca fiind decisiv pentru tipurile de relații pe care le dezvoltăm cu societatea. 
Ceea ce se întâmplă astăzi se adresează momentului prezent și nu trebuie dus mai 
departe în forma sa negativă. Putem duce mai departe înțelegerea pe care o avem în 
intimitate pentru ca la momentul potrivit ea să se transforme într-un ajutor pentru 
cei din jur sau un ajutor foarte util în relațiile pe care le dezvoltăm cu societatea. 
Forța care ne vine din conjuncția Lunii cu Capul Dragonului poate fi folosită doar 
acolo unde spiritul este lăsat să se exprime. 
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Duminică, 3 august 
Duminica  3- 8-2014  3:01 Mercury (Leo) Squ (Sco) Mars 

Duminica  3- 8-2014  5:53    Luna (Lib) --> Scorpio 

Duminica  3- 8-2014 13:28    Luna (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica  3- 8-2014 14:26    Luna (Sco) Con (Sco) Mars 

Duminica  3- 8-2014 16:05    Luna (Sco) Squ (Leo) Mercury 

Duminica  3- 8-2014 18:54    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Conflicte penibile. Divergenele de opinie se inflamează. Nevoi neobișnuite. 
Energia se risipește prin agresivitate. Dialog interior epuizant. Puterea este 
confundată. O înțelegere spectaculoasa ne face curte. Un simplu moment de 
neatenție se poate transforma într-un circ ieftin. Sentimentele sunt teatralizate. 
Se caută în zadar un moment de echilibru. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în punctul în care să constatăm că nu am 

rezolvat o parte din probleme săptămânii, chiar dacă ele arătau la începutul acestui 
interval că nu mai au mult până când se rezolvă. Asta înseamnă conflicte penibile 
sau divergențe de opinie care se inflamează din nimic. Lucrurile acestea sunt 
încurajate de faptul că Luna se află în Perioada fără direcție în noaptea de sâmbătă 
spre duminică, dar și pentru că Mercur, abia intrat în Leu, dornic de a fi ascultat, 
urmat, elogiat, primește o replică dură și realistă din partea lui Marte din Scorpion. 

Careul Mercur din Leu - Marte din Scorpion aduce întotdeauna pagube 
colaterale, pentru ca aceste două poziții sunt atât de intens orientate una împotriva 
celeilalte încât până și în relațiile construite de doi oameni care vor să se înțeleagă 
cu orice preț tot apar nevoi neobișnuite care, la un moment dat, nu pot fi explicate 
suficient de bine încât să fie înțelese sau nu pot fi abordate prin relația în sine, ci 
prin individualitate, ceea ce va lăsa un gust amar sau va aduce partenerului de 
dialog suspiciuni periculoase. Cert este că un simplu moment de neatenție se poate 
transforma acum într-un circ ieftin pentru că lucrurile nu sunt ținute sub control, 
nu pot fi încadrate pe o albie a eficienței sau a utilului, pentru că ele sunt orientate 
în direcția succesului. Fiecare dintre cele două părți dorește să-și adjudece o 
victorie și din această cauză sunt în conflict.  

Chiar în dimineața acestei zile, Luna va ieși din Balanță și va intra în 
Scorpion, căutând să distragă atenția de la dramele afective la greutăți de altă 
natură, socială, juridică, medicală. De fapt psihicul încărcat de tensiune sau de 
nemulțumire este acela care creează impresia de problema la modul general. De 
aici și tendința de a face ca toată această nemulțumire să se transforme într-un circ 
de proastă factură care să permită individului să vadă lumina de la capătul 
tunelului sau să progreseze. 

Trecând în Scorpion, Luna îi îndemna pe oameni să se judece prea aspru 
pentru greșelile pe care le-a făcut, în situația în care, aceste greșeli la care face 
referire ziua de astăzi, nu sunt altceva decât simple erori sau păreri personale care 
nu au valoare socială, nu reprezintă o autoritate, ci pur și simplu reacții de 
moment. Pornind de la aceste reacții de moment oamenii se vor judeca unii pe alții 
pentru că, în realitate, se tem ca nu cumva acestea să fie exprimate la scenă 
deschisă, să nu găsească adepți și să nu transforme simplele observații în 
propagandă. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenați într-un proces de 
evoluție accelerată vor privi tentațiile sau pericolele acestei zile ca pe un contact cu 
o înțelegere spectaculoasă. Acești oameni care vor să evolueze sunt implicați în ceea 
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ce se numește generic “sublimarea agresivității”. Avem nevoie de oameni dificili, de 
oameni care nu înțeleg, de oameni care abuzează sau de mici tirani pentru a scoate 
din adâncul sufletului aceste probleme legate de agresivitate și a le transforma  
într-o energie nouă sau pur și simplu să le eliminăm. Din acest punct de vedere, 
viața mi se va părea cât se poate de surprinzătoare pentru că dacă găsim puterea 
necesară să ne oprim acești nervi, să oprim această irascibilitate, vom găsi echilibru 
și evoluția va fi rapidă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne va îndemna să privim lucrurile cu mai 
multă maturitate. Acum avem viziune de ansamblu asupra a ceea ce a însemnat 
săptămâna durerilor împărtășite și progresului obținut prin sublimare, pentru că 
ne aflăm în fața celor mai delicate probleme pe care le-am ascuns de-a lungul 
timpului. Acum observăm cât de multă nevoie avem de oameni care să ne ajute să 
conștientizăm aceste defecte. Vechile metode elogiau rolul micului tiran, rolul 
torționarului și adepții evoluției spirituale accelerate erau îndemnați să-i caute și să 
rămână în preajma lor cât mai mult timp, până când se căleau suficient de mult 
încât să facă față unui salt rapid. Noile schimbări care apar acum în planul 
conștiinței expansionate, noile mijloace de evoluție folosesc această forță de 
explorare a defectelor fără a atinge momentul durerii. Tehnicile de dianetică, de 
chirurgie psihică, tehnicile de channelling sau de meditație dirijată sunt doar câteva 
dintre cele care ne ajută să ne întâlnim cu propriile greutăți și să le depășim într-un 
timp foarte scurt fără efecte negative sau drame. Dar, pentru început, tot Micul 
Tiran va desțeleni câmpul conștiinței, tot el ne va trezi la realitate pentru a ne iubi 
calitățile, pentru a ne iubi între noi, pentru a redescoperi forța și lumina cunoașterii 
de care ignoranța ne ținea deoparte. Există mijloace nedureroase de evoluție, dar 
blocajul emoțional pe care îl trăim ne face să nu le vedem încă. 

Din acest punct de vedere viața se va dovedi neobișnuită ciudată sau dispusă 
să ne învețe în orice moment lecții foarte importante pentru evoluție sau 
cunoaștere. Din această cauză multe din întâmplările rezervate acestei zile vor lua 
înfățișarea unui circ de proastă factură scoțând în evidență evenimente lipsită de 
importanță sau marcate de crize personale. Este indicat ca astăzi să nu ne crizăm, 
să nu acuzăm gratuit sau să nu ne lăsăm în voia acestor impulsuri periculoase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica întreaga zi pentru 
a ne ierta pe noi înșine pentru modul în care ne prezentăm față de cel din jur. Dacă 
nu am avea atât de multă dizarmonie în suflet nu i-am obliga pe ceilalți să ne 
strivească pur și simplu, nu i-am îndemna pe ceilalți să vadă la noi doar defecte. 
Este adevărat, nivelul unui om încercat poate fi cu mult superior celui care nu trece 
prin așa ceva, dar această comparație nu-l ajută pe cel implicat. Din această cauză, 
nu este indicat să îi judecăm pe cei care suferă doar după aparență. Suferința este 
un privilegiu, iar cel care o poate transforma în înțelepciune de viață este un 
magician, o ființă remarcabilă pentru că actul său nu devine o simplă transformare, 
ci o virtute. 
 



Săptămâna 4 – 10 august 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 31 iulie 2014, ora 5:00 

4-10 august 2014 este săptămâna semănătorului înțelept și a revoltei subtile. 
De la începutul anului și până acum nu am mai avut o săptămână care să se 
adreseze în mod special combinației dată de modul cum administrăm rămășițele 
trecutului și tendința nativă de a lupta împotriva unui element bun, chiar dacă știm 
că acesta ne poate duce către realizări importante. Din această cauză, multe din 
episoadele care până acum ar fi trecut drept evenimente banale capătă accente 
grave, căutând să vindece acolo unde lucrurile trebuie lăsate de la sine sau să 
înlocuiască, se preschimbe originea acolo unde, poate, ar trebui să ne preocupăm 
de majorarea calității vieții ori de aprofundarea unor sentimente de care suntem 
foarte siguri. 

În această săptămână Luna parcurge un segment de zodiac de la Scorpion la 
Vărsător trecând, în ultima zi a acestei săptămâni, și prin faza de lună plină. Dar nu 
Luna este vedeta acestei săptămâni, ci doar fundalul care va permite sau va 
obstrucționa conduita unor oameni, înclinând balanța spre surprize neplăcute sau 
către dezamăgire. Nu doresc prin această prezentare generală să repet ceea ce este 
inserat în analiza fiecărei zile, însă vreau să subliniez faptul că ecuațiile astrale 
aferente celor șapte zile se adresează calității umane, abilității de a lucra cu 
instrumente abstracte sau de a gestiona un fond fără a distruge structura acestuia. 
Pornind din ziua de 4 august și până pe 10, cu fiecare zi, urcăm versantul abrupt al 
unui munte și când, în ultima zi a acestei săptămâni, când Soarele și Lilith  vor fi în 
conjuncție vom atinge punctul cel mai înalt al acestei călătorii și va trebui să arătăm 
celor din jur dacă am ajuns acolo din voință proprie sau am fost cărați în spate de 
alții. Așadar, săptămâna 4-10 august 2014 se adresează individului, dar și 
experiențelor sale de viață, căutând să îl ducă foarte aproape de lumea materială, 
foarte aproape de cultura adevărată, de instrumentele abstracte sau foarte departe 
de toate acestea, în funcție de cum au fost aspirațiile dorințele sau intențiile în 
prima jumătate a anului 2014 sau în 2013.  

Indicam în analiza generală aplicată anului 2014 că acesta este anul 
alegerilor multiple și că o parte din ramificațiile acestea se bazează foarte mult pe 
cât de dispuși am fost în 2013 să învățăm din defectele proprii. Cu alte cuvinte, 
alegerile multiple acum, în această săptămână, înseamnă o greutate mult prea mare 
sau confruntarea cu multe rămășițe ale trecutului care apar dintr-o dată și-și cer 
drepturile. În egală măsură, este și o săptămâna cunoașterii pentru că nu se axează 
doar pe modul cum reacționăm față de anumite situații, cât va conta foarte mult 
gândul care construiește această reacție. Vom vedea, chiar în ziua de sâmbăta, 9 
august, că această cunoaștere nu este la voia întâmplării și nu se realizează într-un 
mod atât de diferit de la un om la altul. Ea urmărește trei etape importante 
specifice planetelor Uranus, Neptun și Pluton. Astfel, săptămâna semănătorului 
înțelept și a revoltei subtile va lucra asupra sentimentului universal, adică Uranus, 
asupra purității gândurilor, adică Neptun, sau asupra revigorării ori a 
redescoperirii traseului specific, adică Pluton. Cine știe că de fapt toată această 
frământare pe care o vom traversa în săptămâna aceasta se bazează doar pe cele 
trei direcții va reuși să fie eficient, să selecteze evenimentele care invadează, să 
gestioneze mai bine relațiile, să nu amenințe gratuit sau să distrugă succesul 
celorlalți, să nu se răzbune, să nu critice gratuit să nu se pună de-a curmezișul 
traseului, ci să arate că deține bogăția cea mai apreciată acum: bunătatea. În 
această săptămână bunătatea nu este doar o stare de spirit, nu este doar o simplă 
virtute, ci chintesența a trei direcții importante: sentimentul universal, gândul 
curat, traseul corect. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne lăsa preocupați 
în mod special de cele trei direcții specifice transformării. Acolo unde vom devia de 
la una din cele trei, vom constata că atragem acea energie negativă care, chiar dacă 
nu va putea distruge edificiul în ansamblul său, va reuși să corodeze calitatea de la 
care ne-am abătut într-un mod neobișnuit pentru repararea căreia să fie nevoie de 
o conflagrație cel puțin la fel de ampla ca aceea de acum. 

 
Luni, 4 august 

Luni  4- 8-2014  3:42    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Luni  4- 8-2014  3:46     Sun (Leo) Squ (Sco) Luna (Half Moon) 

Luni  4- 8-2014 13:23    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 

Luni  4- 8-2014 13:31    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Luni  4- 8-2014 13:54    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Luni  4- 8-2014 20:39    Luna (Sco) Tri (Can) Venus 
 

Lucrurile mici ne vorbesc despre marile realizări. Diminuarea fricii de eșec. 
Vindecare prin mijloace neobișnuite. Înfruntarea unui adversar. Pierderea unui 
statut pentru menținerea căruia se consuma prea multă energie. Se pierde la 
capitolul eleganță și se câștigă la capitolul accente dure. Apare un semn. 

 
Prima zi a săptămânii ne aduce conjuncția Lunii cu Saturn, deci întâlnirea cu 

acele experiențe de viață care până acum ne-au fost foarte utile. Mulți oameni vor fi 
încurajați astăzi să vorbească despre lucrurile importante fără a reuși să facă ceva 
cu ele. Cu alte cuvinte, astăzi se spun lucruri importante dar se pierde din vedere 
faptul că lucrurile acestea mărețe, care vizează raportul individului cu societatea 
sau chiar anumite evenimente ce țin de mersul social al lucrurilor, sunt văzute ca 
fiind mai importante decât nevoile personale. Aici se va greși foarte mult și, tot în 
această zonă, tocmai pentru că se greșește prin abordare sau selecție, avem de 
înfruntat un adversar redutabil. Luna se află pe ultimul segment al zodiei Scorpion 
și va dori astăzi să scoată la lumina probleme pe care le-am ignorat până acum sau 
pe care nu am putut să le administrăm așa cum ne-am fi dorit. Citim acest lucru din 
faptul că trimite un trigon către Chiron, implicat într-o configurație numită Aripi 
de pasăre, care, de această dată, se împlinește într-un mod atipic. Astfel, pe exterior 
nu vom avea aceleași unghiuri, ci avem un sextil, împlinit între Chiron și Pluton, iar 
de partea cealaltă un careu împlinit între Uranus și Venus. Pe interior nu vom avea 
două trigoane, ci un careu între Uranus și Pluton și, respectiv, un trigon între 
Venus și Chiron. Diferențele dintre cele două aripi din această configurație atipică 
vine din faptul că una va dori să meargă într-o direcție și cealaltă în altă parte, iar 
asta înseamnă că nu există consens într-o problemă pe care suntem invitați, de 
necesitatea prezentului, să vedem și să analizăm în ansamblul ei. De aici apar și 
probleme care nu pot fi rezolvate decât prin compromis sau prin deposedare. Asta 
înseamnă că 4 august aduce o mare pierdere la capitolul eleganță, oamenii nefiind 
dispuși să cedeze de dragul binelui comun, dar se câștigă la capitolul accente dure 
pentru că cele două sensuri opuse care apar în interiorul aceleiași probleme 
amplifică această notă dramatică și aduce prea mult nerv în rezolvare. 

Nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că acum se împlinește Primul 
Pătrar, adică suntem atenți la probleme noi, la relații noi sau care nu au mai fost 
abordate în felul acesta până acum. Este posibil ca această atitudine să fie integrată 
în ambivalența periculoasă sugerată de aripile de pasăre atipice, iar acolo unde 
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aceasta este purtătoarea unui alt mesaj, să avem de-a face cu un careu pe care Luna 
îl împlinește cu Lilith. Asta înseamnă că lucrurile mici și lipsită de importanță sau 
acele frământări care ar trebui să fie ținute în interior explodează printr-un gen de 
reacție necontrolată care transformă explozia într-un eveniment social. 

Ceea ce este interesant din dispunerea astrală aferentă acestei zile vine din 
faptul că, pe deoparte, dinamica intensă pe care o primim din partea configurației 
atipice numite Aripi de pasăre, iar de partea cealaltă relația dintre Lună și Lilith ne 
duc spre o conștientizare stranie. Unii oameni vor fi foarte siguri pe demersurile 
negative, alții vor fi siguri pe binele pe care l-au construit până acum. Și într-un caz, 
și în celălalt, se constată o diminuare a fricii de eșec. Cu alte cuvinte, atât în fața 
răului, cât și în fața binelui oamenii se dovedesc a fi astăzi egali. Cei care urmăresc 
fenomenul social și care doresc să-și trăiască viața prin însemnătatea ei, nu doar să 
fie consumatori de valori, vor considera că acesta este momentul de început într-o 
cunoaștere foarte profundă. Acesta este momentul când conștientizează că orice 
sămânță pusă în pământ va reuși să obțină rod. Acești oameni care sunt atenți la 
viața pe care o trăiesc se transformă dintr-o dată în înțelepți și pot deveni, până la 
finalul săptămânii, deci într-un timp foarte scurt, ghizi pentru cei din jurul lor. 

Prin urmare, 4 august reprezintă ipostaza în care ne apropiem de succes. 
Astăzi vom constata că cea mai bună vindecare o obținem prin folosirea mijloacelor 
neobișnuite, a elementelor pe care, până acum, le-am ignorat sau despre care am 
crezut că nu pot fi înțelese de nimeni. Asta implică și abordarea relațiilor sociale 
dintr-o altă perspectivă, cu mai mult curaj, cu mai multă îndrăzneală sau cu mai 
multă determinare fără să ne mai pierdem vremea cu îndoieli inutile. Acesta este și 
momentul în care, prin această formă neobișnuită de curaj, ne diminuăm frica de 
eșec până când aceasta atinge valori minime. Oamenii care până acum au trăit cu 
grija zilei de mâine nu se vor situa dintr-o dată în afara fricii de eșec, dar vor fi mult 
mai siguri pe ei și chiar dacă vor calcula etapele următoare și rezultatul le va spune 
că, pe alocuri, vor mai și pierde, nu se vor speria, având puterea să înfrunte un 
adversar așa cum până acum nu au făcut-o. 

Cu toate acestea, debutul săptămânii nu este fără surprize, iar dacă luăm în 
calcul și faptul că, spre seară, Luna și Venus vor împlinii un trigon pe semne de apă, 
vom avea și dovada faptului că încrederea în sine poate duce la un rezultat foarte 
bun. Pe acest unghi oamenii vor vorbi mai mult și chiar dacă vor alege să-și spună 
minciunii frumoase, rezultatul acestei fapte va fi unul lipsit de pericol, ba chiar 
unul care să atenueze din durere sau să aducă un strop de mulțumire acolo unde 
relațiile sunt dominate de insatisfacție. Putem indica și faptul că aceste minciuni 
dulci sau conveniențe reprezintă de fapt un compromis absolut necesar pentru ca 
oamenii să treacă dincolo de pretențiile pe care le au unii de la ceilalți. Este clar și 
știut de toată lumea că oamenii nu sunt la fel. Ei se află pe nivele diferite de 
înțelegere, sensibilitate, cunoaștere, deci pe nivele diferite de evoluție și, din 
această cauză, atunci când se orientează către cei din preajmă vor constata că nu le 
răspund conform așteptărilor pentru că nu înțeleg, alții pentru că nu vor, dar există 
și oameni care înțeleg și care vor să răspundă însă trăiesc în acel moment un vis 
urât și se tem să se exprime ca nu cumva consecințele acestui fapt să se transforme 
în probleme și mai mari pe viitor. Vom vedea că cele trei categorii de oameni se vor 
delimita foarte clar astăzi arătând că de fapt calitatea umană este aceea care 
dictează poziția socială pe care o ocupă un om în funcție de fondul general, adică de 
calitatea vremurilor pe care le trăim.  
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Acest lucru nu este un secret pentru cei care lucrează cu energia care sunt 
angrenați într-un proces de evoluție accelerată pentru că acum, în această perioadă 
istorică numită Kali Yuga, oamenii își trăiesc visul urât al conștiinței, adică își 
atribuie roluri de ură, agresivitate, ignoranță, chiar dacă lumina unei ființe umane 
este cu mult superioară a ceea ce reușesc ei să arate acum. Sunt și pasionații de 
ezoterism care cred că de fapt suntem la granița dintre Kali Yuga și Dwapara Yuga, 
dată fiind schimbarea de conștiință pe care o experimentăm în această perioadă. 
Este greu pentru cel care trăiește această schimbare să conștientizeze importanța 
pe care o are pe zona de graniță dintre două epoci. Indiferent că este pe final de 
Kali Yuga sau pe început de Dwapara Yuga, devine de-o importanță covârșitoare 
pentru aceste ființe să se mențină pe calea binelui sau pe calea progresului pentru 
că, în aceste perioade de graniță, tentațiile sunt mult mai periculoase sau mai 
riscante decât altădată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta ca prin puterea 
gândului să ajungem mai departe decât am ajuns până acum aplicând un anumit 
procedeu. Pentru că trăim într-un univers nesfârșit și în adâncimea sa este, de 
asemenea, de bun augur să ne lăsăm cuprinși de această calitate a sa pentru a trece 
foarte ușor dincolo de caracterul limitat al obstacolului. Sigur, nu înseamnă că un 
obstacol este și el infinit, ci înseamnă că procesul care, la un moment dat, se 
confruntă cu o piedică, poate merge mult mai departe decât încearcă obstacolul în 
sine să-l convingă. 

 
Marți, 5 august 

Marti  5- 8-2014 13:12    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Marti  5- 8-2014 19:07  Saturn (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Marti  5- 8-2014 21:14    Luna (Sag) Tri (Leo) Jupiter 
 

Suntem mulțumiți cu realizările pe care le-am comportat. Deschidere către 
noi mijloace de adjudecare a unei realizări. Noroc. Optimism. Speranță în mai 
bine. Greșeala personală este acoperită. Disimulare. Sentință. Este descoperit 
dreptul la fericire. Succesul este obținut prin căi neobișnuite. Administrarea 
valorilor celorlalți. Simpatii stranii. Atracție către ocult. 

 
Prima jumătate a zilei de 5 august va fi marcată de Perioada fără direcție a 

Lunii care a început, de fapt, din seara zilei anterioare. Astăzi va fi mai vizibilă 
această Perioadă fără direcție pentru că ea aduce separația trigonului Lună-Venus 
ca un element care nu este atât de important sau căruia, în virtutea unei necesități 
prezente, nu i se acordă atenția cuvenită. Cu toate acestea, astăzi vom fi mulțumiți 
de realizările pe care le obținem și vom privi cu mai mult optimism norocul care ne 
este acum în preajmă. Saturn și Chiron își împlinesc acum trigonul lor încercând să 
aducă le masa tratativelor acele situații sociale care nu au putut fi rezolvate printr-o 
regulă morală, prin credință sau prin viziune de ansamblu. Saturn din Scorpion 
poate fi acum atât de puternic atașat de detalii încât problemele la care se referea să 
fie extrase cu mare ușurință din context și cărora să li se aplice soluții de moment, 
chiar dacă nu sunt agreate. Aceste soluții nu sunt rele, de aceea astăzi ne bucurăm 
că avem în fața noastră o șansă. Este adevărat cei care sunt obișnuiți să vadă 
lucrurile rele înaintea celor bune sau care se bucură atunci când celor din jur le 
merge rău nu vor reuși să exploreze violențele pozitive ale acestei ecuații astrale. Ei 
nu se vor bucura nici că în mijlocul zilei Luna va trece în zodia Săgetător sporind 
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optimismul și buna dispoziție, dar nici spre seară, când Saturn și Chiron își vor 
definitiva trigonul lor sau când Luna și Jupiter vor finaliza un unghi similar. 

În realitate, soluțiile acestei zile se referă la lucruri care nu sunt importante 
pentru prioritățile de acum și se mențin pe aceeași linie a administrărilor greoaie 
sau pe aceeași rută a schimbărilor apăsătoare, acelea care se fac într-un timp 
îndelungat sau cu sacrificii. Lucrurile bune, acelea care vor să ne atragă atenția în 
această zi, vor conține și componente neobișnuite, așa cum sunt, de exemplu, 
simpatiile stranii pe care le vom dezvolta astăzi față de oamenii inferiori, imorali 
sau față de cei care trăiesc în umbră, care nu se afișează în societate sau care se tem 
să se exprime în public. Așa după cum se poate constata, ziua se va remarca și la 
capitolul disimulare, îndemnându-i pe cei care se ocupă de administrarea unui bun, 
de afaceri, de tranzacție sau de schimburi care să se soldeze cu un câștig practic să 
se orienteze spre avantajele pe care le obțin de pe căile neobișnuite. 

Este important de știut că aceste situații pe care le traversăm astăzi ne duc 
spre evoluție, iar revoluția este acum generoasă pentru că ne arată lucrurile stabile 
cu care putem lucra. La asta se referă de fapt și trigonului Lună- Jupiter, la progres 
prin prospectarea noului său prin expresia personală menită să favorizeze succesul 
într-un mediu nou. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor privi trigonului Saturn cu Chiron ca pe o pedeapsă divină. 
Chiron se află acum în mers retrograd și nu îi ajută pe oameni să lucreze bine cu 
noțiunile abstracte, ci, dimpotrivă, îi îndeamnă să obțină câștiguri practice și, în 
plus, le spune că dacă sunt oameni de succes în această lume în mod obligatoriu au 
talente subtile, deschideri spirituale remarcabile, calități ale sufletului pe care le pot 
folosi și în viața de dincolo. Gândind așa ajung să elogieze rezultatul final fără să se 
gândească la procesul evoluției, acela pe care trebuie să-l îngrijim cu mare atenție 
aici, în această lume. Nimeni nu vine aici în vacanță, iar pentru o destinație de 
agrement sufletul își alege alte zone ale universului, nu aici, pentru că nu se duce 
nimeni să se relaxeze la pușcărie. Cu alte cuvinte înțelegând că putem trăi cu puțin 
sau având o atitudine obiectivă, verticală, morală în fața acestor tentații care ne vin 
din lumea fizică vom reuși să ne prezentăm puternici față de grupul de apartenență 
prin rezistență. De altfel, la aceasta se referă și Saturn din Scorpion care vrea 
neapărat să facă pace cu partenerii de afaceri, cu cei care sunt remunerați pentru 
lecțiile pe care le oferă cunoscuților așa cum actorii sunt plătiți să țină în albia 
integrității o structură, o imagine, un arhetip. 

Astfel acest unghi se referă, de altfel, și la surpriza sărăciei. Nu înseamnă că 5 
august ne duce în punctul în care să fim deposedați de un bun sau chiar să atingem 
acest prag social numit sărăcie, ci ne avertizează că lumea fizică, atunci când se 
transformă într-un profesor bun pentru cel care evoluează, îl ajută pe individ să se 
obișnuiască cu puținul din lumea fizică pentru a descoperii bogățiile subtile. 

Prin urmare, 5 august reprezintă o lecție de viață importantă. Acolo unde 
nu este suficientă bucuria, momentul 5 august complică lucrurile, aduce o greutate 
în plus în relațiile care nu au fuzionat cum trebuie, îndemnându-ne să simulăm o 
problemă foarte mare sau să o împărțim în probleme mai mici pentru a le rezolva 
repede. Rezolvările de acum nu sunt de lungă durată, din această cauză fondul 
general al problemei s-ar putea astăzi să nu poate fi schimbat în ciuda eforturilor 
foarte mari. Rămâne însă experiența, aceea care se va dovedi mai importantă decât 
bucuria spre care se tinde. 
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La contactul cu forța celorlalți, unii oameni reușesc astăzi să-și scoată la 
lumină probleme complicate, deci să practice un joc al disimulării pe care nu-l 
stăpânesc așa cum trebuie. Bucuriile de-acum, cu Luna în Săgetător, pot să ducă și 
la întâlniri stranii, schimb de informații pentru a consolida viitorul, așa cum îl 
vedem acum sau chiar pentru obținerea unui avantaj prin mijloace neobișnuite. 
Unii se vor dovedi destul de severi cu viața, cu etapele următoare, arătând că nu 
mai au răbdare să respecte timpul de lucru al fiecăruia pentru că, dacă necesitatea 
de fapt cere urgență, atunci toată lumea ar trebui să se adapteze acestei cerințe. 
Acesta va fi și momentul când nerăbdarea se va întoarce împotriva sa sau împotriva 
celui care o exprima rănindu-l. 

Este posibil ca o mare parte din evenimentele mici asupra cărora ne 
îndreptăm atenția în această zi se ducă la rezultate contrare, să poarte mesaje 
contrare sau să ne bulverseze cu amintirea unor evenimente care nu pot influența 
în mod pozitiv realitatea prezenta. Pentru că Luna se află-n săgetător și aduce o 
acută nevoie de mișcare, de exprimare, de expansiune nu vom ține cont de faptul că 
preocupările de astăzi s-ar putea să fie și inutile. Devreme ce ne duc spre satisfacție 
ele vor primi toată atenția de care suntem în stare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântării valoarea faptei și de 
a fi atenți la rezultatul acestui proces. Oamenii nu sunt superiori celorlalți dacă au 
noroc, dacă sunt optimiști sau dacă se descurc în viață. Se ridică deasupra celorlalți 
doar atunci când sunt profunzi. 

 
Miercuri, 6 august 

Miercuri  6- 8-2014  1:17    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Miercuri  6- 8-2014  8:25    Luna (Sag) Tri (Leo) Mercury 

Miercuri  6- 8-2014 11:51   Venus (Can) Squ [Lib] North Node 

Miercuri  6- 8-2014 13:27     Sun (Leo) Tri (Sag) Moon 

Miercuri  6- 8-2014 17:46    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Miercuri  6- 8-2014 18:28    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Miercuri  6- 8-2014 19:24    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 
 

Singurătatea doare. Se visează la o realizare care nu poate fi pusă acum în 
discuție. Eșecul de acum este dramatizat prea mult. Suntem îndemnați să ne 
apropiem de ceea ce ne hrănește mai mult. Seriozitatea unui colaborator este 
pusă la îndoială. Se pierd din vedere informații prea fragile. Se ajunge la 
mulțumire pe căi neobișnuite. Izolare. Așteptări prea mari de la oameni care 
până acum au dezamăgit. Surprize neplăcute. 

 
Momentul în care Venus trimite un careu la Axa Dragonului lucrurile se 

complică în defavoarea individului și iau înfățișarea unor dezamăgiri sau se 
transformă în evenimentele care încearcă să-l convingă pe individ că este singur 
împotriva tuturor. Singurătatea astăzi doare și sunt puține lucruri pe care le putem 
face pentru a combate această senzație neplăcută. Luna aflată în mijlocul zodiei 
Săgetător trimite un trigon către Uranus și mai multe trigoane către grupul de 
planete din zodia Leu încercând să îi convingă pe oameni că dezamăgirea se 
adâncește acolo unde nu-și cultivă creativitatea, unde intuiția nu este lăsată să se 
exprime liberă sau nu este luată în seamă. Așadar, sunt aduse astăzi în discuție 
elemente de conduită care pot spori încrederea în sine, puterea de exprimare sau îl 
pot adânci pe individ în acele senzații care se remarcă prin confuzie sau prin 
fragilitate. Suntem obișnuiți să considerăm că acolo unde orgoliul este nemăsurat 
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apar și situații sociale care să se transforme în pedeapsa pentru cel care nu-și 
cunoaște limitele. Îndemnul care ne vine acum din zodia leu, tranzitată de câteva 
luni bune de Lilith , poate transforma dorința de reușită într-o exprimare încărcată 
de egoism sau de vanitate. Și oamenii care sunt deschiși sau dezinvolți în această zi 
se pot apropia de izolare dacă dau curs acestui îndemn negativ, dacă nu respectă 
intimitatea celuilalt sau invadează zona intimă a celor din preajmă pentru a pune 
stăpânire pe ea. Dacă în ziua anterioară lucrurile neanticipate, surprizele au avut 
doar o componentă neplăcută, acum ele sunt în cea mai mare parte neplăcute 
pentru că striga după o recunoaștere care este prea curând cerută sau prea mare în 
comparație cu valorile personale. 

Adesea se spune că aspectul eliberator, adică acela care-l conduce pe individ 
la contracția necesară realizării unui salt, este dat de careul cel mai strâns. În ziua 
de 6 august avem trei astfel de careuri, fiecare căutând să domine segmentul orar în 
care se împlinește. Astfel, noaptea de 5 spre 6 august va fi dominată de teama de 
nesiguranță sau incertitudine, adică de careul dintre Lună și Neptun, mijlocul zilei 
de 6 august va fi dominat de grija că insuccesul de acum poate degenera într-o suită 
de ghinioane pe care viitorul să nu le poate rezolva, adică este vorba de careul 
dintre Venus și Axa Dragonului. Seara zilei de 6 august este marcată de teama că 
scăderea vitalității sau pierderea unui protectorat, a unui prieten drag, a unui 
confident poate însemna momentul de dezordine care pe viitor poate fi fatal. Toate 
aceste trei elemente reprezintă în segmentul în care se exprimă tot atâtea momente 
de eliberare sau de progres prin înțelegere și acceptare a propriei condiții. Va reuși 
să depășească această încercare importantă a zilei acela care este obișnuit să 
lucreze cu informațiile abstracte care a avut ocazia până acum, prin ceea ce a cerut 
destinului său, prin prietenii pe care și-a ținut în preajmă, să pună în pământ 
semințe ale speranțelor reale, nu ale deziluziei. În egală măsură, aceste trei 
momente reprezintă și cele trei ipostaze în care oamenii vor realiza că au prea mari 
așteptări de la cei din jur și din această cauză sunt în această perioadă dezamăgiți. 

Dar careul lui Venus la Axa Dragonului nu înseamnă doar întâlnirea cu o 
sumă de factori negativi care exista deja în spațiul public, ci arată și un moment de 
risipă. Venus din Rac poate fi atât de periculos de atașată de confortul personal 
încât se poate gândi dintr-o dată că ceea ce are acum nu-i va ajunge pentru a pune 
în aplicare toate planurile pe care le are în minte. Ajungem, astfel, la concluzia că 
trecem printr-un moment crucial al vieții, că suntem săraci sau că nu primim din 
jur atât de multă susținere cât oferim. În cazul acesta surprizele nu sunt neplăcute 
printr-un efect de bumerang al unor evenimente sociale, ci devin neplăcute prin 
nemulțumirea personală. 

Celelalte elemente care intervin prin unghiuri pozitive în ecuația astrală a 
zilei de 6 august susțin seriozitatea exprimării, promisiunile sincere sau nevoia de a 
cultiva mai multă răbdare, mai multă atenție sau cu un element intim pentru a 
susține grupul de apartenență. Pentru ca aceste lucruri să poată fi împlinite va fi 
nevoie ca în această fragilitate a emoției întreținută de nemulțumire neexplorată 
corespunzător sau de o lăcomie care nu a fost îngrădită adecvat, să se pună și un 
strop de acceptare. Dacă sunt acceptate limitele înțelegerii emoțiilor sau chiar 
limitările de factură materială se poate ajunge mai ușor la mulțumire. 

Prin urmare, 6 august devine o zi a seducțiilor dificil de înțeles sau de dus 
mai departe. Pot fi aduse acum în discuție probleme atât de intime și de personale, 
încât interlocutorul să aibă impresia că a depășit anumite etape intermediare și 
dintr-o dată face parte din viața intimă a celui care îi împărtășește acum ceea ce are 
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pe suflet. Acolo unde au fost sărite etape vor fi sărite și în cazul acceptării lor sau în 
cazul înțelegerilor pe care cel care ascultă le oferă necondiționat interlocutorul. Cu 
alte cuvinte, careul pe care Venus, Micul Benefic, îl împlinește cu Axa Dragonului 
înseamnă ghinionul construit prin precipitare. Nu este indicat astăzi să fie sărite 
etape pentru că, astfel, se accentuează fragilitatea afectivă sau se va ajunge, chiar 
dacă nu există o intenție clară în direcția aceasta, în a pune la îndoială seriozitatea 
unui colaborator. De aici și până la eșecul unei discuții sau erori constatate în zona 
diplomației nu este decât un pas. 

6 august este și o zi în care declanșăm un fel de vânătoare de vrăjitoare în 
sensul că suntem dispuși să povestim celor din jur toate lucrurile care nu sunt în 
regulă la noi înșine, dar sancționăm dur atunci când auzim din jur că mai fac și alții 
greșelile pe care le facem noi, considerând că, dacă au avut față de ei înșiși fie și 
numai o picătura de indulgență este clar că au făcut totul intenționat. 

Să nu fim surprinși dacă, pornind de la aceste libertăți prost înțelese sau de 
la aceste deviații aparent inofensive, se ajunge la ură. Ura este înscrisă în structura 
rasei umane prin efortul a mii de generații și, dacă ne conectăm la informația 
comună care este înscrisă în acest arhivar al rasei umane, cu siguranță suntem 
conectați și la ura colectivă care ne ține prizonieri în degradare. De aceea, este 
important să fim atenți la intensitatea nerăbdării pentru că astăzi Venus din Rac, 
aflată în careu cu Axa Dragonului, aduce, nu neapărat din trecutul personal cât din 
trecutul rasei umane, fire otrăvitoare ale acestei mâini care îl duce pe individ spre 
izolare. Există pasionații de astrologie care, atunci când privesc acest aspect, se 
opresc doar la a constata faptul că anumite demersuri vor trece prin întârzieri sau 
sincope fără a avea curajul să meargă mai departe, încercând să identifice cauza 
pentru care un demers stabilit în detaliu sau pentru care s-a lucrat intens și cu 
implicare nu poate merge mai departe așa cum i-a fost hărăzit. Cel care vrea să afle 
mai mult devine, astfel, un vehicul al unor informații care sunt depozitate în 
arhivarul rasei umane. De aceea, nu este indicat să ne pierdem cu firea, să ne 
tulburăm prea mult dacă dintr-o dată suntem învinuiți pe nedrept de niște lucruri 
foarte grave sau dacă ni se pune în spate o sarcină suplimentară care ne este 
imposibil de rezolvat. Asta se întâmplă pentru că din arhivarul rasei umane vine o 
comandă care nu are nicio legătură cu momentul prezent. Are însă legătură cu 
cauzele subtile ale decadenței rasei umane și, dacă ne-am preocupat de modificarea 
vibrației în bine, dacă am dorit să facem o faptă bună pentru a schimba condiția 
celor din preajmă, este foarte posibil ca astăzi, prin această ecuație negativă a 
conjuncturii astrale, când întindem măna spre cer să o trecem printr-o coroană de 
spini. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să limpezim lucrurile 
prin iertare. Este indicat să iertăm chiar și fapta făcută cu răutate în mod 
intenționat pentru că, așa după cum am constatat din analiza de mai sus, este 
foarte posibil ca această energie negativă să nu aibă drept cauză o rădăcină 
individuală, ci una de grup. A lucra pentru modificarea vibrației grupului de 
apartenență sau poate chiar a rasei umane, pentru cei care sunt cu adevărat 
puternici, implică și a purta cucoană de spini. 
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Joi, 7 august 
Joi  7- 8-2014  4:28    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Joi  7- 8-2014 15:07    Luna (Sag) Opp (Gem) Juno 

Joi  7- 8-2014 15:11    Mars (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Joi  7- 8-2014 16:33    Luna (Sag) --> Capricorn 
 

Curajul ne schimbă direcția. Se concentrate aspirațiile majore ale vieții 
pentru atingerea un scop practic. Succesul vine acolo unde putem să lăsăm în 
urmă o durere. Să nu privim înapoi cu mânie! Sentințele lovesc acolo unde nu 
există credință. Viața spirituală înnobilează condiția socială. Se vorbește despre o 
noțiune nouă. Administrare de valori pentru expansiunea într-o direcție practică. 
Sensibilitate. Inspirație. Spirit de analiză. Profunzime în a observa mișcările de 
culise. Se cere mai multe de la viață. Visul poate deveni realitate. Aspirații către 
depășirea graniței impusă de frică. 

 
Marte se află de ceva timp în tranzit prin zodia Scorpion și acționează asupra 

ecuației astrale aferente fiecărei zile prin elemente selectate pe baza unui interes 
practic. Astăzi însă acest interes practic se mută în zona spiritului, îndemnându-i 
pe oameni să schimbe direcția, să se concentreze mai mult asupra aspirațiilor 
sublime ale vieții și, nu doar atât, să se și bucure de realizările pe care le obțin. 
Pentru că acest unghi se împlinește în fereastra separației careului Venus-Axa 
Dragonului aspectul pozitiv care se construiește între Marte și Neptun le arată 
oamenilor ținta finală, îi îndeamnă să simtă profund, mai atent cu mai multă 
înțelegere sau compasiune, însă drumul până la această realizare este, așa cum am 
văzut și cu alte unghiuri împlinite în această săptămână, încărcat de spini. 

Astăzi Luna își încheie tranzitul sau prin zodia Săgetător arătând că bucuriile 
sau satisfacțiile pe care ni le facem singuri se cam termină. În a doua parte a zilei, 
când Luna trece Capricorn, se va schimba optica sau se va înclina balanța către 
acele elemente practice care până acum nu ne-au dus spre dezamăgire. În realitate, 
trigonul pe care Marte și Neptun îl împlinesc arată o revoltă subtilă orientată 
împotriva unei nedreptăți sau expansiune către o zonă care trebuie cucerită cu 
scopul de a fi transformată. De aici și o serie întreagă de surprize care nu ating doar 
zona sensibilității, ci și pe cea a rațiunii sau a voinței. Dacă luăm în calcul și faptul 
că Marte din Scorpion este îndemnat acum să se exprime prin relația de careu cu 
planetele din Leu, înțelegem că multe întâmplări vor face parte din seria 
evenimentelor de culise. Se întâmplă ceva astăzi și o parte a deciziilor sau a 
hotărârilor care vizează mișcarea marilor grupuri, migrația popoarelor sau migrația 
forței de muncă duce și spre exercitarea forței care va lăsa impresia utilizării noilor 
elemente cu care am intrat în contact 

Se poate vorbi aici despre mândrie, despre aroganță sau despre ușurința cu 
care este sfidat omul slab sau neputincios ori despre ușurința cu care este invadată 
intimitatea unui om care încă nu se poate apăra cu toată forța sa. Știm din analiza 
generală aplicată acestei săptămâni că multe din situațiile de acum nu sunt așa cum 
par, nu au caracterul pozitiv pe care nu-l recunoaștem de la primă privire, din 
această cauză trigonul Marte-Neptun are și o componentă misterioasă care inspiră 
teamă celui slab ori insuficient de bine pregătit. 

Zonă intermediară, până când se atinge ținta finală, până când se obține 
înțelegerea propriilor fapte, a răului făcut intenționat, nu poate fi un unghi care să 
îi permită individului să se relaxeze prin bine. Binele predispus de aceste relații 
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complexe care se construiesc între planetele Marte și Neptun este unul încărcat de 
secrete care poate duce la consolidarea raporturilor sociale de factură internă, 
aferente marilor grupuri, prin decizii categorice sau prin renunțarea la un anumit 
tip de colaborare. Indiferent pe ce drum am pornit în administrarea acestui unghi 
vom observa că oamenii se aproprie prea mult la spiritul de analiză și vor urmări 
adjudecarea unei victorii cu orice preț. Acum, în acest moment, ne dăm seama că 
prețul pe care dorim să-l plătim este exagerat. Vom realiza acest lucru începând cu 
săptămâna viitoare. Acum nu vom avea nicio reținere în a face uz de forță și mulți 
se vor dovedi chiar inspirați în a-aș procura ceea ce îi încântă îi mulțumește sau le 
consolidează starea de confort. Astfel, ajung la concluzia că sunt ajutați, încurajați 
sau susținuți în ceea ce vor să facă sau în ceea ce reprezintă. 

Prin urmare, evenimentele zilei de 7 august vor rămâne în istoria 
personală ca fiind ipostazele care să încline balanța către aspectul practic și nu am 
mai privim solicitările abstracte, neobișnuite sau adresate unui for subtil cu frică, 
reținere sau spaimă. 7 august ne aduce mai mult curaj și ușurință în a interpreta 
mesajele subtile după alte scheme, după alte tipuri de indicații care se vor solda, 
evident, cu alte rezultate. Relația de prietenie dintre Marte și Neptun, în situația în 
care Neptun se află în mers retrograd, va scoate la lumină ambiții personale 
selectate greșit de grupul de apartenență. Cel care este obiectiv, care privește de pe 
margine va înțelege că acum se face o selecție negativă și că îi va fi util să învețe din 
beneficiile pe care le primesc torționarii atunci când le sunt îndeplinite dorințele. 
Dorința împlinită a torționarului înseamnă un plus de suferință pentru cei din 
preajma sa. Din această cauză, ziua de 7 august se va remarca la capitolul 
administrare de valori pentru expansiune într-o direcție practică. Pentru că 
urmarea adevărului pe direcția practică înseamnă a înțelege care sunt gândurile 
ascunse ale vrăjmașilor sau adversarilor din preajmă pentru ca, pe viitor, cel care 
face asta să se protejeze mai bine, pentru personajele negative, direcția practică 
înseamnă doar a primi ceea ce cer. 

În a doua parte a zilei, când Luna va trece în Capricorn, această 
desconsiderarea a principiilor morale doar de dragul eficienței, care este, de altfel, 
una din trăsăturile societății de consum, se va diminua. Cei care au conștiință, dar 
care de-a lungul zilei au greșit fără a o face în mod intenționat, se vor opri din 
aceste demersuri și profunzimea gândirii îi va  îndemâna să observe mișcările de 
culise și să se simtă puternici prin ceea ce observă, consultă, citesc sau află. Din 
toate aceste evenimente ne alegem cu un lucru bun - gustăm din aspirația care ne 
ajută să depășim bariera fricii și putem vedea ce se află dincolo de ea. Nu se poate 
anticipa în această analiză cu caracter general ce se află precis dincolo de bariera 
fricii. De altfel, nici nu este important să prezentăm acest lucru acum. Fiecare va 
putea să constate cu maximum de luciditate ce se află dincolo dacă vă dori să se 
oprească din a pretinde vieții lucruri inutile sau îndeplinirea unor dorințe 
păguboase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să nu 
cerem nimic. Cel care va reuși să nu ceară nimic astăzi își va folosi toată energia 
pentru a vedea cât de multe are în jur. 
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Vineri, 8 august 
Vineri  8- 8-2014  3:40    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Vineri  8- 8-2014  4:11    Luna (Cap) Sex (Sco) Mars 

Vineri  8- 8-2014 11:17    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Vineri  8- 8-2014 19:12    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Vineri  8- 8-2014 19:22     Sun (Leo) Con (Leo) Mercury 

Vineri  8- 8-2014 19:46    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Vineri  8- 8-2014 20:05    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 

Vineri  8- 8-2014 23:14 Mercury (Leo) Tri [Ari] Uranus 
 

Se depășește un gol. Dorință de a consuma energia pentru un scop practic. 
Aspirații îndrăznețe. Interes față de doborârea barierele impuse de teamă. 
Experiențele majore sunt testate prin confruntarea cu elementul cel mai puternic. 
Relațiile sunt încercate. Ne amintim de obstacole lăsate în trecut. Bucuria și 
teama vor să ocupe același loc. Apel la informații fragile. Tendința de a pune la 
bază elemente prea fragile sau imature. Vrem să construim un viitor care să fie 
diferit prin evenimente și persoane implicate. Mai mult se aspiră la schimbare 
decât se acționează în mod concret. 

 
Din cele șase conjuncții Soare-Mercur aferente anului 2014 cea care se 

împlinește astăzi este a patra. Acum, Mercur se află mers direct, spre deosebire de 
ultima conjuncție cu Soarele, care s-a consumat pe 20 iunie, când se afla un mers 
retrograd în zodia Gemeni. Acum mersul direct al planetei Mercur ne îndeamnă să 
depășim un obstacol. Acest lucru se realizează pentru că Luna din Capricorn va 
trimite un careu către Uranus din postura de conjuncție cu Pluton. Integrându-se 
în careul pe care cei doi malefici îl realizează de câțiva ani, Luna devine distribuitor 
de lumină și va crea o contragreutate pentru aspirațiile false sau gândurile proaste 
pe care le avem astăzi ca urmare a lucrurilor pe care nu le-am înțeles corespunzător 
sau pe care le-am văzut prea fragile în zilele anterioare. Ca și anterior, relațiile vor 
fi puse la încercare întrucât, cu puțin timp înainte ca ziua să se finalizeze, Mercur va 
trimite un trigon către Uranus despre care știm că are cu Luna o relație proastă. 
Oricât de mult am încerca să ne ocupăm astăzi, toate lucrurile valabile, solide care 
ne inspiră încredere sau certitudine, instrumentele în sine se vor dovedim destul de 
fragile pentru a fi puse la baza unui edificiu important. Nu doar pentru că este 
implicat Uranus în aspect, ci și pentru că întreaga săptămână ne îndeamnă să 
facem față unor întâmplări anticipate greșit sau neanticipate, 8 august devine o zi a 
surprizelor. Se aspiră mult către schimbare, dar nu se acționează corect în direcția 
aceasta. 

Momentul 8 august devine greu pentru cei care nu se pregătesc pentru viitor. 
Aceștia se vor implica într-un proces de rememorare care, din nefericire, s-ar putea 
să-i ducă în același loc nefericit, așa cum s-a întâmplat în trecut. Aceste persoane 
vor să construiască un edificiu important și arată că sunt concentrați pe idealul 
propus, că pot să facă față unor greutăți majore, că se mobilizează puternic, dar, în 
realitate, mintea lor selectează doar elementele fragile. Dacă vor continua în 
această manieră inserarea elementelor fragile sau imature la baza unui edificiu 
important faptele lor vor duce la ridicarea unor bariere care se vor opune categoric 
realizărilor. 

La modul concret, ziua de 8 august aduce înclinații către discuții, dorința de 
a demonstra un privilegiu, un drept, depozitul din bancă, ideile de afaceri, 
aspirațiile către idealurile foarte îndrăznețe sau statutul social, chiar dacă acesta nu 
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este încă stabilizat. Vorbe, prea multe vorbe, prea multe discuții și multe dintre ele 
încărcate de sentimentul creat pe eșecurile ultimelor luni vor defini elementele 
interne specifice grupurilor aflate într-un proces de transformare accelerată. 

Există însă și un element bun care poate fi consultat din dispunerile astrale 
ale zilei de 8 august. Acesta vine din faptul că se poate depăși un obstacol dacă 
relațiile sunt administrate prin reguli morale. În cele mai multe din cazuri, 
rememorarea unor obstacole trecute îi aduce pe oameni în postura de a repeta nu 
numai întâmplarea respectivă, ci și modul de reacție. Vor considera că momentul 
prezent reprezintă o încurajare a acestei reeditări încât nu vor mai fi atenți la faptul 
că este nevoie acum de o revizuire a propriu mod de reacție cu scopul de a nu 
repeta ceea ce s-a întâmplat anterior, ci de a găsi soluția pe care atunci nu am găsit-
o. Cu alte cuvinte, elementele bune ale acestei zile devin slujitorii credincioși ai 
încercărilor existențiale. Poate, de prea multe ori în ultimele luni, am invocat 
această componentă a vieții numită “încercare existențială”. Acum, când Mercur se 
află în mers direct printr-un semn care îi aduce o trăsătură negativă (zodia Leu - 
cădere) și prin trigonul cu Uranus retrograd din Berbec, cel care împlinește de ceva 
vreme o conjuncție periculoasă cu Coadă Dragonului, indiferent că individul își 
dorește sau nu acest lucru se realizează o evadare din prezent și îmbrățișarea 
trecutului cu prea multă ambiție sau prea multă vanitate. Aici am descoperit că 
sentimentele sunt fragile și că în rest, în timpul petrecut de la ultima întâmplare 
similară și până acum, acestea nu s-au maturizat sau poate nici măcar nu au 
comportat schimbări în punctele esențiale. Trigonul lui Mercur cu Uranus devine 
astfel mijlocul prin care aflăm toate aceste lucruri. Cel care consideră ca acest unghi 
înseamnă o invitație la acțiune se va înșela și nu va fi oprit din a repeta o greșeală, 
transformând, prin ignoranță, toată această situație pozitivă întruna negativă. 

Prin urmare, 8 august devine ipostaza cea mai importantă a acestei 
săptămâni în care vom vedea, mai clar decât în celelalte zile, cum se separa apele, 
ce este bine și ce este rău și, în egală măsură, vom fi cel mai mult tentați să 
săvârșim fapte esențiale pentru viitorul apropiat. Este adevărat, unele dintre ele vor 
fi marcate de negație, duritate sau fragilitate, însă nu contează atât de mult 
conținutul acestora cât contează modul cum vom alege să le administrăm. Dacă 
vom ceda în fața acestei atracții către reeditarea evenimentelor din trecut și nu vom 
considera că 8 august doar ne informează asupra ceea ce trebuie să rectificăm, vom 
pune la baza unui edificiu important elemente prea fragile sau imature ori încărcate 
de prea mult resentiment pentru a putea să ne ajute pe viitor. Cu aceste lucruri la 
bază, judecățile vor fi superficiale, prea atașate de ideea de barieră sau de teamă și, 
în consecință, concluziile la care ajungem ori deciziile care sunt adoptate pe baza 
acestora vor adâncimi o senzație de gol sau, poate, chiar vor adânci bariera care 
există între individ și grupul de apartenență. Astfel, acest unghi în loc să ne ajute să 
ne integrăm ori să ne găsim un loc privilegiat, conform aspirațiilor sau dorințelor 
serioase pe care le avem, ne duce spre pierzanie. 

Nu putem încheia analiza pozițiilor astrale specifice zilei de 8 august decât 
dacă luăm în calcul și anumite evenimente astrale care se împlinesc mâine. Este 
vorba despre trigonului Soarelui cu Uranus și intrarea asteroidului Junon în zodia 
Rac. Dintre acestea, importanța cea mai mare, acum, o are ingresul lui Junon în 
Rac. Asta se întâmplă pentru că aceste condiții de asociere sau de reparare a unui 
neajuns primește din partea anturajului, a grupului de apartenență o răstălmăcire 
enervantă. Sunt puse prea multe condiții care n-au legătură cu momentul prezent, 
sunt discutate detalii banale și se acordă acestora o importanță covârșitoare sau 
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sunt exagerate gesturile exterioare în detrimentul elementelor de factură internă 
care pot avea acum o stabilitate demnă de luat în seamă. Dacă în viața personală 
lucrurile acestea pot fi trecute cu vederea sau pot fi încadrate la capitolul mofturi 
sau pretenții de moment, grupurile mai mari sau raporturile care se construiesc 
întregii națiuni au de trecut, la acest început de august, o criză. Criza de acum, 
privită prin mesajul sintetic al lunii august, ascunde un deficit de putere care 
obligatoriu trebuie compensat printr-un gest agresiv, pe ideea: “Atacul este cea mai 
bună apărare”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ascunde un element fragil 
doar pentru că ne temem de reacții agresive. Adevărul este mult mai important în 
această zi decât depășirea în orice condiții a unui obstacol. Lucrurile acestea vor fi 
așezate la baza unui edificiu important și cine va pune un element fragil la bază nu 
va putea să-și susțină viitorul pe care îl gândește acum sau la care aspiră. 

 
Sâmbătă, 9 august 

Sambata  9- 8-2014  3:35     Sun (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Sambata  9- 8-2014  4:29    Juno (Gem) --> Cancer 

Sambata  9- 8-2014  5:09    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Sambata  9- 8-2014  5:50 Mercury (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Sambata  9- 8-2014 11:05    Luna (Cap) Opp (Can) Venus 

Sambata  9- 8-2014 14:19 Mercury (Leo) Con (Leo) Lilith 

Sambata  9- 8-2014 16:49    Luna (Cap) --> Aquarius 

Sambata  9- 8-2014 18:10     Sun (Leo) Squ (Sco) Saturn 
 

Emoțiile au o greutate aparte. Norocul poate fi folosit împotriva 
individului. Libertatea de expresie capătă nuanțe dramatice. Se face o selecție 
apăsătoare. Dialogul intră în impas. Se aleg formule de adresare ambivalente. 
Avem nevoie de ajutor pentru explorarea laturilor noi ale vieții. Combinații 
stranii. Ambiții reci. Elementele pozitive sunt în minoritate. Se poate înclina 
balanța în sens pozitiv dacă se evită teama de sacrificiu. Înșelătoriile sunt 
eliberate din strânsoare. Ființele mici se transformă în îngeri. Lumina ne 
cuprinde sufletul și o vedem dacă avem ochii deschiși. Contactul cu energia 
pozitivă se face doar prin bucurie. Acolo unde nu există bucurie se pune baza unui 
eșec. 

 
Un concept ezoteric modern susține faptul că Uranus împreună cu Neptun și 

cu Pluton au o contribuție importantă în preschimbarea omului profan în omul 
inițiat. Dacă Neptun se referă la preschimbarea și iluminarea gândurilor, Uranus 
deschide inima, iar Pluton traseul. Acest concept modern ar putea să pară 
adeptului aflat la începutul cărării sale ca fiind marcat de anumite inadvertențe. De 
vreme ce Neptun cu Venus aduce evoluția prin iertare, prin iubire, iar Uranus 
împreună cu Mercur evoluția prin cunoaștere, practicantul începător va considera o 
eroare de apreciere sau poate chiar de profunzime atunci când sunt atribuite 
acestor planete echivalențele indicate mai sus. Sigur, pentru a merge mai departe 
este nevoie să facă un minim de efort pentru depășirea caracterului limitat al 
definițiilor conținute de astrologia natală. Uranus reprezintă elementul universal, 
iar Neptun structura care menține acest element universal în planul realității. Dacă 
aceste două nu ar avea un scop atunci nu ar fi nevoie de vibrația profundă a 
planetei Pluton care ne așază la picioare traseul și ne deschide nenumărate drumuri 
după cum este căldura inimii sau puritatea gândurilor. Astfel, Neptun, ca planetă a 
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iluziei, în aceasta zonă a evoluției nu poate aduce în planul realității iluzia iubirii, ci 
iluzia gândului curat. La fel se întâmplă și cu Uranus, care aduce în planul realității 
nu ideea universală, cât sentimentul care înglobează diversitatea. 

Am făcut aceste precizări pentru că ziua de 9 august conține un regal de forțe 
astrale care ne îndeamnă să judecăm precis și să alegem conținutul profund al 
mesajelor astrale pentru a nu ne depărta de sensul adevărat al cunoașterii. Avem 
nevoie de luciditate astăzi pentru că atât Mercur cât și Soarele se vor afla în careu 
cu Saturn și vor primi o lecție dură din partea experiențelor personale la fel cum 
Luna, aflată în tranzit prin zodia Capricorn, trimite un careu la Axa Dragonului, 
fiind obligată să-și raporteze starea, atitudinea, acumulările, experiențele, emoțiile 
la o necesitate obiectivă. Simplele rememorări, acelea care au făcut deliciul 
pasionaților de transformare personală, devin astăzi necesitate de fapt. Astfel, 
erorile de apreciere, libertățile pe care ni le oferim cu scopul de a combate 
plictiseala, o frustrare sau pentru a compensa anumite lipsuri au la bază aspirații 
fragmentate de întâmplări nefericite care s-au consumat în prima parte a anului 
2014 sau chiar în 2013.  

Unghiurile de acum nu ne vorbesc însă despre îndeplinirea aspirațiilor sau 
idealurilor pe care ni le-am propus în această viață, ci ne învață să alegem cu mai 
multă maturitate, cu mai multă înțelegere și cu mai mult curaj ceea ce ne trebuie 
acum. Primim în această situație neplăcută ajutorul lui Uranus, dar și cel al 
Soarelui care se poate acum detașa de întâlnirile personale pentru a se sacrifica 
pentru idealul propriu. De altfel, la asta se referă trigonul Soare-Uranus, la asta se 
referă și contactul cu sentimentul universal, cel care nu poate fi o întâmplare sau 
un accident social, ci expresia unei gândiri structurate, a unei voințe călite sau a 
unui spirit puternic. Cel care va avea curiozitatea să urmărească complexitatea 
undelor care se împlinesc în ziua de 9 august va vedea cât de amplu și de intens 
sunt combinate elementele pozitive cu cele negative și dacă, în studiul lor, s-au 
oprit doar la nivelul definițiilor astrologice, atunci vor avea dificultăți în a-i înțelege 
mesajul sintetic. La începutul acestei prezentări am indicat cele trei structuri care 
ajută în transformarea omului profan în inițiat pentru că, de fapt, ziua de 9 august 
activează concomitent pe cele trei zone chiar dacă din ecuația astrală a unghiurilor 
care se împlinesc la grad perfect astăzi lipsesc planetele Neptun și Pluton. Ele 
activează din umbră cu același mesaj. 

Tradus, acest mesaj se repartizează în felul următor: 
1. Sentimentul universal ne deschide inima către lucrurile frumoase pe care 

le avem depozitate în subconștient, pe care le recunoaștem ușor și cu care lucrăm 
simplu și eficient (aici intervine planeta Uranus prin unghiurile pe care le ridică 
împreună cu Soarele și Pluton); 

2. Gândul cel bun, experiențele de viață, sistemele la care ne raportăm toate 
aceste informații pe care le deținem ne îndeamnă să avem încredere în ideile 
proprii sau în ceea ce deținem în acest moment (aici intervine din umbră planeta 
Neptun dar, la vedere, avem careurile care se împlinesc între Mercur, Soare și 
Saturn); 

3. Tentația de a considera că acumulările de până acum sunt în contradicție 
cu așteptările pe care le-au ceilalți de la noi sau pe care le are societatea de la 
membrii care o formează (aceasta se află sub tutela planetei Pluton dar, la vedere, 
avem de înfruntat conjuncția Mercur-Lilith). 
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Există însă și un liant care unește aceste trei direcții și complică și mai mult 
evenimentele zilei de 9 august. Acest liant este dat de trecerea lui Junon în zodia 
Rac și, în a doua parte a zilei, intrarea Lunii în Vărsător. 

Cel care lucrează bine cu instrumentele abstracte va reuși, din combinația 
celor trei direcții cu elementele care au astăzi statut de liant, să ajungă la concluzia 
că tot ceea ce se întâmplă acum are doar statut de încercare existențială. Toate 
aceste combinații stranii toate aceste evenimente dramatice sau cele care ne 
încurajează să ne exprimăm liber, să iubim alți oameni, să ne implicăm în alte 
tipuri de evenimente sau să credem că suntem îngeri pe pământ, cu mintea 
deschisă, cu inima curată sau cu covorul roșu deschis în permanență la picioare, nu 
sunt altceva decât izbucniri informaționale care ne vin dintr-un arhivar personal.  

Nu deținem încă statutul pe care-l așteptam, dar am lucrat pentru toate 
lucrurile în care credem acum și care sunt acum parțial adjudecate. Acum, din 
aceste resturi, vrem să construim un edificiu important. De fapt, nu facem altceva 
decât să punem în pământ lucrurile incomplete care nu au putut fi duse la 
finalizare anterior pentru că din aceste semințe să crească arbori ai fericirii. Dacă 
lucrurile sunt atât de importante așa cum am dedus din analiza unghiurilor care se 
împlinesc, este cazul să considerăm că întâlnirea cu eșecurile trecutului sau cu 
resturile unor evenimente pe care nu le-am putut finaliza așa cum se cuvine se va 
face într-o luciditate absolută sau într-o liniște adâncă. Tot ceea ce atingem trezește 
în noi rememorarea afectivă, mentală sau faptică a ceea ce s-a întâmplat anterior. 
Din această cauză la începutul acestei analize am făcut trimitere la cele trei tipuri 
de structuri cu care se lucrează atunci când se dorește transformarea omului profan 
într-un inițiat. Cu alte cuvinte, cel care va dori mai mult va trebui să facă mai mult 
pe aceste trei tronsoane. Dacă va prefera să acționeze haotic rezultatul va fi identic 
celui din trecut. 

Prin urmare, în ziua de 9 august are toate șansele să devină una din cele 
mai importante zile ale anului 2014. Unii vor avea impresia că este o zi marcată de 
emoții confuze, de libertăți orientate greșit sau de ipostaze marcate de ambiții reci 
prin care se închină balanța succesului într-o direcție dorită. Alții se vor vedea prea 
vulnerabili în fața agresiunii celorlalți sau în fața unei forme neobișnuite de iluzie. 
Dacă le privim pe toate acestea separat nimic din ceea ce urmărim nu este adevărat 
sau nu poate fi atins ca finalitate. Lucrurile astăzi sunt definite de combinații 
stranii însă cel care este obișnuit să lucreze cu instrumente abstracte va reuși foarte 
ușor să identifice caracterul neobișnuit al acestor evenimente considerând că nimic 
din ceea ce este așternut la picioare sau îl învăluie acum nu este real așa cum cere 
sau își dorește. Toate acestea nu sunt altceva decât rămășițe ale trecutului care-și 
dau mâna acum și ne invadează, cerându-și drepturile. Din această cauză este mai 
puțin important, pentru acest tip de analiză generală abordată aici, evenimentul 
concret pe care un individ îl parcurge, cât de important este mecanismul sau, mai 
ales, cât de importantă este schema în care acesta se integrează. Dacă vom greși 
luând în sens personal toate aceste ipostaze tulburătoare ne vom construi un viitor 
greșit care va avea aceeași amprentă ca eșecurile trecutului. Nu va fi mai rău, dar 
nici mai bine, pierzându-se doar la capitolul progres. Cel care nu dorește să 
progreseze, care nu dorește să-și transforme ființa sau nu dorește să obțină 
îndeplinirea dorințelor prin acceptarea unei modificări, prin însușirea schimbărilor 
sau prin adoptarea acestora în cunoștință de cauză vor bate pasul pe loc, 
legănându-se astfel în balanța care definește cele mai multe dintre acțiunile 
aferente zilei de 9 august. 
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Junon în Rac va dramatiza atât de mult relațiile personale sau sociale încât 
va urmări, chiar începând cu această zi, să-și pună deoparte bani albi pentru zile 
negre sau să-și facă rezerve de toate felurile pentru a preîntâmpina un rău pe care 
acum doar și-l închipuie. Este important ca la baza acestui tranzit al lui Junon prin 
Rac să punem bunătate. Acolo unde nu există bunătate există înșelare sau orbire, 
iar cel care pune la baza unor demersuri aceste elemente negative nu va putea 
culege niciodată noroc, șansă sau protecție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a surprinde momentul revoltei 
subtile. Toate unghiurile care se împlinesc astăzi se bazează foarte mult pe ideea de 
răscoală. Nu putem progresa prin revoltă, prin agresivitate, prin nerv sau prin 
distrugere. Omul profan se transformă în om inițiat sau se apropie de perfecțiunea 
sa originară doar prin raportare la elementele superioare organizate în absența 
agresivității. Revolta arată inițial că ființa a obosit sau nu mai vede corect drumul 
pe care merge, nu mai judecă așa cum trebuie sau nu mai simte adierea Zefirului 
subtil (inspirația) și se adâncește în fapte nespecifice traseului. Bunătatea este 
elixirul care ne ajută să trecem cu bine peste toate aceste încercări. 

 
Duminică, 10 august 

Duminica 10- 8-2014  1:24   Luna (Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Duminica 10- 8-2014  5:50    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mars 

Duminica 10- 8-2014 14:40    Sun (Leo) Con (Leo) Lilith 

Duminica 10- 8-2014 18:30   Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Duminica 10- 8-2014 19:31   Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 

Duminica 10- 8-2014 20:47    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Duminica 10- 8-2014 21:09     Sun (Leo) Opp (Aqu) Luna (Full Moon) 
 

Se pune un strop de îndoială în orice acțiune serioasă. Privim prin rău 
multe din evenimentele obișnuite. Suspiciunea, îndoiala, nehotărârea sunt 
elemente care simulează maturitatea. Prea multe ambiţii păguboase. Dezordine. 
Un episod al vieții este marcat de curaj. Seducție periculoasă. Se dorește 
combaterea unui element banal prin situații compromițătoare. Schimbare de 
valori. Intensitate periculoasă ai emoțiilor. 

 
Multe lucruri se complică astăzi pentru că Soarele va trece prin conjuncția cu 

Lilith, dar va avea de împlinit, spre seară, și faza de Lună plină. Asta înseamnă că 
multe din evenimentele repartizate acestei zile se vor inflama, vor căuta soluții 
proprii sau vor dori să se exprime nefiresc, altfel decât le este specificul, 
amplificând suspiciunea, îndoiala, nehotărârea sau ascunzând toate elementele 
fragile sau imature, cu care am lucrat în zilele anterioare, în spatele unei maturități 
simulate. Pentru ca acum se întâlnește faza de Lună plină avem senzația că 10 
august reprezintă vârful unei ascensiuni care a început cu prima zi a acestei 
săptămâni. De fapt nu toată ziua de 10 august reprezintă vârful acestui demers, ci 
doar jumătate din ea, adică până când Soarele și Lilith își definitivează conjuncția 
lor. Apoi momentul de Lună plină se adresează următoarelor perioade având un 
mesaj care este diferit de ceea ce am avut de parcurs la începutul săptămânii până 
acum. Luna plină de acum nu se referă la revoltă subtilă, nu urmărește să planteze 
semințele unor acțiuni mai vechi pentru a atinge succesul, ci se implică în 
administrarea unor acțiuni care au avut de-a lungul acestei săptămâni statutul de 
evenimente serioase. Nu dorește să le schimbe, nu dorește să le amplifice, ci doar să 
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le inventarieze să le pună deoparte pentru a se pregăti în fața evenimentelor 
repartizate următoarelor decade aferentă lunii august. 

Așadar, aerul de superioritate sau răul care stă să ni se întâmple în această zi 
va avea o durată scurtă de viață, adică se va consuma în aspectul său virulent doar 
în prima parte a zilei. În a doua parte a zilei, conjunctura astrală se va ocupa mai 
curând de o selecție pozitivă, de aceea mulți se vor ocupa să combată înclinația spre 
dezordine, lene, indecență sau vulgar. Din această cauză ultima zi a săptămânii 
poate deveni și o zi a secretelor dezvăluite. Prin acest inventar pe care-l facem sub 
imperiul Lunii pline ne descoperim adevăratele achiziții și îi lăsam pe ceilalți să 
vadă care sunt punctele puternice. O parte din cei care sunt cu adevărat orientați 
negativ își vor construi căi de atac pentru a lovi în aceste elemente pozitive și din 
această cauză în zona acumulării lor pozitive ar trebui să construim o zonă, un loc și 
pentru atenție. 10 august este deficitară la capitolul atenție și din această cauză tot 
ceea ce lasă impresia că dorește să combată, să anuleze, să fragmenteze este privit 
ca o invitație la un compromis. Cei mai tineri sau care sunt naivi de felul lor vor 
îmbrățișa acest compromis având în fața ochilor multitudinea de evenimente 
neobișnuite, ciudate, stranii pe care le-au parcurs în această săptămână 
neobișnuită. Tot ceea ce au aflat în această săptămână îi îndeamnă să îmbrățișeze 
compromisul, lăsându-se păcăliți atât de ușor și atât de simplu. 

Conjuncția Soarelui cu Lilith pe zodia Leu îi va afecta mai mult pe bărbați, 
oferindu-le senzația că dețin puterea. Atunci când se îndreaptă către elementele 
feminine, conjuncția Soarelui cu Lilith le va face pe femei să se exprime agresiv sau 
să considere că se pot descurca fără bărbați. Viața, așa cum este ea prezentă pe 
această planetă, are nevoie de diversitate în aspectul său dual. Așadar, tendința de a 
nega una din cele două părți reprezintă și îndemnul la autodistrugere, inversiune, 
decadență. 

Prin urmare, finalul săptămânii se transformă într-o zi definită de 
îndoială. Unii vor pune această îndoială pe elementele sociale, nemaiavând 
încredere în partenerul de discuție, în etapele următoare. Demersurile acestei zile 
vor fi împărțite în două, delimitarea făcând-o conjuncția Soarelui cu Lilith. În a 
doua parte zilei când se împlinește Luna plină, oamenii vor fi îndemnați să facă 
demonstrația unui act de mare curaj. Cei mai mulți își vor consuma energia 
implicându-se într-un proces de selecție, alții vor dori să demonstreze că sunt 
pricepuți, cunoscuți în lumea întreagă, înțelepți sau puternici. 

Vor exista oameni care vor fi surprinși în intervalul acesta de schimbări și vor 
căuta prin toate preocupările aferente acestei zile să ascundă că au slăbiciuni, că nu 
știu anumite lucruri, că au carențe informaționale sau un deficit cultural. Se vor 
implica foarte mult în schimbarea de valori arătând că sunt consumați de emoții 
intense, nu că se află sub patronajul lipsei de inspirație. Cei care au o profesie 
legată de domeniul literar, care-și petrec timpul scriind, citind, lucrând cu termenii 
cu cuvintele care au în această zi de ținut prelegeri, conferințe, întâlniri tematice 
sunt avertizați că acest episod al vieții pe care îl consideră ca fiind marcat de curaj 
ar putea să îi ducă într-o zonă nefericită. Oricât de mult și-ar dori să spună lucruri 
care să rămână prin hrana pe care o provoacă, indicat ar fi să se abțină, să-și ducă 
ideile până la capăt chiar dacă, tot cedând așa, riscăm să fie acuzați de banal. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi evenimentele prin 
caracterul lor negativ. Acolo unde lucrurile se precipită sau se schimbă prea repede 
vom fi tentați să intervenim în forță considerând că prin aceasta dovedim curaj, 
pricepere sau prezență de spirit. Nu trebuie să uităm că acest dinamism, această 



Săptămâna 4 – 10 august 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 31 iulie 2014, ora 5:00 

viteză de reacție nu este specifică Lunii pline, deși, în general, așa e, ci este specifică 
de această dată conjuncției Soarelui cu Lilith. Luna plină de astăzi se ocupă de 
inventariere și toată această explozie de energie, dacă este orientată către 
cunoaștere, transforma ziua de 10 august într-un succes redutabil. În caz contrar, 
curajul va însemna doar momentul în care arătăm cui nu trebuie care ne sunt 
slăbiciunile, puterile, achizițiile de până acum. 
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11 - 17 august 2014 este săptămâna eliberării de tensiune și a curajului de a 
arăta adevărul. Cei care sunt de felul lor mai sensibil vor resimți încă din prima zi 
această idee forță aplicată săptămânii în curs. Ceilalți, abia la sfârșitul săptămânii, 
în ziua de 17 august, vor observa cât de importantă este liniștea obținută prin 
eliberare de tensiune, prin degajare de greutățile inutile pe care le ducem cu noi de 
mult timp. Dar această săptămână nu ne aduce doar desprinderea de imaginile 
false pe care le-am construit din răutate sau indiscreție și pe care le-am îndreptat 
împotriva celorlalți, ci ne îndeamnă să pășim în lumină prin curaj. 

11 - 17 august 2014 este o săptămână care nu se remarcă prea mult la 
capitolul evenimente astrale. Din această cauză vom avea șansa ca episoadele 
astrale de acum să fie explorate cu mai multă atenție, adică să acordăm mai mult 
interes sentimentelor sau modului cum ne raportăm la ceilalți. Asta nu înseamnă că 
va fi o săptămână ușoară. Greutatea momentului va fi dată, în primul rând, de ceea 
ce descoperim la noi înșine. Este de la sine înțeles că cei mai mulți dintre noi am 
ascuns defecte, invidii, răutăți pentru că nu le-am înțeles, nu le-am iubit, nu le-am 
îndrăgit sau nu le-a făcut plăcere să și le vadă exprimate în grupul de apartenență 
pentru că aveau la baza un set de reguli morale cu care acesta nu erau compatibile. 
Acești oameni se vor simți acum puși în posturi delicate, să recunoască lucruri 
neplăcute, să le accepte ori să umble cu ele legate de gât și toată lumea să vadă că și 
ei au fost tentați, și ei au mințit, că nu sunt atât de buni, de valoroși, de pricepuți 
sau de curați la suflet pe cât s-a crezut.  

Cu toții suntem purtători ai acestor mesaje care definesc statutul de ființă 
neevoluată. Nu este o rușine că deținem așa ceva, ci ar putea să fie o rușine să 
credem că nu le avem. Dar pentru această săptămână nu va fi o problemă să lucreze 
cu aceste noțiuni și să le scoată la lumină. Cel care va înțelege încă de la început că 
trăim pe această planetă pentru că avem de curățat sufletul, că avem de înțeles 
condiția ignoranței sau ni s-a oferit privilegiul de a trăi alături de persoanele pe 
care să le iertăm și care să ne ierte pentru faptul că împreună am participat, de-a 
lungul existențelor multiple, la episoade istorice nefaste, vor transforma acest 
interval de șapte zile la care ne referim într-un element de referință pentru 
autocunoaștere. 

Este posibil ca o parte din aceste evenimente să facă referire și la viața 
socială. Nu este atât de important impactul social cât de important este momentul 
transformării personale, fie sub impactul forței de grup, fie sub imperiul unei 
decizii personale. Mulți vor spune “Gata, până aici a fost!” și se vor ține de această 
decizie pentru că vor observa că le face bine. 

În această săptămână experimentăm o atitudine pozitivă față de destin prin 
faptul că atât Soarele cât și Mercur vor media tendința Nodurilor cu Capul 
Dragonului, adică vom reuși să privim corect înainte. De asemenea, Marte și Pluton 
împlinesc sextilul lor, iar asta înseamnă că dispunem de curajul necesar pentru a 
face un salt de conștiință și, dacă luăm în calcul și faptul că Venus va intra în Leu, 
iar Mercur în Fecioară, vom dispune și de prerogativele psiho-afective necesare 
pentru a face o selecție eficientă și a evolua. Deci nu avem de ce să ne temem de 
această confruntare cu propriile probleme. Avem toată susținerea astrală necesară 
să depășim această întâlnire cu creațiile negative fără să greșim. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne implica mai 
mult în iertarea propriei ființe și mai puțin în a ne transforma în justițiari. Este 
important să știm ceea ce este greșit, dar mult mai important este să nu mai 
transformăm sufletul nevinovat într-un spectator al ororilor pe care trupul le 
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săvârșește doar pentru că i-a fost la un moment dat permis să scufunde natura 
spirituala a ființei în ignoranță. 

 
Luni, 11 august 

Luni 11- 8-2014  1:11    Luna (Aqu) Opp (Leo) Mercury 

Luni 11- 8-2014  4:10    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Luni 11- 8-2014 15:56    Luna (Aqu) --> Pisces 

Luni 11- 8-2014 18:09    Luna (Pis) Tri (Can) Juno 

Luni 11- 8-2014 23:18 Mercury (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Indecizie. Atenție pe lucruri minore. Deschidere către informații noi. Un 
mesaj este dizolvat. Entuziasmul este înțeles greșit. Sentimentele încărcate se 
exprimă straniu. Cei care sunt bulversați se simt dați la o parte. Dragostea nu 
este apreciată. 

 
În prima jumătate a zilei, când Luna va avea de încheiat tranzitul său prin 

zodia Vărsător, ne vom confrunta cu probleme pe care le aducem cu noi din 
săptămâna anterioară. Acestea sunt traduse la nivel astral prin opoziția Lunii cu 
Mercur și sextilul Lunii la Coada Dragonului, prin care se va realiza medierea 
tendinței Nodurilor. Știm ca, spre seară, când Luna se va afla deja în zodia Pești, 
Mercur va împlini un sextil cu Capul Dragonului și, în felul acesta, se va realiza și 
din partea acestei planete o mediere a tendinței Nodurilor. Pentru că Mercur și 
Luna sunt în opoziție, practic, acesta este primul unghi care se împlinește astăzi, 
cele două direcții vor transfera conflictul lor pe Axa Dragonului, activând nu doar 
mesajele destinului cât mai ales problemele acestuia, pentru că Uranus se află de 
ceva vreme în conjuncție cu Coada Dragonului complicând mult viețile celor care 
nu și-au găsit încă traseul sau care, din diverse motive, vor să mai rătăcească încă. 

Privite separat, toate aceste direcții par să ne elibereze de o mare problemă, 
să vină cu soluții acolo unde până acum problema se adâncea într-o rana foarte 
dureroasă. Este, de asemenea, important să subliniem faptul că acolo unde atenția 
va fi excesiv de mult îndreptată spre lucruri minore, informațiile care ne vin vor fi 
greu de integrat în direcția indicată de grupul de apartenență. Ele sunt în principal 
destinate vieții personale, stabilității intime și mai puțin transformării la nivel 
social. 

Dacă în prima parte a zilei multe dintre probleme, fiind sub imperiul 
vibrațiilor aferente săptămânii anterioare, vor fi ușor de înțeles și poate chiar ușor 
de integrat, în a doua parte a zilei când Luna va trece în zodia Pești problemele cu 
care ne vom confrunta sunt greu de digerat, poate chiar de integrat în zona cărora 
le este destinată. În felul acesta, mulți se vor arăta entuziasmați de multitudinea de 
evenimente, invitații sau ipostaze cu care se confruntă, în special în a doua parte a 
zilei. Din această cauză, sentimentele acestor persoane se vor exprima de-o manieră 
stranie și nu este indicat să ținem cont de ceea ce spun, de promisiunile pe care le 
fac sau de faptele pe care le săvârșesc în seara acestei zile. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenați într-un proces de 
cercetare spirituală prima zi a săptămânii vine cu un mesaj de ridicare a nivelului 
de percepție. Mercur aduce informații noi despre adversari, despre câmpul negativ 
orientat spre noi acum în urma unor demersuri desfășurate în ascuns în prima 
parte a anului. Nu este cazul să insistăm pe această idee, ci doar să indicăm faptul 
că acele persoane care vorbesc despre războaiele psihotronice nu sunt chiar 
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nebune. Pe undeva mesajul lor conține un sâmbure de adevăr și conjuncturile 
astrale ale acestui moment ne vorbesc despre puterile sporite pe care le au acești 
mesageri întunecați în a influența opinia publică spre o anumită direcție. 
Elementele care ne interesează pe noi acum țin de mesajele susținute de sextilul 
dintre Mercur și Capul Dragonului, deci de puterea de a descoperii sentimentul 
care ne protejează. Este mai puțin important dacă există sau nu grupuri de oameni 
care emit unde negative pentru a-i destabiliza pe ceilalți. Cel mai important lucru 
este să găsim în adâncul sufletului acel sentiment care ne va proteja confortul de 
moment sau chiar destinul pentru ca idealul pe care ni l-am stabilit să nu aibă de 
suferit. 

Pasionații de astrologie vor citi din acest unghi minunat, care se construiește 
între Mercur și Capul Dragonului, capacitatea deosebită de a accesa informații din 
diverse locații. Este adevărat, unghiul pozitiv pe care-l construiește acum Mercur 
cu Destinul arată deschideri suplimentare, însă nu trebuie să pierdem din vedere că 
influența lui Lilith asupra Soarelui, destul de puternică în această perioadă, le poate 
aduce oamenilor gândul cel rău care îi convinge să fugă de iubire. Doar iubirea ne 
poate proteja de răul căruia destinul personal îi permite acum să intervină. 

În rest, ziua se desfășoară ca și cum se continuă o căutare. Este posibil ca 
această căutare să se transpună prin studiu sau printr-o nouă formă de investigație. 
De altfel, nu este atât de important cum anume se va concretiza această ipostază 
socială, cât de bine ne va fi dacă descoperim sentimentul ce ne protejează de un rău 
potențial. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne informează cu privire la tensiunile 
care, de la începutul anului și până acum, au fost prezente în viața proprie sub 
forma unor noduri sau sub forma unor obstacole despre care am crezut că nu pot fi 
depășite niciodată. Fiind în săptămâna care ne ajută să ne eliberăm de tensiune, 
dar care, în egală măsură, ne și ajută să descoperim curajul adevărat, toată bogăția 
de informații care vin spre noi acum nu se va opri doar la a explora o problemă, ci 
va veni imediat și cu soluția cea mai buna. Nu este un lucru prea des întâlnit ca 
problema să fie atât de simplu însoțită de o soluție. Acest lucru se întâmplă printr-o 
magie personală construită pe de o parte de opoziția Lunii cu Mercur, iar de partea 
cealaltă de medierea pe care cele două corpuri cerești le fac separat la Axa 
Dragonului. Este adevărat, lucrurile nu vor fi deloc simple pentru că planeta 
Uranus încă se află în fereastra conjuncție cu Coada Dragonului și problemele 
trecutului încă ne invadează, la fel teama și grija că liniștea de acum nu vor putea fi 
menținute prea mult timp ori că nu vom ajunge la destinația stabilită așa cum ne 
propunem. În așa fel, cei mai slabi de înger s-ar putea să nu vadă soluțiile cele mai 
simple și mai utile care însoțesc problemele curente, ajungând într-un impas. 

Viața este însă într-o continuă transformare și mult mai important decât să 
fim informați despre anumite ipostaze, pe care le ducem cu noi și pe care am mai 
încercat și altădată să le rezolvăm și nu am putut, este să dăm noi viață copacului 
iubirii. Doar la umbra acestui copac reuși să fim asemenea lui Buddha atât de 
puternici încât sulițele demonilor să se transforme în flori. Trăim vremuri grele și 
din această cauză este important să căutăm soluții în primul rând în adâncul 
sufletului, nu în exterior, pentru ca tot ce se află în afară este într-un proces de 
transformare mult mai accelerată decât ce se află în interior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de iubire. 
Este adevărat, limbajul, modul în care alegem să transferăm informația s-ar putea 
să nu convină anturajului așa cum nici nouă s-ar putea să nu ne placă ceea ce 
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auzim. Dacă față de aceste elemente răspundem cu iubire, fără să demonstrăm ori 
să lăsăm în mod implicit să se vadă acest lucru, poate chiar în secret, înseamnă că 
reușim să înclinăm balanța ecuațiilor astrale într-o direcție eminamente pozitivă. 11 
august este ziua dictonului: “Iubește și fă ce vrei!”. 

 
Marți, 12 august 

Marti 12- 8-2014  2:26    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Marti 12- 8-2014  6:54    Luna (Pis) Tri (Sco) Mars 

Marti 12- 8-2014 10:01    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Marti 12- 8-2014 10:23   Venus (Can) --> Leo 

Marti 12- 8-2014 18:16    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Marti 12- 8-2014 19:03    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
 

Sentimentele sunt eliberate. Exprimare liberă. Sunt descoperite soluții 
miraculoase. Tehnicile de vindecare sunt apreciate mult mai bine. Sunt promise 
acțiuni foarte mari. Apar evenimente neplăcute care schimbă raportul de forțe 
între centrele de putere. Distrugerea unei idei. Puterea este folosită greșit. 

 
Astăzi Luna se apropie de Chiron cu care, în seara acestei zile, va împlini o 

conjuncție. Dar, așa după cum constatăm din unghiurile care se împlinesc acum, 
vedeta acestei zile nu este Luna, nici chiar pentru că se află în ipostaze atât de 
frumoase și de minunate prin aspectele pe care le împlinește, ci Venus, pentru că va 
părăsi zodia Rac și va intra în Leu. Sentimentele se eliberează, oamenii se simt 
îndemnați să vorbească liber, să spună ceea ce au gândit până acum, dar n-au avut 
curaj, temându-se de reacțiile celorlalți sau chiar de consecințele sociale ale 
adevărurilor pe care le aveau de împărtășit. Deschiderea de care avem parte în 
această zi poartă denumirea generică de soluție miraculoasa. 

Știm că de multe ori, atunci când bucuria ne inundă sufletul, avem clar 
senzația că obstacolele care până în acel moment ne apăsau sufletul se disipă sau 
dispar complet. Din această cauză, evenimentele neplăcute ale acestei zile sunt doar 
acele rămășițe care au apărut și au existat în afara bucuriei. Ar putea fi o ciudățenie 
să considerăm că problemele sunt și ele integrate în bucurie. Cele mai multe dintre 
probleme au și ele locul binemeritat în marea virtute a vieții care se numește 
bucurie. O parte dintre acestea, create din răutate, vanitate sau invidie, trăiesc în 
izolare și devin mult mai clare, mult mai vizibile sau mai interesante atunci când 
omul trăiește o emoție pozitivă intensă. Nu este un paradox să considerăm că 
problemele vieții sunt expresii distorsionate ale unor bucurii incomplete. Simplu 
fapt că ne lăsăm sufletul copleșit de o bucurie foarte mare reprezintă pentru aceste 
elemente prilejul prin care să se transforme în altceva. Este, de altfel, și momentul 
de față, când Venus trece din Rac, adică din constrângere față de conveniențe sau 
față de reguli impuse, de tabieturi, tradiții, în Leu, deci către o libertatea de 
expresie care se susține doar pe modul de a simți și care la rândul său generează 
alegeri noi, poate chiar mai bune decât cele pe care le-a comportat anterior. 

Dacă trecând din Rac în Leu îi face pe oameni să fie interesați de ceea ce 
strigă mai tare, strălucește mai mult sau apelează mai mult la dantelăria verbală, 
atracția spre scandaluri , susținută de Lilith din Leu, îi îndeamnă pe oameni, chiar 
și pe cei obișnuiți, să se preocupe mai mult de marile acțiuni. Apar, astfel, 
evenimente neplăcute care au puterea de a schimba raportul forțelor, dar nu subtil, 
nu sub imperiul hazardului, ci pentru a zdruncina actualele centre de putere și a 
avansa în schimbarea mult mai mare în care chiar și aceste centre de putere care, la 
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nivelul individual, susțin schimbarea, se integrează. În realitate, aceste evenimente 
neplăcute, nu sunt chiar atât de neplăcute, ci sunt văzute așa pentru că suntem 
obișnuiți să nu acceptăm schimbarea pe măsura ușurinței cu care se cere acum.  

Astfel, în dimineața zilei de 12 august, când Venus va fi în continuare pe 
ultimul grad în zodia Rac, ne vom teme de lucruri nevăzute și vor exista oameni, nu 
puține la număr, care vor vedea peste tot conspirații. Drept dovada astrală stă 
conjuncția Lunii cu Neptun care ne spune că, pe această conjunctură, oamenii se 
întâlnesc cu propriile tensiuni pentru a și le depăși și își folosesc sensibilitatea 
pentru a simți binele celorlalți, nu pentru a se chinui mai mult. Nu putem ști din 
această analiză generală dacă informația care vine pe această filiera a răului simțit 
este reală sau nu. Depinde mult de modul cum este construit horoscopul personal 
sau de antecedentele celui care procedează în felul acesta. Dacă avem de-a face cu o 
deviație psihocomportamentală, cu o persoană care a mai avut accese de 
schizofrenie, de paranoia, de deliruri sau alte tulburări psihice atunci noaptea de 
luni spre marți va fi marcată de o criză care va ține cel puțin întreaga dimineață a 
zilei de 12 august până când Venus va intra în Leu și va încălzi atât de mult 
sentimentul încât ideea care vorbește omului din interior despre rău să se topească. 

Sigur există și nuanțe în contactul cu această informație periculoasă și cel 
care interpretează mesajul astral este obligat să o insereze. Nu este ușor să se treacă 
din punct de vedere afectiv de la o zodie caracterizată prin umed și rece la o zodie 
patronează prin excelență căldura, adică de la Rac la Leu. 

Prin urmare, 12 august este o zi care ne ajută sa ne eliberăm sentimentele 
dintr-o penitență autoimpusă. Este posibil ca unora, această exprimare liberă, să le 
aducă alte probleme. Asta nu înseamnă ca aceste probleme sunt obiective. Nu, 
categoric nu! Aceste probleme au fost ținute în adâncul sufletului și, prin căldura pe 
care o resimțim acum, când Venus trece în zodia Leu, aceste complicații sau 
dizarmonii primesc din partea universului energia suplimentară și sunt invitate să 
iasă la lumină. De altfel, chiar dacă Venus este vedeta acestei zile elementele cele 
mai importante care vin spre noi sunt predispuse de trecerea Lunii pe ultimul 
segment al zodiei Pești când va avea de împlinit cinci aspecte din care două 
conjuncții, una cu Neptun și cealaltă cu Chiron, două trigoane, unul cu Marte și 
celălalt cu Saturn, și un sextil cu Pluton. 

În mare parte, ziua vine cu mesajul distrugerii unei idei mai vechi pentru a 
face loc unei imense bucurii care să transforme puterea negativă în putere pozitivă. 
Din această cauză, 12 august poate fi considerată și o zi de cunoaștere pentru că ne 
ajută să vedem care sunt acele bucurii incomplete care s-au transformat în 
dezamăgiri. După ce le-am identificat, acestea pot fi explorate și oamenii de care 
am legat această energie negativă să fie eliberați din acest prizonierat. Iată cât de 
simplu este să lucrez cu energia urmărind întâi sfera ideilor, apoi pornind de la 
înțelegeri personale să generezi modificări in cadrul social fără ca măcar să ieși din 
casă. 

12 august este însă mult mai complexă la capitolul transformare. Nu ne 
referim aici la tehnicile de vindecare pe care urzeala astrală le atrage dintr-o zonă 
cu mult superioară magnetismului astral, ci ne referim la faptul că marile centre de 
putere despre care am vorbit până acum și care se ocupă de transformarea 
individului, descoperă că trec și ele la rândul lor prin revoluție. Noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că reconfigurarea centrelor de putere nu se oprește aici. 
Primele semne ale stabilității în această zonă vor putea fi citite abia în a doua parte 
a anului 2016. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne speria de propriile 
sentimente. Este posibil ca primul gând bun pe care-l avem în această zi să fie 
orientat către cel mai mare dușman. Să nu oprim acest gând, să-l lăsăm liber 
pentru că acesta s-ar putea să fie soluția de pace care-i străbate o lume invizibilă și 
care poate să genereze schimbări într-un mod foarte simplu și fără distrugeri 
sociale. 

 
Miercuri, 13 august 

Miercuri 13- 8-2014 16:04    Luna (Pis) --> Aries 

Miercuri 13- 8-2014 18:46    Luna (Ari) Tri (Leo) Venus 

Miercuri 13- 8-2014 20:15    Luna (Ari) Squ (Can) Juno 
 

Sentimentele sunt rănite. Abuzul de putere este orientat împotriva 
grupurilor mici. Așteptările sunt prea mari. Un rafinament personal este folosit în 
scop egoist. Sensibilitatea artistică poate trece dincolo de aparenţe. 

 
În această zi nu ne vom ocupa de supremul bine și nici de supremul rău, 

poate chiar nici de elementele mărunte cu care am lucrat până acum și care ne-au 
lăsat impresia că, prin intermediul lor, putem ține sub control frâiele destinului. 
Încă de dimineață, când Luna se mai află în zodia Pești, dar în Perioada fără 
Direcție ne vom îndrepta atenția către sentimentele rănite. Nu vom face nimic 
important cu aceste sentimente, doar că, din cauza lor, vom avea mari așteptări din 
partea celor din jur ca și cum ei trebuie să perceapă împreună cu noi care sunt 
aceste probleme și cum trebuie rezolvate. Mecanismul subtil care duce la 
conștientizarea aceasta are drept explicație faptul că în procesul de transformare 
psiho-afectivă, adică acela de transformare personală, ieri i-am implicat și pe 
ceilalți. Dacă nu suntem obișnuiți să realizăm astfel de procese cu mare ușurință, 
dacă gândul care transformă se desprinde de un element al trecutului și imediat se 
leagă de altul, atunci pățim ceea ce se întâmplă astăzi. 

Cei mai mulți însă nu vor merge atât de departe cu analiza, adică nu vor știi 
că nemulțumirile acestei zile sunt de fapt efectele pozitive ale unui proces de 
transformare pe care l-au abordat în ziua anterioară. Vor căuta să se afirme, să se 
afișeze față de grupul de apartenență prin lucruri bune pentru că simt că binele are 
acum mai multă putere. Da, este adevărat, binele are acum mai multă putere însă el 
nu va putea să găsească un echivalent imediat în grupul de apartenență. Cu alte 
cuvinte, mulți, astăzi, vor muri de plictiseală, vor dori să arate celorlalți tot ce au 
mai bun, să-și pună casa la dispoziție pentru întâlniri, petreceri, seri literare sau 
alte întâlniri de altă factură însă nimeni nu-i bagă in seama, pentru că fiecare are 
propriul său program. 

Dacă acestea au fost creionate încă de dimineață, este important de subliniat 
că vor fi dominate de un anume egoism. Luna, până în jurul orelor 16:00, se află în 
Perioada fără Direcție și nu este cazul să ne așteptăm la schimbări spectaculoase în 
zona aceasta, decât dacă acestea sunt etapele proiectate în detaliu și pentru care s-a 
consumat multă energie în zilele anterioare. 

În rest, ziua va fi dominată de tendința de a aștepta mai mult de la ceilalți 
sub pretextul că este momentul să fim apreciați pentru calitățile pe care le-am 
arătat de la începutul săptămânii până acum sau pentru lucrurile frumoase pe care 
l-am pus la dispoziția celorlalți în primele zile ale săptămânii. Nimeni nu va mai 
avea timp de explicații suplimentare, nimeni nu va mai avea dispoziția necesară să 
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constate că poate, în primele zile ale săptămânii, nu am făcut acest lucru de la sine, 
ci am fost strânși. Din această cauză un pic de măsura în această expansiune 
colectivă nu ne-ar strica. 

Prin urmare, 13 august este o zi care ne va bulversa cu combinații pe care 
puțini vor reuși să le descoase așa cum trebuie. O parte din demersurile acestei zile 
sunt rămășițe ale evenimentelor consumate în după-amiaza zilei de 12 august. O 
altă parte sunt impulsuri nerafinate, nefiltrate din dimineața acestei zile. Nu este 
cazul să ne așteptăm la prea multe din partea celor două direcții. Este însă 
important să ne folosim puțina energie liberă pe care o avem acum în a așeza 
mesajele care ne vin din zona publică într-o anumită ordine. Aceste mesaje ne 
spun, în primul rând, că fiecare are programul său și poate ar fi indicat să 
respectăm acest lucru pentru că la rândul nostru avem nevoie să ni se respecte 
ritmul de lucru pe care îl preferăm. Apoi, timpul de reacție nu poate fi unul absolut 
aleator pentru că transformările pe care l-am traversat în ziua de 12 august au 
generat o undă de schimbare și asupra celorlalți. Este adevărat, cei care sunt mai 
circumspecți din fire nu acordă atât de multă credibilitate gândului, puterii acestuia 
și nici nu cred în transformările pe care un astfel de procedeu îl poate realiza. Ei vor 
constata, prin suspiciunea care le este specifică, doar un anume abuz de putere pe 
care 13 august îl permite din partea celor mari către cei mici. 

În afara acestora există și oameni care prefera să se bucure astăzi de lucruri 
personale, de ceea ce este simplu, de faptul că este bine așa cum le este sau că sunt 
mulțumiți cu ceea ce s-a schimbat în viață. Aceștia dau dovadă acum de o 
sensibilitate artistică aparte, vorbesc frumos, au curaj și îl folosesc pentru a-i 
proteja pe ceilalți, sunt rafinați în gesturi sau intenții și îi bucură pe cei din jur cu 
faptele lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta astăzi starea de 
martor. Martorul acestei zile seamănă cu o pană lăsată în vânt care îi invită pe toți 
să se bucure de frumusețea pe care o are în plutire. 

 
Joi, 14 august 

Joi 14- 8-2014  2:28    Luna (Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Joi 14- 8-2014 10:59    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Joi 14- 8-2014 19:17    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Joi 14- 8-2014 22:37    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 
 

Seducția este înțeleasă greșit. Exprimare la scenă deschisă. Se dorește o 
intervenție în forță pentru a pedepsi. Se alege o nouă cale de atac. Norocul este 
constrâns să-și limiteze spațiul de desfășurare. Indecențele sunt judecate aspru. 
Cel care tace primește mai mult. 

 
Astăzi Luna are de împlinit patru unghiuri, două trigoane, unul cu Jupiter și 

celălalt cu Lilith, o conjuncție cu Uranus și un careu cu Pluton. Din această ecuație 
astrală se înțelege că preocupările oamenilor în această a doua zi de Berbec (Luna 
în Berbec) se orientează către a capta atenția cu scopul de a duce la îndeplinire un 
demers personal. Toată această ipostază ia înfățișarea unei seducții care ar putea 
foarte ușor să fie înțeleasă greșit. Unii, care sunt mai impulsivi din fire, se vor 
exprima la scenă deschisă. Alții vor căuta să îi convingă pe cei din jur că au răbdare 
și, în consecință, toți cei din jur sunt obligați să o respecte. Așa după cum se 
constată, scena astrală a acestei zile este diferită față de ceea ce s-a întâmplat în 
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zilele anterioare, chiar diferită față de 13 august, când Luna se afla tot când zodia 
Berbec și când ar fi trebuit să pună la dispoziția oamenilor cam același tip de 
energie.  

Acum pentru că se află în careu cu Pluton, vom avea impresia că am ajuns la 
capătul unui demers de aproximativ o săptămâna. Știm, din analizele anterioare, 
acelea pe care le facem de câțiva ani aici, că între cele două conjuncții succesive, cu 
Pluton și respectiv Uranus, acum când între cei doi malefice se construiește un 
unghi negativ (careu) Luna are calitatea de distribuitor de lumină. Practic, de la 
conjuncția cu Pluton până la conjuncție cu Uranus va trece aproximativ o 
săptămână, timp în care ne va încuraja să administrăm resursele pe care Pluton ni 
le pune la dispoziție în acel moment, pentru ca apoi, la conjuncția cu Uranus să le 
lăsăm de izbeliște pentru aproximativ trei săptămâni, după care procesul se reia. 

Acum suntem preocupați de revoluția personală, de transformarea ființei și, 
în consecință, astăzi ne luptăm cu indecențele care au fost judecate foarte aspru 
săptămâna trecută. Îndemnul principal al acestei zile este acela de a reține 
informația, de a o depozita într-un arhivar personal și de a o folosi mai târziu. Din 
această cauză, cel care tace astăzi va primi mai mult, dar este puțin probabil să se 
prefere această atitudine acum, când Luna se află în Berbec și nu oricum, ci în 
conjuncție cu Uranus. Tocmai de aceea, concluziile la care ajungem acum pe 
marginea evenimentelor pe care l-am parcurs în ultimele șapte zile ne îndeamnă sa 
alegem o nouă cale de atac. Chiar și dacă vom fi conștienți că această procedură 
este greșită tot nu ne vom abține, pentru că 14 august are prea multă energie și prea 
puțin control. 

Prin urmare, 14 august are pentru noi daruri minunate. Puțini însă vor fi 
aceea care le vor folosi cu înțelepciune pentru că atât din trigonul Lunii cu Jupiter 
cât și din conjuncția Lunii cu Uranus se degajă prea multă energie și acest 
neastâmpăr va fi un adevărat handicap pentru cei care nu sunt obișnuiți să lucreze 
sub stres, să se gândească de mai multe ori înainte să acționeze sau să facă apel la 
un set de reguli morale înainte de a lua o decizie importantă.  

Duritatea acestui moment va fi amplificată și de persistența unei suspiciuni. 
Este posibil ca această suspiciune să nu apară dintr-odată, ci să fie alimentată în 
ultimele șapte zile în crescendo, cu fiecare eveniment prin care am trecut. Acum, 
când Venus se află deja în zodia Leu, avem și curajul de a spune ceea ce simțim, iar 
trigonul pe care Luna îl trimite către Lilith le aduce unora curajul de a spune 
lucruri în care nu cred, doar pentru că mizează pe un anumit rezultat. 

Rezultatul este lesne de dedus. Norocul va fi constrâns să se exprime într-un 
spațiu foarte îngust sau într-o zonă nespecifică. Din această cauză acolo unde se 
intervine cu voința proprie, cu motivul propriu este important să se aleagă tăcerea. 
Dacă vom prefera să nu vorbim prea mult, să nu-i obosim pe ceilalți cu păreri 
personale, cu lucruri pe care le-am trăit doar noi, vom observa că primim mai mult 
de la viață. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri astăzi cuvintele care 
abuzează de atenția celorlalți. Unii sunt adesea obișnuiți să vorbească mult și prost, 
să spună tot felul de lucru lipsite de importanță, doar pentru a-și distrage atenția de 
la o dezordine internă. Oprindu-și acest flux obositor de cuvinte realizează în ce 
stadiu se află, care este nivelul pe care îl dețin și ce au de făcut pentru a se liniști cu 
adevărat. Este inutil să mai precizăm și faptul că a opri cuvintele înseamnă a 
conserva energia personală pe care am putea să o folosim apoi pentru un scop mult 
mai bun. 
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Vineri, 15 august 

Vineri 15- 8-2014  5:26     Sun (Leo) Tri (Ari) Moon 

Vineri 15- 8-2014  5:35    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Vineri 15- 8-2014  7:27     Sun (Leo) Sex [Lib] North Node 

Vineri 15- 8-2014 12:28    Mars (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Vineri 15- 8-2014 18:54    Luna (Ari) Tri (Leo) Mercury 

Vineri 15- 8-2014 19:01    Luna (Ari) --> Taurus 

Vineri 15- 8-2014 19:45 Mercury (Leo) --> Virgo 
 

Mare nevoie de a contura o nouă creație. Aspirațiile individului se topesc în 
aspirațiile grupului de apartenență. O sancțiune este pusă în aplicare. Eroare. 
Neglijență. Există un consens pentru un plan îndrăzneț. Prea mult orgoliu. 
Tendința de a uniformiza este înțeleasă greșit. Lăcomie. Varietatea ipostazelor 
sociale bulversează planurile individuale. Relaxarea este plătită scump. După 
furtună apare și vremea bună. 

 
Faptul ca Mercur trece astăzi pe ultimul grad al zodiei Leu, urmând ca, spre 

seară, să treacă în Fecioară, va pune o greutate aparte pe unghiurile pozitive care se 
întâlnesc astăzi. Acestei direcții negative i se alătură și faptul că Luna, înainte de 
răsăritul Soarelui, va face o conjuncție cu Coada Dragonului, luptând împotriva 
aspirațiilor îndrăznețe și aducându-i aminte omului de faptele sale. Practic aceasta 
este ideea forțelor care stă la baza demersurilor aferente zilei de 15 august. Faptele 
proprii, săvârșită în special în a doua parte a anului, adică de la 1 iulie până în 
prezent, acelea care au fost mânate de prea multe orgolii sau care au susținut 
demersuri de uniformizare a tendințelor, sunt acum aduse în centrul atenției și este 
posibil ca unii să nu se simtă prea bine cu ceea ce văd. 

Elementul cel mai bun care vine spre noi în această zi este dat de abilitatea 
de a lucra cu informații, de a simula procese sociale în minte, adică de a creionat 
trasee viitoare ale unor posibile demersuri. Acest lucru se explică din punct de 
vedere astral prin cele două sextile pe care Soarele și Capul Dragonului, pe de o 
parte, și Marte cu Pluton, de partea cealaltă, le împlinesc.  

Astfel, astăzi ne amintim de jurăminte pe care nu le-am respectat și vom fi 
tentați să ne lăsăm în voia acelorași erori sau să dăm dovadă de aceeași neglijență 
ca-n trecut. Mercur, de pe ultimul grad din zodia Leu, pune prea multă aroganță în 
această libertate de expresie și, în loc să încălzească sentimentele ori, acolo unde ele 
au fost deja exprimate, să dea un sens pozitiv expresiei personale, vine cu aroganța 
celui care pretinde anturajului să i se ofere tot ceea ce cere, considerând că le și 
merită. Vorbim aici despre o lăcomie disimulată, aceea care poate spune unora că, 
deși iau credit pentru a merge într-o vacanță, nu trebuie sa aibă niciun fel de regret 
deoarece merită să se îndatoreze, merită să guste din plăceri, merită să se relaxeze, 
să stea și ei pe vârful unui munte, chiar dacă asta nu durează decât o secundă 
pentru care va trebui să plătească o viață. 

Într-un acord perfect cu greșelile săvârșite în trecut se caută acum o 
modalitate de a pune în aplicare o sancțiune. Ea nu va fi găsită pentru că trecerea 
lui Mercur pe ultimul grad al zodiei Leu aduce, mai curând, fapte greșite orientate 
împotriva propriei persoane decât împotriva celorlalți. Aici stă, de altfel, întreaga 
eroare a zilei. 

În rest, ziua vine cu o dinamică aparte menită să încurajeze libera exprimare 
și curajul de a înfăptui lucruri remarcabile. Maniera în care se va realiza 
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dezlănțuirea sau prin care vom reuși să ne împăcăm cu faptele greșite va fi una atât 
de intimă și de personală încât pentru grupul de apartenență s-ar putea să treacă 
neobservate. Adică în viața personală se produce o schimbare, una importantă, pe 
care individul să nu o poată explica celor din jur, nu pentru că, practic, nu ar avea 
argumentele necesare, ci pentru că mesajul pe care îl conține nu este ușor de înțeles 
din exterior. De altfel, nici nu este important dacă anturajul participă în mod 
pozitiv la această schimbare. Mesajul sintetic ale zilei de 15 august vine sa aducă o 
relaxare pozitivă, o liniște din interior și existența acesteia, după cum vom vedea în 
săptămânile următoare, nu depinde de liniștea exterioară. Cu alte cuvinte, 15 
august este ziua lui: “După furtună apare și vreme bună!”. 

Se poate constata în această zi și adoptarea unei decizii importante 
referitoare la starea de sănătate. Mai exact, intrăm în contact cu o idee sau avem 
curajul să punem în aplicare un tratament, un procedeu care să încline balanța în 
sens pozitiv. De altfel, foarte multe se bazează astăzi pe aspirațiile pozitive, adică 
acolo unde gândul rău se transformă în gând bun, observăm că și optimismul crește 
în intensitate și prin intermediul acestuia viitorul devine posibil prin bine. Și 
pentru că în 15 august reușim să simulăm mental etapele viitoare, acest proces 
mental pozitiv are darul de a ne indica mult mai corect cum trebuie să procedăm 
pentru ca binele pe care-l vedem să nu fie o himeră. 

Prin urmare, 15 august este o zi de creștere personală. Aspirațiile 
individului acum se topesc în aspirațiile grupului de apartenență însă nu este 
indicat să ne așteptăm la un anumit tip de reacție din partea celorlalți. Acest proces 
subtil care se realizează acum nu generează reacții în grupul de apartenența, ci doar 
urmări pozitive, grupul de apartenență nu devine un instrument de înmulțirea 
binelui, ci locul unde acesta poate fi depozitat. 

15 august este și ziua când ne vin din trecut fapte pe care le-am crezut uitate, 
când ne întâlnim cu greșelile săvârșite din eroare sau din neglijență și pe care 
trebuie, întâi, să le iertăm și, apoi, să le încadrăm pe făgașul normal. Este posibil ca 
în cazul celora care așteaptă prea multe de la ceilalți, întâmplările zilei de 15 august 
să reia înfățișarea unei diversități obositoare. De altfel, toată lumea va sesiza o 
anume zăpăceală dacă nu se va preocupa de separarea impulsurilor care ne vin din 
trecutul propriu, adică raportul dintre ceea ce gândim și ceea ce urmărim să facem 
acum, în prezent. Întâlnirea Soarelui cu Capul Dragonului într-un sextil înseamnă 
și ușurința de a găsi soluții care să promoveze imaginea personală sau chiar să 
consolideze statutul pe care individul îl are în grupul de apartenență.  

Din nou vin și insist asupra faptului că marea diversitate a evenimentelor 
aferente acestei zile nu conține și un ecou pe care anturajul să-l trimită către 
individul ce îl susține. Cei care va refuza să accepte această idee și care crede că 
dacă se exprimă pozitiv față de anturaj obligatoriu acesta trebuie să răspundă pe 
același nivel vor insista mult pe această linie pozitivă consumând prea multă 
energie pentru un lucru lipsit de importanță. Ecoul anturajului va veni, însă nu 
acum, ci atunci când individul are cel mai multă nevoie de asta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de curajul 
care ne ridică deasupra limitelor pe care noi înșine ni le-am impus. Este important 
astăzi să devenim mai buni, mai curați, mai puternici, mai curajoși față de ceea ce 
am crezut că suntem, că putem, că înțelegem, nu față de ceea ce au crezut ceilalți. 
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Sâmbătă, 16 august 
Sambata 16- 8-2014  1:38    Luna (Tau) Sex (Can) Juno 

Sambata 16- 8-2014  2:59    Luna (Tau) Squ (Leo) Venus 

Sambata 16- 8-2014  6:39    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Sambata 16- 8-2014  7:05    Luna (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 16- 8-2014 15:16    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Sambata 16- 8-2014 16:33    Luna (Tau) Opp (Sco) Mars 
 

Planurile importante nu țin de cald. Se merge pe două fronturi. Consum. 
Confort obținut prin bucurii mici. Conflict în cuplu. Disensiuni în grupul de 
apartenență pe ideea unui patrimoniu administrat greșit. Indiscreție. Atitudine 
refractară față de realizările celorlalți. Invidia devine puternică atunci când este 
ignorată. 

 
Curajul și inițiativa de care am dat dovadă în ziua anterioară trec și în spațiul 

acestei zile, mai ales că încă din seara zilei de vineri, 15 august, Luna a trecut în 
semnul exaltării sale, adică în zodia Taur. Multitudinea de idei sau diversitatea de 
planuri care ne-a învăluit în ziua anterioară și care, pe unii, i-a dus spre un consum 
suplimentar, lasă și astăzi o amprentă puternică asupra vieții personale. Nivelul de 
percepție se mărește astăzi pentru că Luna va avea de împlinit câteva unghiuri 
negative prin care imagine individului ar putea fi compromisă tocmai prin 
aspirațiile pozitive pe care nu și le poate ține sub control sau pe care nu și le poate 
rafina în mod corespunzător.  

Luna trimite două careuri către Venus și respectiv Jupiter din Leu, dar și o 
opoziție către Marte din Scorpion. Cel care nu dispune de resursele necesare pentru 
a declanșa un război împotriva unor obiceiuri proaste, a unui ghinion sau împotriva 
binelui celorlalți susținut pe răul lor, va eșua în acest demers de a obține mai mult. 
De altfel, toate aceste unghiuri, toate aceste combinații de aspecte pozitive și 
negative conțin și îndemnul la risipă sau întreținerea unei atitudini refractare față 
de realizările celorlalți. Este posibil ca binele unor persoane din anturaj să se fi 
construit pe suferința celorlalți și atunci aceasta atitudine negativă îndreptată 
împotriva lor ar putea fi îndreptățită. Există însă și cazuri în care o picătură de 
invidie ar putea să îi sucească individului ideile în așa fel încât să considere că 
partenerul de dialog nu are dreptul la atâtea realizări pentru simplul fapt că nu le 
împarte cu ceilalți. Motivul pentru care aceste realizări sunt singulare sau nu sunt 
împărtășite celorlalți sunt extrem de diverse. Nu este indicat să pornim din start cu 
această atitudine negativă față de succesul celorlalți. Poate nu i s-a cerut sau poate 
nu știe cum, nu neapărat că nu dorește să facă acest lucru. 

De altfel, această dispunere negativă, în speță opoziția Lunii cu Marte aduce 
probleme în cuplu sau probleme între asociați pe ideea administrării unui 
patrimoniu. Aici lucrurile se pot complica într-un mod în care individul ar putea să 
iasă prost dintr-o confruntare. Dacă pe unii îi ia valul și crezând că au dreptate se 
declară împotriva unui grup, împotriva unei autorități, a unei instituții sau 
împotriva unei structuri sociale formată prin consensul mai multor indivizi este 
indicat să dea dovadă de multă atenție și mai ales să ne așteptăm ca succesul  
adjudecat să ceară un preț, adică un compromis. Dacă se pornește din start cu ideea 
adevărului pur, atunci compromisul care-l salvează va trece pe lângă el pierzându-
se o șansă. Istoria a demonstrat că de fiecare dată când se pornește la luptă pe ideea 
“adevărul meu este mai important și trebuie să renunți la adevărul tău” rezultatul 
nu duce la nimic bun. 
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Prin urmare, 16 august este o zi care ne invită la înțelepciune. Prea multe 
ambiții care vin spre noi acum, când și planeta Mercur a intrat în zodia Fecioară 
(domiciliu), ne îndeamnă să ținem un adevăr în dizarmonie. Dacă insistăm prea 
mult pe această notă arogantă sau agresivă s-ar putea să pierdem în această 
confruntare și ideile pe care le promovăm, iar adevărurile pe care le susținem sau în 
care credem să primească din partea anturajului o lovitură dură. În această lume, 
în acest plan fizic nu este obligatoriu ca adevărul să triumfe. Este suficient să 
privim în jur și să credem că nu valorile sunt promovate, ci cei care știu să profite 
de o oportunitate. Practic, norocul în această lume primește semnul egal din partea 
oportunității, nu pentru că așa ar sta lucrurile la modul general, ci pentru că acesta 
este gradul de profunzime al ființei umane, adică doar atât se poate vedea din 
imensul beneficiu pe care universul ni-l pune la dispoziție în permanență. 

Pornind de la această idee este posibil ca unii în această zi de 16 august să 
conștientizeze mai mult decât au conștientizat până acum. Adică faptul că norocul 
pe care-l au nu este deloc ceea ce au căutat până acum, ci dimpotrivă o greutate 
legată de gât. Din această cauză vor dori să arunce acest noroc păgubos ca pe-o 
haină rea și ponosită pentru a căuta lucrurile care îi definesc sau unele mai simple. 
Lucrurile simple prin careurile pe care Luna și conjuncția Venus Jupiter din Leu le 
ridică sunt agresate astăzi și s-ar putea ca în acest proces de înnobilare o simplă 
picătură de invidie să îl întoarcă pe individul bine intenționat împotriva norocului 
păgubos și împotriva realizărilor celorlalți, deci să nu mai poată face o distincție 
clară între cele două elemente. Asta va duce la indiscreție, la conflict între parteneri 
sau la disensiuni în grupul de apartenență pe ideea unui patrimoniu administrat 
greșit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmării să fim astăzi 
mulțumiți cu ceea ce avem. Gândul care curăță ființa de negație, de greutăți inutile 
va primi din partea conjuncturilor sociale, nu neapărat din partea grupului de 
apartenență tot ceea ce are nevoie pentru ca această separare să se poată realiza cu 
succes. Dacă avem așteptări prea mari din partea grupului de apartenență, adică 
din zona spre care tindem, vom fi dezamăgiți. Norocul ne va veni din partea 
anturajului, dar nu acum. 

 
Duminică, 17 august 

Duminica 17- 8-2014  0:24    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Duminica 17- 8-2014  1:57    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 

Duminica 17- 8-2014  4:20    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Duminica 17- 8-2014 15:30     Sun (Leo) Squ (Tau) Luna (Half Moon) 
 

Conflict pe idei care nu au fost gândite corect. Intuițiile sunt importante 
pentru planurile următoarelor săptămâni. Anticipare negativă. Judecata aspră 
dă bătăi de cap. Tulburări de limbaj. Nevoie de liniște. Se pune la cale un plan 
mincinos. 

 
Dinamica acestei zile se va localiza mai mult pe conflictul generat de ideile 

care nu au fost gândit insuficient de corect în zilele anterioare ca și cum este urgent 
ca aceste idei să fie puse în ordine și să ne pregătim pentru ceea ce oamenii au 
trimis spre noi în săptămânile următoare. În realitate, lucrurile sunt marcate de o 
intuiție negativă, de o anticipare a unor pericole fără să știm dacă acestea vor trece 
împreună sau nu în planul concret.  
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Cu toate că ziua conține și un unghi pozitiv, în speță sextilul pe care Luna și 
Chiron îl împlinesc, pentru că acest unghi se împlinește în noaptea de sâmbăta spre 
duminică, energia sa va fi folosită în procesul de accesare a informației, despre care 
tocmai am spus că pornește astăzi pe un drum negativ. Asta va duce la griji 
nejustificate, spaimă în fața unor pericole sau chiar tulburări de limbaj ori neliniște 
ce poate somatiza în diferite afecțiuni. 

Ceea ce este important din dispunerea astrală a acestei zile nu vine din faptul 
că suntem puși în fața unor informații negative cu care nu știm ce să facem. Am 
avut ocazia de-a lungul acestui an să vedem și alte ipostaze, mult mai negative, mai 
complicate sau mai rele, cu care n-am știu ce să facem. În comparație cu acelea, 
momentul 17 august este ca diferența între un câine de luptă și un pisoi nervos.  

17 august este importantă în palmaresul acestei săptămâni în care suntem 
invitați să ne eliberăm de tensiune și să descoperim curajul care susține adevărul 
doar în măsura în care ne ajută să obținem liniștea de care avem nevoie. Astăzi am 
putea folosi intuițiile care vin spre noi pentru a pune în aplicare un plan mincinos, 
dar dacă vom reuși să ne liniștim sufletul, să lăsăm în urmă toate aceste invitații 
sau tentații în a-i demonstra un adevăr personal sau în a construi lucruri care nu 
sunt importante acum, am reuși să facem din această zi una de referință în 
palmaresul episoadelor astrale aferente lunii august. 

Invocam în analizele aplicate zilelor anterioare că în anumite momente avem 
așteptări nerealiste din partea anturajului sau așteptăm în mod concret să primim 
ceva și, în absența acestui răspuns, riscăm o mare dezamăgire. 17 august este una 
din zilele când anturajul răspunde la ceea ce i-am dăruit în zilele anterioare. Fie că 
suntem ajutați să ieșim dintr-o stare proastă, că semnalele pot fi traduse ca fiind 
soluția miraculoasă împotriva singurătății ori împotriva sărăciei ori împotriva unei 
afecțiuni de natură fizică, pe care am încercat să o înlăturăm cum mare eforturi de-
a lungul acestei săptămâni. Condiția principală pentru ca acum să ne putem bucura 
de răspunsul discret venit din partea anturajului este aceea de a prefera liniștea. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unei confruntări cu sine. 
Pe de o parte, careul pe care Luna și Lilith îl împlinesc evidențiază o explorare 
negativă a unor informații care au fost depozitate în subconștientul individual, în 
așteptarea unui moment de maximă înțelepciune când acestea să fie aduse la 
lumină. Dacă ar fi vorba doar despre aceste situații atunci ar părea simple secvențe 
în care ne amintim de lucruri care ne sunt neplăcute. Dar acum Luna trimite o 
opoziție și către Saturn, împlinind cu acești doi protagoniști un careu în T pe semne 
fixe prin intermediul căruia aceste simple observații iau înfățișarea unei anticipări 
negative. Din prea mult nerv sau din prea multă iritare resimțită la contactul cu 
aceste informații neplăcute unii s-ar putea să adopte acum decizii negative, să se 
declare împotriva grupului de apartenență sau să pună la cale planuri diabolice fără 
să spună nimic, pe motiv că au descoperit un lucru negativ care era ascuns de 
ceilalți de mult timp. Acest element la care se ajunge prin multiple conexiuni 
astrale este susținut și de poziția lui Marte în Scorpion, situat foarte aproape de 
Saturn, care trimite unghiuri pozitive către Pluton și Chiron, transformând planeta 
Pluton într-un focar al triunghiului minor pe care-l formează. Asta înseamnă că 
simplele observații sunt integrate într-un mecanism mult mai complex, iar 
individul care întreține acest proces se vede pe sine un detectiv priceput care 
descoperă lucruri ascunse. 
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În realitate, tot ceea ce descoperim sau resimțim astăzi ca fiind cu mare 
greutate ne aparține, tot ceea ce atribuim celorlalți se află de fapt în propria 
structură, din această cauză vedem atât de clar și înțelegem atât de ușor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva ziua de 17 august 
pentru acceptare. Acum acceptarea nu înseamnă a primi cu brațele deschise răul pe 
care-l vedem, ci a folosi întregul spectru al percepției pentru a vedea că acest rău nu 
este altceva decât o bucurie rănită. Dacă vom reuși ca această bucurie rănită să fie 
transformată în ceva bun atunci liniștea pe care o vom resimții va fi de-a dreptul 
terapeutică. 
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18 - 24 august 2014 este săptămâna eliberării de lumina falsă și a descoperirii 
puterii personale. Din nou ajungem într-un impas, mai ales că săptămânile 
anterioare au căutat să ne îndrepte atenția către o altă direcție. Cei care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală se vor bucura mult de vibrația 
acestei săptămâni pentru că vor afla despre sine lucruri pe care nimeni nu le poate 
spune, adică adevăruri care au stat ascunse în spatele unor iluzii bine ticluite. Este 
posibil ca o parte dintre cei care nu sunt încă maturizați pe această cale a 
rafinamentului interior să ia multe din evenimentele de acum în sens personal și să 
se piardă cu firea și, chiar din prima zi, nu se vor gândi la achizițiile spirituale, la 
informațiile pe care le au, la cât de valoroase sunt experiențele de viață pe care le 
dețin, ci se vor gândi la faptul că au în continuare solicitări în curs cărora nu li s-au 
dat încă importanța cuvenită. Spre finalul săptămânii vor fi mai conștienți de ceea 
ce au pierdut încât vor trece în etapa următoare, își vor acuza familia, prietenii că 
nu i-au susținut ori că nu i-au ajutat în ceea ce au avut cel mai mult nevoie. 

De altfel, cel care interpretează mesajele subtile, va trebui să fie în afara 
vreunei tabere date de bine și rău, simțindu-se mai curând aproape de obiectivitate, 
de observație. Simțul umanitar, înțelegerile abstracte, atenția pe magnetismul 
negativ, puterea de a opri timpul și de a folosi bunătatea ca hrană pentru relațiile 
sociale sunt doar câteva din instrumentele pe care suntem îndemnați să le folosim 
în această săptămână. 

Este adevărat că de o maximă importanță în această săptămână va fi modul 
cum părerea cetățeanului a fost manipulată, orientată către un anumit tip de 
decizie. Nu mai existe niciun mister în faptul că nimic în lume nu este lăsat la voia 
întâmplării, până și părerile sau atitudinile trebuie coordonate pentru ca ele să 
satisfacă un anumit interes. Nu ne referim aici la interesul economic, la putere, la 
atenție, ci la dreptul de a gândi liber și de a decide pentru propria persoană, adică 
atunci când este indicat să te lași influențat sau nu. S-ar putea unui pasionat de 
ezoterism  să i se pară straniu că ar putea în preocupările unui individ să se situeze 
și această variantă în care să se lase în voia sugestiilor venite din exterior. Vom 
vedea că în anumite situații lumina falsă nu se desprinde decât dacă i se vorbește pe 
aceeași limbă, decât dacă se inventează o altă iluzie, o altă utopie sau dacă sunt 
rănite orgolii care țin captiv adevărul obiectiv. Acesta pare să fie un compromis pe 
care uneori este indicat să-l facem și doar pentru o scurtă perioadă de timp. 

Degeaba un maestru îi spune elevului său care sunt pericolele de care trebuie 
să se ferească, pentru că el, la un moment dat, va dori ca pe unele dintre ele să le 
exploreze. La această explorare se face referire în această săptămână, și la acest gen 
de cunoaștere se face trimitere prin complexitatea astrală de acum. Dacă este de 
scurtă durată și folosit doar pentru cunoaștere, modul acesta de experimentare nu 
este periculos. 

Există un rost pentru care unii oameni au nevoie de astfel de iluzii. Există o 
explicație clară pentru care unii oameni cer să fie chinuiți, asupriți, păcăliți sau 
răniți. Una dintre cele mai ciudate situații pentru care unii oameni cer să li se 
inspire frică este chiar incapacitatea de a simți durerea celuilalt. Sigur, lucrurile 
acestea se întâmplă la oamenii care au o anumită încărcătură pe destin, pentru că 
cei mai mulți se nasc cu acest simț umanitar care are integrat în structura sa 
dragostea, iubirea, sacrificiul făcut pentru progres, compasiunea și protecția 
împotriva fricii. Dar pentru că în această săptămână contextul astral, prin 
obiectivitatea sa, atinge toate aceste laturi ale vieții personale și sociale este posibil 
să întâlnim și oameni care cer suferință sau care cer să fie speriați. Este important 
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ca înainte de a se implica în acțiuni de genul acesta (de regulă se face doar sub 
supravegherea unui profesor special) să se aștepte un semn. Nimeni nu trebuie să 
se joace cu suferința celorlalți, dar nici cu fricile lor. În absența fricii sau a 
suferinței descoperim puterea personală așa cum se află ea în stadiul acesta, abia 
după aceea o putem amplifica. Cel care spune că poate face asta și altfel, minte sau 
este păcălit de lumina falsă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a respecta voința 
universului în a ne desprinde de ceea ce este fals și de a descoperi adevărul obiectiv. 
Nu este indicat să pornim cu etichete care ne spun că binele duce spre lumina 
obiectivă, că bunătatea obține același efect sau că ambiția, voința sunt 
recompensate imediat, că sunt expresii ale unui nivel înalt de conștiință. Dacă 
pornim din start cu această etichetă nu facem decât să înlocuim o lumină falsă cu 
alta. 

 
Luni, 18 august 

Luni 18- 8-2014  1:42    Luna (Tau) --> Gemini 

Luni 18- 8-2014  8:21   Venus (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Luni 18- 8-2014 11:10    Luna (Gem) Squ (Vir) Mercury 

Luni 18- 8-2014 12:56 Mercury (Vir) Sex (Can) Juno 

Luni 18- 8-2014 14:03    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Luni 18- 8-2014 15:36    Luna (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Luni 18- 8-2014 16:15    Luna (Gem) Sex (Leo) Venus 
 

Bucuria de a porni pe un drum nou. Încercare reușită de transformare. 
Secretul dorește să accelereze viteza de lucru. Noroc aruncat în vânt. Curajul de a 
spune ceea ce ajută sau susține pe cineva din preajmă. Răul se poate preschimba 
în bine. Visele nu își mai au loc decât dacă sunt susținute de emoții pozitive. 
Accident prin negație. 

 
Începem o săptămână destul de complicată la capitolul progres personal. 

Este posibil ca o parte din evenimentele care vin spre noi acum în aceste 7 zile pe 
care le analizăm, și în speță prima zi a săptămânii de care ne ocupăm aici, să 
complice foarte mult relațiile și să ne facă să nu mai înțelegem nimic din ceea ce a 
fost sigur până acum. Asta înseamnă să conștientizăm lumina falsă, aceea care ne-a 
îndemnat să ne formăm o anumită părere despre lume, viață, despre oameni sau 
despre evoluție în general. 

18 august debutează cu intrarea Lunii în zodia Gemeni și ne simțim cumva 
revigorați de faptul că am putea porni pe un drum nou. Această bucurie s-ar putea 
să fie de scurtă durată pentru că Luna, abia intrată pe primul segment al zodiei 
Gemeni, va participa la împlinirea unui careu în T pe semne mobile împreună cu 
Neptun și Mercur. Planetele care se situează la baza acestei construcții astrale sunt 
în domiciliu, iar asta înseamnă că problemele pe care le aduc în discuție au o logică 
și o argumentare care nu lasă loc la interpretare. Unii vor considera că sunt atât de 
reale, atât de corecte și atât de pertinente încât pentru a găsi o soluție la ceea ce se 
prefigurează a se consuma în această zi este nevoie să pună la îndoială metodele 
proprii, instrumentele de lucru și vor considera că ei sunt cei care au greșit, nu că, 
poate, lucrurile au ajuns să fie altfel pentru că au ales să se exprime într-un context 
social nepotrivit sau agresiv. Dacă se depășește această bariera a neîncrederii, vom 
avea de-a face în această primă zi a săptămânii cu o încercare reușită de 
transformare. Asta înseamnă că lucrurile se simplifică foarte mult și dintr-o dată 
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trecem pe nivelul următor, dintr-o dată înțelegem că elementele false din viața 
proprie au fost așezate în segmentul celuilalt. 

Dacă se merge în continuare pe această plăcere, ne cam pierdem șansa unei 
transformări sau pierdem din vedere anumite informații valoroase care ar putea să 
ne folosească foarte mult în transformări viitoare. Asta înseamnă a arunca norocul 
în vânt, asta înseamnă a folosi curajul pentru a susține negația celuilalt sau 
suferința proprie, nu pentru a ne elibera de durerea care ne spune, prin suferința pe 
care o întreține, că ceea ce trăim este real. 

Este posibil ca în acest proces de contact cu adevărurile false pe care le-am 
construit, pentru a ne susține ignoranța sau comoditatea, să dăm de mecanisme 
periculoase pe care cei din jur, implicați și ei în același proces de autoamăgire, le 
întrețin cu o încrâncenare demnă de filmele de groază. Nu toată lumea trebuie să 
treacă prin așa ceva, nu ne este scris tuturor să întâlnim probleme atât de mari sau 
pericole atât de caustice. Din această cauză, este imperios necesar ca acolo unde se 
preferă visul față de realitatea dură, ca o reacție firească de autoapărare în fața unui 
pericol pe care nu-l mai putem suporta, acesta să fie neapărat construit pe emoții 
pozitive. Nu ne referim aici la goana după gândirea pozitivă, proces cât se poate de 
periculos și de fals, despre care am vorbit pe alte conjuncturi, atunci când a fost 
cazul. Acum emoțiile pozitive reprezintă de fapt emanații pozitive, adică sunt 
expresii ale desfășurării ființei prin realizări reale, nu prin sugestii sau replici pe 
care un individ și le repetă în ideea că poate șantaja universul într-un mod atât de 
viclean, de meschin. 

Conjuncturile astrale ale acestei zile, în speță conjuncția Venus-Jupiter și 
sextilul Mercur-Junon, ne vorbesc despre aceste procese de autocunoaștere, de 
înțelegerea binelui propriu și de abilitatea de a integra această putere pozitivă într-
un context care să le promoveze, nu să le consume, nu să le devoreze, nu să le 
blocheze într-o structură falsă pentru ca aceasta, apoi, să-și justifice realitatea prin 
intermediul acestor lucruri bune pe care le punem la dispoziția celorlalți. Realitatea 
momentului are nevoie de un traseu real, din această cauză este important să ne 
așteptăm ca în această primă zi a săptămânii traseul să fie chiar înspăimântător 
dacă doar privim. Atunci când vom începe să mergem pe el, semnele progresului ne 
vor ajuta să înțelegem că suntem ființe bogate în experiențele pe care le avem și că, 
dacă ne referim strict la conjuncturile astrale, conjuncția Venus-Jupiter, adică 
norocul, se referă doar la acest lucru, nu la bani, nu la carieră, nu la avantajele pe 
care să le primim prin nemuncă sau prin șantaj. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne pune în fața unor informații care nu 
sunt noi, pe care l-am mai întâlnit până acum, însă poate nu atât de clar, atât de 
limpede sau atât de intens cât se arată. Cei care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală știu că progresul personal nu este o joacă, nu face nimeni 
meditații sau nu lucrează nimeni cu energia doar din plictiseală. A lucra cu energia 
înseamnă a depune efort cu toată ființa ta. Altfel, doar beneficiezi de pe urma unei 
lucrări făcută de alții, când ești obligat să te conformezi la ceea ce primești. Acum 
însă toate acestea vin spre noi ca exemplu, nu pentru a ne încuraja lenea sau 
viclenia. Vedem care sunt beneficiile unei lucrări importante, a efortului făcut cu 
toată ființa, și încet, în ritmul propriu, fără vreo presiune sau o condiționare de 
factură spirituală, să ne transformăm din consumatori ai acestor beneficii în 
creator de valori. 

În această săptămână, în care descoperim informații false, adevăruri în care 
am crezut și care se dovedesc a fi total inutile, ne întâlnim chiar de la început, adică 
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de astăzi, cu un noroc pe care, poate, pe alte conjuncturi, l-am fi încadrat mai ușor. 
Acum întâlnirea planetei Venus cu planeta Jupiter, care în astrologia previzional 
înseamnă întâlnire cu norocul, ne arată cât de bogați suntem deja, cât de valoroase 
sunt experiențele pe care le avem, cât de multe putem să facem cu ceea ce avem 
înscris în noi sau am obținut deja prin diverse activități pe care nu le-am săvârșit în 
mod intenționat. 

Excepție de la această întâmplare pozitivă fac cei care sunt de mult timp 
implicați într-un proces de evoluție accelerată care lucrează cu energia și care 
înțeleg acum că au de oferit celorlalți nu din informațiile lor, nu din bogățiile cu 
care lucrează de ceva vreme, ci din norocul care sunt, din ei înșiși. 

Este de la sine înțeles că dacă intervenim cu o negație în acest proces de 
deschidere față de adevărul curat riscăm să ducem ființa într-o zonă a 
întunericului. Știm că în acest univers dual prioritatea principală a creației este de 
a-și menține echilibrul. Atunci când puterea pozitivă crește, și forța negativă va 
avea puteri sporite. Dacă în fața luminii intervenim cu o negație atât de dură, așa 
cum am fi tentați astăzi, expulzarea spre întuneric nu se face printr-o simpla 
marginalizare, ci printr-un accident. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respinge regretul și formele 
sale de expresie pentru că în acest stadiu, aferent debutului acestei săptămâni, 
norocul este învăluit, ascuns sau corodat de regret. 

 
Marți, 19 august 

Marti 19- 8-2014  6:42 Mercury (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Marti 19- 8-2014  8:44    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Marti 19- 8-2014  8:56    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Marti 19- 8-2014 13:46    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Marti 19- 8-2014 20:07    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Lucrurile simple scapă de sub control. Ridicarea nivelului de vibrație se 
face prin înțelegerea termenilor folosiți în procesul muncii. Autoeducație. Respect 
față de munca celuilalt. Se pierde puțin la capitolul echilibru psihoemoțional. Se 
dorește în progres prin simplificarea lucrurilor. Calitatea vieții nu se schimbă de 
la sine. 

 
Dacă pentru unii prima zi a săptămânii a însemnat și momentul de 

deschidere față de informații noi, chiar dacă pe acestea le aveam în preajmă de ceva 
vreme, ziua de 19 august vine să ridice nivelul de vibrație prin intermediul 
elementelor înțelese anterior. Este adevărat că acest proces se realizează prin 
autoeducație, iar această autoeducație nu poate să se exprime într-o manieră 
pozitivă, decât dacă individul manifestă respect față de el însuși, față de munca sa, 
față de cei din preajmă sau față de ceea ce-și doresc să facă ei cu propriile existențe. 
Ridicarea nivelului de vibrație înseamnă în acest moment și a ne menține în această 
observație aplicată elementelor negative sau elementelor false cu care ne-am 
înconjurat. 

Dar nu toată lumea urmărește să evolueze din punct de vedere spiritual. Unii 
chiar nu se preocupă deloc sau consideră că acest subiect este lipsit de interes. 
Aceste persoane vor pierde puțin la capitolul echilibru psiho-emoțional pentru că 
opoziția pe care planetele Mercur și Neptun o împlinesc astăzi le aduce aminte de 
ceea ce ar fi trebuit să facă ieri. Refuzând categoric să se implice în procese 
spirituale sau de rafinare a vibrației, această întoarcere spre trecut va avea conotații 
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simpliste. Își vor aminti că au pierdut din vedere un demers, ca au uitat un obiect 
pe unde a trecut, că s-au preocupat prea mult de răul celorlalți, de starea de confort 
personal sau de alte lucruri importante. Prin tot acest proces mental, prin tot acest 
exercițiu mental acești oameni arată că gravitează în jurul adevărului, dar nu vor 
să-l privească în față. Ar trebui să știe, în cazul în care consultă aceste previziuni 
astrale sau alte forme de anticipare, că, acum, calitatea vieții nu se schimbă de la 
sine, ci este necesar un efort, fie el cât de mic, de înțelegere. 

Este adevărat că se dorește adjudecarea unui progres prin simplificarea 
lucrurilor. Poate din această cauză și gravitează în jurul adevărului real pentru că-și 
aud vocea experiențelor care le spune că, dacă vor recunoaște adevărul, dacă se vor 
implica în acest proces de sedimentare a elementelor benefice, vor fi constrânși de 
toate aceste episoade să meargă mai departe pe acest drum. Deocamdată, drumul 
adevărului este un mare mister între ei. Numai ce au pus piciorul în această zonă și 
deja se sperie că termenii folosiți în acest proces s-ar putea să nu fie ceea ce au 
solicitat ieri. 

Este posibil ca aceste persoane, încă de dimineață, să primească un răspuns 
rapid din partea universului, pentru că întregul univers participă la acest proces de 
transformare, printr-o formă de dizarmonie care poate să sperie. Nu ne referim aici 
doar la forme de durere fizică, la afecțiuni pe care le-am crezut rezolvate, ci ne 
referim și la atitudinea refractară față de grupul de apartenență, o stare proastă, 
frică față de un eșec sau față de o persoană care poate promite o răzbunare dură. 
Toate aceste lucruri se reglează în momentul în care dăm dovadă de disciplină 
mentală. Dacă gândul este disciplinat atunci el va fi orientat către respect, iar 
respectul față de munca celuilalt arată că urmărim să facem cu cei din jur un 
schimb pozitiv. Practic, nu există niciun mister la mijloc, pentru că acest schimb 
pozitiv reprezintă garanția că dorim să lucrăm cu lucruri adevărate. 

Vor exista și oameni care își vor propune să transforme această zi într-o 
goană după avere, după indiscreție sau după lucruri care nu le sunt de folos. 
Unghiul negativ pe care Mercur și Neptun îl împlinesc astăzi va accentua această 
dragoste pentru rău, pentru negație, pentru dizarmonie sau pentru risipă. 

Prin urmare, 19 august reprezintă ziua în care suntem încurajați să 
dovedim față de noi înșine, dar și față de cei din jur, dacă avem sau nu autocontrol. 
Termenii folosiți astăzi s-ar putea să nu fie cei preferați sau ar putea ca o persoană, 
în intenția sa de a se face înțeleasă, de a spune cât mai multe în cuvinte cât mai 
puține, să dea dovadă de o duritate care nu va fi înțeleasă sau apreciată de grupul 
de apartenență. Și acest element face parte din procesul de autoinstruire, și prin 
aceste lucruri învățăm să ne cunoaștem. 

Ziua însă nu este generoasă la capitolul simplitate. Lucrurile pe care le 
descoperim despre sine sau cele pe care le aflăm de la ceilalți sunt, în primă 
instanță, incomode. Din această cauză persoanele care sunt orientate negativ ori 
care nu doresc să privească adevărul în față, trăiesc acum un moment de dezordine 
și mai mare. Dacă nu au nici măcar doza de curaj absolut necesară în acest moment 
se vor pierde și mai mult și se vor da de gol față de cei din jur că sunt orientați 
negativ prin faptul că vor răspunde cu lipsă de respect față de tot ceea ce primesc 
din jur. De partea cealaltă, orice urmă de rătăcire sau de dezechilibru va fi reglată 
prin condescendență față de tot ceea ce există în jur. 

Știm adesea că în cele mai multe din probleme există și o variantă scurtă, 
adică drumul cel mai scurt, calea cea mai rapidă de a ajunge în punctul în care ne 
dorim. Nu neapărat că acest drum este și ușor de parcurs sau posibil. Prin faptul că 
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se scurtează timpul, se face un compromis și anumite încercări pot deveni, nu doar 
greu de suportat, ci chiar imposibil de acceptat sau chiar inumane. Dar acesta este 
mesajul pe care-l transmite iluzia, întunericul acestei lumi care ne spune că dacă 
vrem să ajungem repede la destinație, trebuie să plătim tribut, adică trebuie să dăm 
un ban luntrașului. Cel care lucrează cu energia sau dorește să progreseze prin 
îmbrățișarea planului real, prin dragoste împărtășită față de adevărul real, nu se va 
speria de nicio formă de suferință. El va avea tot timpul în față ținta și nu va acorda 
atât de multa atenție iluziei care îi provoacă suferință. El știe că dacă atenția sa este 
centrată pe modul de răspuns, pe calitatea vieții sale pe verticalitatea sa atunci se 
ocupă de lucruri esențiale, restul sunt detalii sau justificări. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne situa astăzi în afara 
acestei dualității obositoare care ne spune că suntem pe calea diluată sau pe calea 
accelerată. Acum avem nevoie să ne îndreptăm atenția către lucruri esențiale, către 
a menține calitatea vieții, indiferent de forțele exterioare. Dacă reușim să facem 
acest lucru prin dragoste față de frumos, prin respect față de munca celorlalți, prin 
atracție către lumină, vom face ceea ce este important pentru creșterea și 
dezvoltarea puterii personale, fără să mai conteze dacă am ajuns acolo pe un traseu 
diluat sau accelerat. 

 
Miercuri, 20 august 

Miercuri 20- 8-2014  5:55     Sun (Leo) Sex (Gem) Moon 

Miercuri 20- 8-2014 11:47    Luna (Gem) --> Cancer 

Miercuri 20- 8-2014 23:32 Neptune [Pis] Tri (Can) Juno 
 

Greșelile majore arată construcții false. Este nevoie de iertare. Înțelegerea 
trebuie să înlocuiască rațiunea. Va fi nevoie de o călătorie într-un plan al ideilor. 
Autosuficiență. Caracterul decisiv sperie prin inflexibilitate. Începutul 
transformării se face prin recuperarea energiei din trecut. 

 
Astăzi vom avea impresia că ne apropiem de finalul unui drum. De altfel, ca 

și în primele două zile ale acestei săptămâni, conștientizăm unde s-a greșit, nu 
neapărat ansamblul construcției. Cei care vor dori ca aceste informații să fie 
încadrate într-un context mult mai larg, vor reuși să vadă ansamblul unei 
construcții false. La fel ca și în zilele anterioare, ceea ce conștientizăm s-ar putea să 
nu ne placă, s-ar putea să ne tulbure ori să ne lase impresia că, pe undeva, s-a greșit 
sau nu s-a aplicat corect o metodă de lucru. 

Unii vor considera că trebuie să-și facă planuri de călătorie, alții vor dori să 
evadeze din planul concret pentru unul al ideilor, considerând că doar de acolo se 
pot îmbogății cu mai multe informații sau cu ceea ce le lipsește în acest moment. A 
considera că s-a greșit în mod intenționat constituie una din erorile acestei zile și 
dacă nu reușim, încă de dimineață, când Soarele și Luna se vor afla într-un unghi 
pozitiv, să neutralizăm această deficiență referitoare la atitudinea față de sine, vom 
ajunge foarte ușor la autosuficiență, iar de la autosuficiență și până la blazare nu 
este decât un pas. 

În realitate, mai mult decât celelalte zile aferente acestei săptămâni, 20 
august aduce împlinirea unui aspect la care lucrăm de mult timp. Trigonul pe care 
Neptun și Junon îl definitivează în această zi, când Neptun se află în mers 
retrograd, ne îndeamnă să ne recuperăm energia din conflictele mai vechi. Practic, 
ziua ne aduce în fața unor episoade care doar par noi, pentru că totul va purta 
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amprenta trecutului ce vine acum spre noi cu scopul de a ne aminti că avem nevoie 
de „mai mult” pentru că acest unghi, care ne suflă în ceafă, ne spune că a sosit 
momentul să ne întregim ființa cu energia pe care am lăsat-o în trecut, împreună cu 
evenimentele în care ne-am implicat. 

Totuși, acest unghi nu se referă în mod special la aventura ființei umane cât 
va face referiri puternice și la creațiile realizate în grup. Reconfigurarea centrelor de 
putere sau schimbările pe care omenirea trebuie să le parcurgă de-a lungul acestor 
ani vor fi marcate în special de necesitatea purificării de autosuficiență. Societatea 
de consum are această trăsătură care se dovedește a fi un adevărat obstacol pentru 
cei care vor sa afle mai multe despre ei înșiși, despre evoluție, despre calea 
spirituală sau despre adevărurile pe care le caută. 

Știm că societatea de consum este plină de tot felul de șarlatani care vând 
iluzii sau care se bucură atunci când oamenii suferă pentru că, în viziunea lor (dacă 
poate fi vorba  aici de o viziune) cei care suferă reprezintă doar o sursă de venit. Nu 
este cazul să nominalizăm o persoana anume pentru că nu este important acum să 
îndreptăm întreaga atenție către a modula această dizarmonie în registrul personal. 
Mecanismul în sine, acela care menține această dezordine, această rătăcirea minții, 
are nevoie de o replică dură din partea individului bine intenționat. Nu avem 
nevoie de hoți care să ne vorbească despre adevăr sau dreptate, nu avem nevoie de 
magnetofoane portabile, avem nevoie de interpreți ai mesajelor subtile care țin 
pasul cu noile transformări. Fățarnicii reinventează adevărul pentru a-l pune în 
slujba propriilor interese meschine, vin cu tot felul de explicații menite să-și 
justifice goana după avere, nevoia de a fi elogiați sau plăcerea de a se așeza pe un 
piedestal pentru a atrage atenția celor din jur. Acești oameni se dau de gol prin 
faptul că prezentând o informație atât de superficială sau de greșită, arată că au 
dispreț față de cei care îi ascultă. Când nu ai respect față de cei care-ți urmăresc 
ideile, de fapt nu ai respect nici față de propria ființă. 

Cu alte cuvinte, așa cum am văzut și în zilele anterioare, respectul față de om, 
dragostea față de simplitatea pe care partenerul de dialog trebuie s-o descopere 
pentru a se regăsi pe sine reprezintă elementul care va scoate la lumină adevărul 
omului curat, demascând adevărul fals al unui șarlatan. 

Prin urmare, 20 august ne aduce în fața unei construcții mult mai mari 
decât ceea care a venit spre noi în primele două zile ale acestei săptămâni. Acum 
reușim să vedem în ansamblul acestei iluzii cât de mare este lumina falsă, cât de 
profundă, câtă putere are asupra minților necălite încă și cât de periculoasă se 
poate dovedi pentru planul ideilor. Este posibil ca unii, care sunt implicați de mult 
timp într-un proces de cercetare spirituală, să trăiască în această zi un moment de 
cumpăna. Se vor îndoi de bunele intenții, de puterile pe care le au, de caracterul 
pozitiv al mesajelor pe care le transmit, înclinând spre o rezonanță cu elementele 
false. Dacă dau dovadă de o anume puritatea a inimii, dacă trecutul lor conține mai 
multe fapte bune decât fapte rele, dacă sufletul este curat, atunci respectul pe care-l 
au față de ceilalți și pe care l-au cultivat până acum îi va salva. Sigur, nu vorbim aici 
despre accidente sociale pentru că termenul “salvare” arată acum doar că 
individului i se respectă dreptul de a merge mai departe pe cale. Nu stă nimeni în 
preajma fiecăruia cu un bici ori să cântărească dacă numărul faptelor bune îl 
depășește pe cel al faptelor rele. Balanța o face fiecare prin faptul că greutatea a 
ceea ce a făcut mai mult devine necesitate și, în egala măsură, argument pentru 
ceea ce va face de acum încolo. Dacă a fost un om bun și respectuos i se va părea 
normal să se înconjoare cu lucruri bune pe care le va proteja cu toată ființa sa, fără 
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să conteze dacă asta se va concretiza sub forma unor obiecte, a unor idei sau chiar 
sub forma unor persoane. Dacă până acum a fost prioritară intenția de a păcăli, de 
a șantaj sau de a induce în eroare partenerul de dialog pentru a-l deposeda de un 
bun, atunci acestei ființe i se va părea normal să se adâncească în minciună pentru 
că ceva din contextul astral aferent acestei zile le va spune acestora că iluzia pe care 
au construit-o este pe punctul să se destrame și trebuie protejată prin efort 
suplimentar. 

Cei care sunt bine intenționați și care au avut de suferit în ultima perioadă de 
pe urma șarlatanilor sau escrocilor se vor bucura că acest context dă semne că 
înclină mai mult spre partea bună decât spre partea rea. Dacă au ajuns să 
gândească așa este o greșeală pentru că eliberarea de lumina falsă nu se face ca 
expresie a unei răzbunări subtile, ci dintr-o necesitate obiectivă susținută de 
progres. Acolo unde a existat progres există și nevoia de adevăr curat. Acolo unde a 
existat minciună există și nevoia de a îmbrăca minciuna în puterile celorlalți, în 
convingerile lor, în credința lor. În acest stadiu, cel aferent acestei săptămâni, 
aceasta reprezintă lupta dintre lumina falsă și adevărul curat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa conduși de forța 
justițiară a răzbunării. Răzbunarea este cel mai rău lucru pe care am putea să-l 
facem astăzi. Ea, dacă i se va permite să crească, va putea în scurt timp să se 
adâncească în toate structurile psihoafective ale ființei inventând argumente din ce 
in ce mai credibile. Este suficient să-i oferim un deget pentru ca, în scurt timp, să 
fim acaparați întru totul și când ne vom trezi să fim deja departe de lumina pentru 
protejarea căreia credem că am cerut această dreptate prin răzbunare. 

 
Joi, 21 august 

Joi 21- 8-2014  0:29    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Joi 21- 8-2014  0:32    Luna (Can) Con (Can) Juno 

Joi 21- 8-2014  8:00    Luna (Can) Sex (Vir) Mercury 

Joi 21- 8-2014 10:09    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Joi 21- 8-2014 17:49    Luna (Can) Tri (Sco) Mars 

Joi 21- 8-2014 19:55    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Joi 21- 8-2014 20:01    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Joi 21- 8-2014 22:20 Mercury (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Joi 21- 8-2014 22:34    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
 

Eforturi suplimentare. Teamă de sancțiuni dure. Orgoliul înseamnă 
contractul cu ghinionul. Mare putere de transformare. Este descoperit un secret. 
Griji pentru statutul celorlalți. Atitudine necuviincioasă în fața pericolului. 
Condiționările sociale pot fi văzute în aspectul lor bun. 

 
Astăzi, Luna se află în opoziție cu Pluton și deja ne-am obișnuit ca, de fiecare 

dată când se consumă un astfel de unghi, să privim cu maximă răspundere cum 
sunt inflamate grijile nejustificate sau care sunt motivele pentru care acordăm atât 
de multă importanță răutăților. Ne-am învățat, în egală măsură, să considerăm că 
dacă acestea sunt rele în mod intenționat atunci obligatoriu iau înfățișarea unor 
condiționări sociale.  

Pe aceste unghiuri unii dau dovadă de o măiestrie aparte în a ucide adevărul, 
considerând că se trăiește mult mai bine dacă suferința este transformată în 
plăcere. Acum, plăcerea de a fi condiționat va fi răstălmăcită și mulți vor avea 
impresia că ea trebuie să poarte un nou nume și, pentru confortul lor, o vor numi 
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„disciplină”, „regulă”, „plăcerea de a respecta un program” sau „prioritate”. Este 
adevărat că anumite condiții sociale pot fi încadrate în această categorie, însă nu 
este cazul acum, pentru că acestea nu vin ca urmare a unei solicitări personale, ci 
sunt impuse din afară, fără a fi de acord cu ele. Linia de delimitare dintre primul 
caz și celălalt este atât de subțire încât foarte greu se va face diferența între a face 
lucrurile acestea ca o greșeală și a le face ca o necesitate obiectivă pentru a merge 
mai departe. 

Pentru ca aceste anticipări să poată fi de folos, considerăm că teama de o 
sancțiune reprezintă elementul care face clar diferența între cele două. Atunci când 
ajungem să apreciem condiționările sociale în aspectul lor bun doar pentru că, 
procedând altfel, am fi pedepsiți, reprezintă o alegere proastă. Și într-un caz, și în 
celălalt, faptul că Mercur se întâlnește astăzi cu Pluton într-un aspect bun, 
participând împreună cu Luna și Neptun la desenarea unei configurații numită 
Dreptunghi mistic, va transforma, în mod fals, tot acest proces interior, tot acest 
dialog interior sau aceste frământări în expresii ale unei gândiri așa-zis superioare: 
rațiunea devine expresia ființei inteligente, iar îndoiala o dovada faptului că 
gândesc. 

Asta se va întâmpla în mare parte pentru că mulți își vor judeca acțiunile de 
astăzi după viteza de reacție. Luna, fiind în plin tranzit prin domiciliul său, le aduce 
oamenilor încredere în ceea ce simt. Din această cauză mulți care nu s-au declarat 
încă pe poziții pozitive s-ar putea să oscileze astăzi și să-și judece faptele doar după 
cât de repede ajung la finalitate. Finalitatea acestei zile, dacă nu urmărește linia 
generala acestei săptămâni, ia înfățișarea eforturilor suplimentare, adică a 
acțiunilor pe care le săvârșim pe lângă demersul în sine. 

Dacă este refuzată direcția generală a acestei săptămâni într-un mod 
categoric, atunci interesul pentru avere, bani, stabilitate materială, tendința de a-i 
păcăli pe ceilalți pentru ca rezultatele muncii lor să le fie furate arată un mare 
atașament de orgoliul care acum va cere pedeapsă sau de orgoliul care duce la 
ghinion. Astfel, relația pozitivă care se construiește între planetele Mercur și Pluton 
arată justiție divina.  

Dar această săptămână nu se ocupă nici măcar de această formă de dreptate, 
ci ea este invocată în special de persoanele care urmăresc să se adâncească în 
întuneric. Așa cum am indicat și în zilele anterioare, cu cât una din cele două părți 
(lumina sau întunericul) devine mai puternică, pentru a se menține echilibrul, 
adversarul primește din partea universului puteri sporite. De aceea circulă adesea 
dictonul pe care puțini îl înțeleg "Nu-i dă Dumnezeu omului mai mult decât poate 
duce" din care ar trebui să se înțeleagă faptul că fiecare primește o încercare pe 
măsura puterii reale. Este adevărat, nu primește mai mult, dar primește atât cât 
poate duce. Dacă el nu-și cunoaște limita propriei puteri reale va considera că o 
greutate, asemenea celei de acum, este mai mult decât poate duce. Procesul acesta 
de înțelegere a adevărului, adică acest îndemn la înțelegere, lumină, acceptare, 
indiferent de sectorul social în care se exprima, implică și acest proces de 
autocunoaștere. Și, în felul acesta, ajungem din nou la îndemnul cu care am luat 
contact la începutul acestei săptămâni, când Venus și Jupiter au fost în conjuncția 
pe care încă o mai formează, acela referitor la necesitatea de a conștientiza cât de 
bogați suntem, câtă putere avem, de cât de multe mijloace de expresie sau de 
acțiune dispunem. 

Prin urmare, 21 august vine cu o nouă tentație: tentația eforturilor 
suplimentare. Este adevărat, mulți dintre cei care nu au dorit să privească cu 
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seriozitate necesitatea cunoașterii adevărului, chiar dacă acesta are și un chip mai 
dur, vor înfrunta evenimentele acestei zile cu teama de sancțiuni. De altfel, teama 
de sancțiune reprezintă și indiciul că o condiționare socială a fost adoptată pentru a 
fugi de răspundere, nu pentru a scurta drumul către adevăr. 

Dacă ne referim însă la oameni pentru care autocunoașterea sau rafinarea 
structurii morale reprezintă o prioritate atunci evenimentele acestei zile se vor 
centra în jurul nevoii de a demonstra o calitate. În cazul acestora, preocuparea 
momentului va însemna consum suplimentar pentru că aceste acțiuni nu le aduc 
niciun beneficiu, nici măcar cel pe care îl consideră minimul pe care-l merită. 

Așadar, evenimentele acestei zile, care fac referire la administrarea unui 
patrimoniu, poate într-un mod prea agresiv, prea dur, ne vor vorbi despre puterea 
de transformare. În rest, evenimentele sunt marcate de justificări penibile sau de 
tendința de a considera că accidentul reprezintă un imens beneficiu pentru că l-a 
protejat pe individ de o serie de evenimente care, dacă s-ar fi desfășurat, nu ar fi 
putut fi întreținute. 

Așa după cum se poate constata, indiferent de zona socială în care ne 
implicăm, astăzi vom părea atât de preocupați de ceea ce ni se întâmplă încât am 
putea să-i convingem pe cei care dispun de mai puține cunoștințe sau mai puține 
experiențe că suntem înțelepți, că n-am trăit degeaba, că diversitatea 
evenimentelor în care ne implicăm arată experiență socială, că volumul de 
cunoștințe arată cunoașterea, iar puterea negației, discernământ. Nu trebuie să 
uităm că suntem în săptămâna în care lumina falsă va face tot ceea ce ne stă în 
putere pentru a ne convinge că ea este adevărul de care avem nevoie. Cu alte 
cuvinte, acolo unde un individ se străduiește prea mult să-i convingă pe cei din jur 
că are dreptate, acolo unde un personaj devine excesiv de demonstrativ acolo avem, 
în cel mai fericit dintre cazuri, o neîncredere în forțele proprii, iar, la modul comun, 
un personaj care vrea să păcălească. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
simplitate. Acolo unde totul se complică, acolo unde totul se ramifică și cere o 
atenție din ce în ce mai mare sau timp din ce în ce mai mult avem de-a face cu 
lumina falsă. 

 
Vineri, 22 august 

Vineri 22- 8-2014  7:32    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Vineri 22- 8-2014 23:49    Luna (Can) --> Leo 
 

Contactul cu un element de mare finețe. Teamă de viitor. Indulgența prea 
mare față de ființele care suferă de plăcere. Opoziție pasivă. Risipă generală 
alimentată de o simplă dezordine. Deciziile proaste nu acționează încă, ci doar 
amenință. Luăm contact cu duritatea unei vieți trăite în izolare negativă. 

 
Astăzi luăm contact cu elemente de mare finețe, oferite drept garanție că, 

dacă intrăm în contact cu ele, neapărat știm cum să procedăm. Dimineață, Luna se 
va afla în careu cu Axa Dragonului, urmând ca toată ziua să fie în Perioada fără 
Direcție, ceea ce poate aduce teamă de viitor sau neîncredere că metodele de lucru 
folosite acum sunt cele mai bune. Dacă avem programate evenimente sociale 
importante, întâlniri ori alte etape ale unor demersuri publice care nu pot fi 
finalizate într-o singură zi, este important să ne așteptăm ca astăzi ele să meargă 
mai departe doar prin indulgența celorlalți. Dacă nu dispunem de norocul acesta, 
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sau dacă suntem obișnuiți să nu primim milă de la nimeni, atunci vom avea 
impresia că pentru orice lucru mărunt trebuie să muncim mult, deoarece din jur 
primim o opoziție masivă. Cu alte cuvinte, 22 august arată că suntem în continuare 
în etapa în care risipim bani, obiecte, prietenii, energie, adică nu știm să folosim 
bogățiile pe care le avem deja. 

Este posibil ca o parte dintre cei care au fost obișnuiți să se gândească cu 
maturitate la episoadele vieții ori cei mai în vârstă să înțeleagă ceva din duritatea 
zilei de 22 august. Luna, în noaptea de joi spre vineri, se va afla în continuare în 
fereastra trigonului pe care-l împlinește cu Saturn, ceea ce ar putea reprezenta o 
dovada a faptului că acolo unde există disciplină și respect față de achizițiile 
celorlalți sau chiar respect față de ceea ce primim prin inspirație, poate exista și un 
rezultat bun. Este posibil ca acest rezultat bun să fie o simplă stagnare pe un 
demers social sau să fie transpusă în puterea de a nega, de a spune verde în față 
ceva, cu toate că ar putea exista și consecințe negative care derivă din acest lucru. 

Ceea ce este important din vibrație acestei zile vine din faptul că luăm 
contact cu duritatea unei vieți trăite în izolare. Lucrurile, aici, se pot complica 
foarte mult, în sensul că nu este neapărat nevoie să primim opoziție din partea unor 
persoane care nu s-a exprimat până acum. Izolarea nu se referă doar la a te depărta 
de tumultul vieții sociale, ci se poate referi și la faptul că nu am intrat încă în 
contact cu anumite idei. 

Așadar, ajungem în punctul în care să nu ne mai putem implica atât de mult 
în întâmplări care se consumă prin intermediul unor oameni importanți în trecut și 
să cădem în păcatul de a găsi imediat justificare pentru ceea ce nu funcționează 
cum trebuie. Acum, ceva nevăzut, intangibil sau greu de explicat ne curtează și ne 
lasă impresia că există o componentă a vieții personale marcată de duritatea pe 
care nu o putem schimba rapid. Este adevărat, există și această componentă, însă 
este important să considerăm că ea nu domină spectrul percepției. Suntem în 
săptămâna în care ne eliberăm de lumina falsă, deci vedem ceea ce nu a fost corect 
pentru un singur scop: descoperirea puterii personale. Nu este nevoie să facem mai 
mult decât să observăm. Este posibil ca în anumite situații elemente ce nu țin de 
vibrația acestei săptămâni și care se vor exprima clar în sensul acesta vor cere să 
facem pasul către noua etapă. Momentul prezentului, în speță energia sintetica 
acestei săptămâni, se referă mai curând la a ne face o colecție de informații, de 
observație care să ne ducă pe drumul corect. Este obligatoriu ca luând contact cu 
acestea să descoperim repede că în preajma noastră avem un traseu nou pe care 
trebuie să intrăm, dar săptămâna aceasta nu ne obligă să facem acest lucru. 

De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere că 22 august reprezintă ziua 
în care Soarele se va afla în cea mai mare parte pe ultimul grad al zodiei Leu, și 
stima de sine ar putea să fie centrată pe informații negative. Mulți ar putea lua în 
sens personal atât faptul că nu li se îndeplinesc dorințele, nu li se răspunde rapid la 
anumite solicitări ori pur și simplu că nu au ceea ce au cerut în ultima perioadă. Fie 
și numai pentru aceste lucruri se vor revolta în așa fel încât să amplifice și mai mult 
risipa energiei personale. 

Prin urmare, 22 august reprezintă pentru mulți păcăleala că ne aflăm   
într-un moment de respiro. De altfel, această păcăleală a relaxării care vine după o 
altă relaxare sau după un efort supradimensionat ori închipuit, reprezintă o mare 
tentație a luminii false. Unii vor invoca tot felul de scuze referitoare la stresul la 
care sunt supuși zi de zi, la lipsurile pe care nu reușesc să le rezolve, la multe alte 
neajunsuri ce le vin din partea societății de consum, dar nefăcând nimic pentru ca 
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acesta să fie diminuat și, până la urmă, vor invoca motivul oboselii exagerate 
pentru a ascunde problemele personale, intime, mentale, afective, spirituale pe care 
nu doresc să le rezolve. Informațiile acestei zile nu vine acum cu titlul acuzator, ci 
doar constată faptul că anumite lucruri nu au fost depășite. 

La asta se referă a trăi în izolare, asta implică a trăi în această separare 
negativă de adevăr pentru că, de fapt, adevărata cale, aceea pe care trebuie să 
meargă fiecare trece neapărat prin interior. Cei care refuză profunzimea 
sufletească, cei care fug de această savoare își vor construi in societate monștrii pe 
măsura dezechilibrelor interne.  

În 22 august putem descoperi, prin faptul că anumite condiționări astrale 
sunt diminuate, de ce trebuie să urmărim șlefuirea ființei, de ce trebuie să aflăm 
care este adevărul interior și mai ales unde ne poate duce acesta. Există persoane 
care, din exces de zel sau dintr-o autosuficiență, își pun tot felul de întrebări 
ridicole, referitoare la necesitatea cunoașterii adevărului subtil. O ființă care 
trăiește adevărul subtil nu va dori să-și pună întrebări cu caracter îndoielnic 
referitoare la natura acestui adevăr. A trăi adevărul subtil înseamnă a fi în 
permanență limpede, a folosi instrumentul rațiunii doar în zona în care este 
neapărat necesar, adică în elemente ce țin de această lume, dar a nu știrbi cu nimic 
trăirea mistică aceea care îi permite sufletului personal să se hrănească în 
permanență din izvoarele subtile. Un înțelept nu va fi niciodată tulburat de faptul 
că oamenii își pun capăt zilelor pentru că au rămas fără bani, că nu au fost acceptați 
într-un cerc sau din alte motive ce țin de rațiune. Rațiunea nu dă viață, din această 
cauză nu are dreptul să o ia. Cel care gustă din izvoarele puterii sufletești va 
înțelege acest lucru. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de orice 
sentință. Cel care va reuși să nu pună astăzi etichete și să moduleze vibrațiile care 
vin spre el fără să apeleze la scuză, va da dovada de o mare înțelegere. A fixa atenția 
doar pe torționari înseamnă a vedea doar poarta, iar asta în detrimentul drumului 
pe care este construită. 

 
Sâmbătă, 23 august 

Sambata 23- 8-2014  7:45     Sun (Leo) --> Virgo 

Sambata 23- 8-2014 10:13    Mars (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Sambata 23- 8-2014 16:47    Luna (Leo) Con (Leo) Jupiter 
 

Utopie. Structurile sociale au nevoie de verificări personale pentru a fi 
susținute în continuare. Sentimentul are nevoie de un alt cadru social pentru a se 
exprima. Consum suplimentar. Teamă de lucruri care nu s-au împlinit încă. 
Atracție către un mister întunecat. Informațiile ne vorbesc și despre conspirații. 
Asocierile făcute în nume personal ne creează probleme, dar totul poate fi 
rezolvat. 

 
Trecerea Soarelui în zodia Fecioară de anul acesta are conotație aparte. 

Pentru faptul că acest moment astral se împlinește când săptămâna deconspirării 
luminii false se află în plină desfășurare, contactul cu zodia care aduce în limitările 
ca motiv de liniște sau înțelegere reprezintă punctul în care lumea se întoarce pe 
dos. Cei care vor să-și păstreze ideile, care vor să se mențină pe cale vor fi tulburați 
atât de mult încât vor considera că doar prin utopie vor supraviețui. Dacă mai luăm 
în calcul că la puțin timp de când Soarele a intrat în zodia Fecioară, Marte și Chiron 
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își împlinesc trigonul pe care îl formează de ceva vreme, înțelegem că vom participa 
la o structură mult mai mare, vom căuta oameni care gândesc și fac așa cum facem 
noi, încercând să ascundem faptul că suntem disperați să ne menținem pe poziția 
actuală. Lucrurile par însă să se inflameze atât de mult încât unora nici măcar 
utopia nu le va fi suficientă și vor căuta alte soluții, de exemplu să dezlege un mister 
întunecat, intrând în combinații periculoase. Drept dovadă astrală stă combinația 
ciudată dată de Soarele și Mercur din Fecioară cu cele patru elemente astrale care 
trec în continuare acum prin zodia Leu: Luna, Jupiter, Venus și Lilith. 

Dacă Uranus din Berbec nu ar fi trimis unde pozitive către toată această 
combinație negativă atunci situațiile neprevăzute ori lucrurile care nu sunt 
cunoscute în totalitate nu ar fi lansat asupra individului invitații atât de puternice. 

Oamenii nu mai au răbdare, simt că timpul se scurge împotriva lor, că orice-
și doresc obțin prin costuri suplimentare, prin apel la economii, la rezerve și se tem 
ca nu cumva acestea să se consume complet înainte ca ținta să fie atinsă. 

Astfel, apare acum o teamă de lucrurile care nu s-au împlinit încă și, poate, 
din această cauză este posibil ca atracția către mister să reprezinte ceea ce am 
prezentat în zilele anterioare ca fiind interes pentru lucrurile care rănesc. Dacă 
luăm în calcul și faptul că în a doua parte a zilei Luna și Jupiter își vor întâlni 
conjuncția lor, înțelegem de ce anumite întâmplări care de la începutul săptămânii 
și până acum ni s-au părut normale, intră acum într-un con de umbră. 
Normalitatea de acum este răsucită, iar ceea ce de la începutul săptămânii și până 
acum era anormal, devine acum un element de maximă prioritate. 

Există un mare beneficiu care ne va bucura în această zi de 23 august. 
Această inversiune a lucrurilor lase impresia că sunt explorate anumite limite 
personale pe care, în alte conjuncturi, am căutat să le ascundem chiar cu riscuri 
foarte mari. Acum ne gândim că problemele personale vin din faptul că adevărul a 
fost ascuns anterior chiar și cu riscul ca suferința să se adâncească. Vor exista 
oameni care se vor dezveli acum de caracterul fals, care vor spune adevărul, chiar 
dacă vor face acest lucru împotriva propriilor integrități. 

Ziua este bună pentru terapeuți, pentru că le va veni ușor să identifice 
problemele reale ale pacienților și, pentru că beneficiem și de un Soare în Fecioară, 
atent la detalii sau la nevoile imediate, aceștia vor reuși să găsească și cele mai bune 
recomandări în așa fel încât procesul de vindecare să se facă într-un timp foarte 
scurt. Ziua nu este bună însă pentru raporturile care se construiesc între grupuri, 
între indivizi care reprezintă interesele unor grupuri, pentru că acest proces de 
curățare îi va face pe acești indivizi ca, în loc să-și ofere unii altora cuvinte 
frumoase, laude, aprecieri care țin de arta dialogului, să cadă în patima 
problemelor personale, axându-se mai mult pe ceea ce îi nemulțumește personal, 
decât pe ceea ce ar mulțumi partenerul de dialog. 

Prin urmare, 23 august aduce o schimbare șocantă în preocupările 
personale sau în modul cum vedem și analizăm ceea ce avem în preajma. Unii vor 
da vina pe evenimentele sociale, pe motiv că acestea se inflamează fără ca ei să aibă 
vreo participare. Unii se vor teme prea mult de lucrurile pe care le au în preajmă, 
considerând că la un moment dat vor ajunge în punctul în care să nu mai aibă cu ce 
să hrănească prieteniile relațiile sau alte raporturi sociale și atunci vor intra într-un 
anonimat dureros. 

Este adevărat anumite direcții ale ecuațiilor astrale aferente zilei de 23 
august sunt orientate pe acest făgaș, dar trebuie să considerăm că, fiind în 
săptămâna eliberării de lumina falsă și a descoperirii puterii personale, calitatea 
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importanta a acestor frământări sociale ar trebui să ne intereseze mai mult decât a 
proteja beneficii pe care, oricum, la un moment dat, le pierdem. Este mult mai 
important să fim curați la suflet să ne ridicăm deasupra problemelor sociale, să 
interacționăm cu partenerii de dialog într-un registru al respectului și 
corectitudinii, prin dragoste și susținere, decât să compromitem toate aceste 
elemente valoroase de dragul unui succes caustic. Ceea ce acum constituie dorință 
elevată, mâine s-ar putea să fie gând care se întoarce împotriva propriei condiții. 
Din această cauză este imperios necesar ca momentul de 23 august să fie încadrat 
pe linia profunzimilor sufletești, așa cum ne îndeamnă vibrația sintetica a acestei 
săptămâni. Cei care vor prefera să procedeze altfel, vor vedea că finalul săptămânii 
îi va duce nu la descoperirea puterii personale, ci la descoperirea puterii celorlalți și 
s-ar putea să fie mai dureros decât au fost alte evenimente neplăcute pe care le-au 
parcurs de-a lungul acestei săptămâni. Nu este important progresul fără ca acesta 
să fie împărțit cu persoanele care au contribuit la consolidarea sa. Nu este 
importantă vindecarea dacă pacientul nu înțelege cauza bolii și, în egală măsură, nu 
are respect față de cei care au participat la vindecarea sa.  

Aici nu se va face cultul persoanelor care ajută, care se sacrifică pentru 
ceilalți, ci, precum magnetismul astral ne îndeamnă acum, doar ni se recomandă să 
vedem din alt unghi, din altă perspectivă participarea universului la ceea ce am 
cerut și acum ni se îndeplinește, iar în această ecuație componenta afectivă, bunul 
simț sunt elemente absolut esențiale pentru ca totul să rămână în formă compactă 
și nu oricum, ci pe linia binelui obiectiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face astăzi o faptă bună și, în 
egală măsură, de a medita asupra ei, dar nu din perspectiva propriei persoane, 
aceea care săvârșește fapta, ci din perspectiva beneficiarului. Ce-ar fi dacă dintr-o 
dată ne-am gândi că ne dăruim nouă înșine, cu toate că în fața noastră vedem alte 
persoane? 

 
Duminică, 24 august 

Duminica 24- 8-2014  5:01    Luna (Leo) Con (Leo) Venus 

Duminica 24- 8-2014  8:21    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Duminica 24- 8-2014  9:39    Luna (Leo) Squ (Sco) Mars 

Duminica 24- 8-2014 11:25    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Duminica 24- 8-2014 14:58    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Duminica 24- 8-2014 16:57 Mercury (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Duminica 24- 8-2014 19:54    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Puterea de a opri timpul. Izolarea poate fi înțeleasă prin rezultatele 
obținute din ultimul stadiu de evoluție. Optimizarea funcțiilor psihice printr-o 
condiționare. Se lucrează mai greu cu instituțiile. Norocul este greu de înțeles. 
Familia nu poate susține ambițiile personale. Se greșește în fața unui pericol. Se 
renunță la un drept. Toată agitația ne vorbește în alți termeni despre succes. 

 
Finalul săptămânii aduce împlinirea unor unghiuri care ne vor lăsa impresia 

că deținem controlul asupra a ceea ce a venit spre noi de la începutul acestei 
săptămâni. Acolo unde această atitudine devine pregnantă vom asista la o 
accentuare a elementelor negative de caracter, în sensul că oamenii vor deveni mai 
rigizi, mai încrâncenați pe lucrurile pe care nu le-au înțeles cum trebuie sau pe care 
nici măcar nu le-au explorat așa cum se cuvine. Pentru că au obținut alte beneficii 
care, acum, sunt de maximă importanță, le analizează pe toate la pachet, fără să 
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țină cont de detalii, fără să aibă în fața ochilor mesajul sintetic al acestei săptămâni. 
Drept dovadă astrală stă opoziția pe care Mercur și Chiron o împlinesc astăzi. Ceea 
ce ieri era dorință plăcută astăzi devine idee care ne deranjează ca o piatră care a 
intrat în pantofi.  

Finalul acestei săptămâni aduce expresia pozitivă într-un punct critic. Nu 
doar că am descoperit în anturaj persoane care de-a lungul săptămânii au ascultat 
și pe care le-am simțit că nu ne țin partea, nu ne împărtășesc părerile pe care le 
oferim, cât mai ales faptul că o greșeală săvârșită în spațiul public le va face pe 
aceste personaje să se unească împotriva unui adversar comun. Dacă până acum 
lucrul acesta nu a constituit o așa mare problemă, dacă pe alte conjuncturi sociale 
acest consens al lor era cumva un element care făcea parte din posibilele situații, 
acum strategiile prezentului, instrumentele pentru care am lucrat de-a lungul 
acestei săptămâni, nu ne-au lăsat nicio clipă senzația că acest proces de descoperire 
a puterii personale sau de desprindere de lumina falsă ar putea să întărească atât 
de mult răul pe care îl avem în preajmă. 

Un pasionat de ezoterism va vedea în conjuncturile acestei zile momentul 
fascinant al universului în care forțele pozitive și cele negative, fără a fi considerate 
benefice sau malefice, își dau măna pentru a menține balanța, pentru a ține totul în 
echilibru. Nu putem știi din această analiză cu caracter general dacă nu cumva 
această fuziune a ceea ce noi considerăm ca fiind rău nu reprezintă decât 
contragreutatea care ne atrage atenția asupra unei greșeli și mai mari pe care noi, 
din poziția binelui, o realizăm. 

Este de la sine înțeles că există printre pasionații de ezoterism și persoane, 
unele dintre ele care cred că îndeplinesc rolul de ghid, care dezvoltă un orgoliu 
foarte mare și care reușesc să țină într-o structură compacta oameni care să-i 
admire și care să nu aibă nici cea mai vagă idee cât de mult sunt păcăliți. Dacă 
aceste ființe beneficiază de energia grupului de apartenență, de forța de acceptare a 
adepților, pentru ca aceste făpturi rătăcite să fie detronate și rătăciții, care se uită 
gură cască la iei, să fie salvați, este nevoie de o contragreutate care va fi evaluată din 
perspectiva grupurilor indicate mai sus ca fiind negative, malefice sau periculoase. 

Uneori nu există în planul realității concrete, în zona socială, forțe care să 
acționeze în direcția aceasta, fie pentru că escrocul este foarte abil, fie că s-a mișcat 
foarte repede și reacțiile, ecourile nu au venit încă. Atunci, din subtil, dintr-o zonă 
departe de puterea de influența a acestor șarlatani, se mobilizează energia care 
creează contrastul. Dacă acești escroci beneficiază în continuare de o hrană 
substanțială din partea grupului de apartenență, momentul în care vor fi detronații 
va fi amânat. În caz contrar, aceștia vor săvârși o faptă cu caracter îndoielnic ori își 
vor ieși din ritm în așa fel încât grupul de apartenență să creeze o breșă, o fisură 
prin care forțele de contrast să acționeze. Cei care se joacă de-a energia, care 
manipulează forțe subtile prin magie ori alte preocupări de factură ezoterică sau 
ocultă trebuie să știe că, în această lume a subtilului, nu există plan drept, ci doar 
un balans în echilibru și că acolo nu încasează nimeni loviturile pentru ei. Mai 
devreme sau mai târziu reculul va veni, iar cei care lucrează bine cu aceste 
instrumente vor putea să și interpreteze ecourile care vin din subtil ca o plată sau ca 
o sancțiune. 

Daca aceste personaje sunt pozitive atunci forța de contrast care se creează 
va fi negativă, iar puterea lor benefică va crește până când echilibrul va atinge 
Punctul Zero – neutralitatea – și când se va trece pe nivelul următor. Dacă aceste 
personaje sunt negative, forța de contrast va fi pozitivă și puterea lor negativă va 
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crește. Apoi va depinde foarte mult de destinul sau karma celor implicați dacă 
merită sau nu să fie salvați. În acest caz nu se ține cont de destinul grupului de 
apartenență, decât până la limita în care universul își menține echilibrul. Din 
această cauză este posibil ca multe din persoanele care au devenit victime ale unor 
escroci nu pot fi salvate sau negația lor contează atât de mult în această ecuație 
încât să fie lăsate să înoate în aceste ape periculoase. Dacă aceste victime vor face 
parte dintr-un grup care va pune în dificultate armonia generală forțele universului 
vor interveni la momentul oportun pentru a se regla ansamblul situației, nu 
existențele lor particulare, și este posibil ca o parte din aceste făpturi rătăcite să fie 
salvate. Dar asta, am mai spus, nu este o condiție generală, ci ține doar de șansă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unei sinteze interesante și 
complexe care ne poate arăta locul pe care îl avem de consolidat în grupul de 
apartenență. Unii se vor speria că s-ar putea să ocupe un rol negativ, alții unul 
pozitiv și vor fi și oameni care se vor mândrii cu faptul că ocupă una din cele două 
poziții. Nu este important atât de mult simpla conștientizare, cât de importantă se 
va dovedi viziunea de ansamblu. Soarele, abia intrat în zodia Fecioară, nu ne ajută 
să avem viziune de ansamblu, dar o putem obține prin investigarea complicațiilor 
sau problemelor care vin spre noi astăzi. 

Multe din unghiurile care se împlinesc acum optimizează funcțiile psihice 
însă le mențin pe acestea la o cotă ridicată doar prin intermediul condiționării. 
Știm, din observațiile pe care le-am făcut de-a lungul acestei săptămâni, că aceste 
condiționări sunt expresii create de om sau o necesitate de fapt ce apare din 
contextul general în fața unui pericol. Este posibil ca pericolul acum să fie 
personalizat, să aibă nume, să aibă o etichetă sau o țintă. Este important să 
ascultăm tot ceea ce ni se spune astăzi pentru că toată această agitație ne vorbește, 
tot ceea ce pare a fi haos s-ar putea să conțină în interiorul său mesajul eliberării pe 
care l-am ignorat de-a lungul acestei săptămâni. 

Săptămâna eliberării de lumina falsă include și această zăpăceală, și această 
scuturare pe care o simte adeptul care vrea, la un moment dat, să obțină mai mult 
de la viață. Este adevărat, cel care înțelege va putea să extragă din toată această 
agitație un înțeles aparte, unul care să vorbească foarte mult despre succes. Poate el 
nu-și dorește succesul, poate nu vrea să reușească imediat în demersurile în care 
este implicat. Cu toate acestea, este important să țină cont de ceea ce i se spune 
pentru că universul nu face risipă și informații de genul acesta nu vin la tot pasul în 
jurul nostru. Lumea în care trăim este o lume a iluziei, adică o lume a luminii false. 
Din această cauză nu este bine să ne răsfățăm, considerând că vom avea și alte 
șanse care să ne prezinte din nou aceeași informație ori care să ne ajute să ne 
dezvelim de lumina falsă și să descoperim adevărata putere. Lumea aceasta fizică 
face tot ce-i stă în putere pentru a nu se întâmpla lucrul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea astăzi față de tot ceea ce 
se desfășoară în jurul nostru un sentiment de mulțumire. Nu ne este utilă nici 
eticheta pozitivă, dar nici cea negativă, pentru că este foarte posibil ca acestea să fie 
construite prin lumină falsă care va găsi imediat echivalentul pentru a-l păcăli pe 
cel care caută adevărul obiectiv. Dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci să 
căutăm Pacea pentru că prin Pace universul ne vorbește despre adevărul imuabil. 
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25 - 31 august 2014 este săptămâna roadelor frumoase și a spinului din talpă. 
Chiar dacă această săptămână este una remarcabilă la capitolul evenimente astrale, 
rezultatele sale, cele cu care ne vom confrunta la finalul acestui interval, se vor 
stabiliza mai mult în zona în care s-au făcut remarcate și în săptămânile anterioare: 
administrarea corectă a experiențelor trecutului. Nu încape discuție că se va folosi 
multă energie pentru nimic și mulți vor considera că dacă pornesc la bătălie sau își 
cer drepturile într-un mod agresiv reușesc să obțină mai mult decât ar obține dacă 
nu ar face acest lucru. Se va risipi multă energie și din această cauză vom traversa 
în această săptămână accidente, schimbări spectaculoase de situație, deziceri de la 
un program sau un proiect și, pe baza acestora, să se anticipeze, încă de pe acum, 
un rezultat negativ pentru finalul anului 2014. 

În această săptămână Luna parcurge un segment de zodiac de la începutul 
zodiei Fecioară până aproape de finalul zodiei Scorpion, trecând și printr-o fază de 
Lună nouă, dar și printr-o conjuncție cu Capul Dragonului, însemnând inițierea a 
două cicluri. Asta înseamnă că haosul acestei săptămâni sau aspirațiile false, pe 
care nu le-am lăsat în săptămâna anterioară, ne reduc șansele de reușită și ne pun 
energia în slujba unor scopuri mai puțin corecte. 

Va fi o săptămână încărcată de mister, de revolte interne sau de 
compromisuri prezentate ca soluții salvatoare. Așa după cum constatăm din 
denumirea generică aplicată acestui interval, nu lupta internă și nu agresivitatea 
sunt elementele care vor rămâne în conștiința individuală sau în mentalul colectiv. 
Modul cum alegem din toate aceste episoade frumoase, tehnicile pe care le folosim 
pentru a ne desprinde de curentul ucigător care ne duce spre cascadă reprezintă 
dovada că am trăit cu folos. 

Nu are rost acum, în această prezentare generală, să anticipăm ceea ce este 
prezentat deja în analizele celor șapte zile. Însă este important de subliniat, ca o 
sinteză, că acuratețea percepției îi va ajuta pe oameni să se redreseze în această 
săptămână în care furtuna are șapte chipuri, câte unul pentru fiecare zi. 

25 - 31 august 2014 este săptămâna care prezintă cel mai bine celebrul citat 
al lui Gandhi: "Nimic din ceea ce facem nu este important, dar este important că 
facem". Din această cauză acțiunile necugetate, abuzurile pentru adjudecarea 
puterii, minciunile foarte credibile care vor veni spre noi ca soluții salvatoare, 
agresarea viziunii asupra viitorului prin popularea acestuia cu tot felul de mesaje 
agresive acoperă toate aceste roade frumoase și dorește să se transforme într-un 
spin pe care din necunoaștere, ignoranță sau neatenție singuri să ni-l așezăm în 
talpa. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a căuta rodul frumos 
în orice eveniment care vine spre noi acum. Este posibil ca mesajul acestor 
episoade să nu lase să se vadă nimic din frumusețea de dincolo de ele. Nu vom 
putea ajunge la bogățiile minunate care ne sunt rezervate de destin pentru acest 
interval decât dacă vom alege să le consumăm energia special pentru acest lucru.  

Evenimentele care vin de la sine nu au nimic de-a face cu frumusețea unor 
rezultate de care am putea să ne bucurăm mai târziu, însă elementele rele care vor 
să ne domine în această săptămână sunt generoase, abundente, dar nu au 
durabilitate în timp, decât dacă, prin voință proprie, noi singuri le transformăm pe 
acestea în spini și le purtăm o vreme în pantofi. Însă chiar și despre acestea nu ne 
vom mai aduce aminte peste ani pentru că adevărata durabilitate o au doar roadele 
frumoase. 
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Luni, 25 august 
Luni 25- 8-2014 11:50 Mercury (Vir) Sex (Sco) Mars 

Luni 25- 8-2014 12:32    Luna (Leo) --> Virgo 

Luni 25- 8-2014 12:38   Venus (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Luni 25- 8-2014 15:31 Mercury (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Luni 25- 8-2014 17:12     Sun (Vir) Con (Vir) Luna (New Moon) 

Luni 25- 8-2014 22:29    Mars (Sco) Con (Sco) Saturn 
 

Simplificare prin metodă. Originalitate. Inventivitatea este folosită în 
scopuri egoiste. Învățare ușoară. Deschidere față de informații speciale. Mare 
putere de regenerare. Sunt evidențiate drame mai vechi. Norocul ne zâmbește 
frumos. Liderul este avantajat. Se pun bazele unui viitor mai bun. Sunt 
deconspirate anumite neadevăruri. Evaluare a muncii prin informații noi. 

 
Debutul săptămânii se face cu împlinirea fazei de Lună nouă în zodia 

Fecioară, dar nu oricum, ci sub razele opoziției pe care această fază a Lunii o 
primește din partea lui Neptun. Ca un semn de mare grație din partea contextului 
astral, Junon va media această opoziție trimițând către începutul zodiei Scorpion 
invitația la mediere, la soluție, la echilibru. Destul de aproape de acest punct, care 
înseamnă soluția tuturor acestor probleme indicate mai sus, se află conjuncția lui 
Marte cu Saturn, despre care știm că trimite careuri agresive către planetele din 
Leu. Dar ziua, la capitolul evenimente astrale, nu se oprește aici, ci aduce și 
împlinirea trigonului Venus-Uranus și a sextilelor Mercur-Marte și Mercur-Saturn. 
Se poate spune despre ziua de 25 august că ne pune în fața unor evenimente de o 
importanță covârșitoare. Acest lucru se constată nu doar prin faptul că Luna nouă 
înseamnă începutul unui nou ciclu, deci ceea ce gândim sau facem în aceste 
momente devine un reper pentru următoarele patru săptămâni, dar și pentru că 
planetele care au deplasare mai lentă primesc unghiuri împlinite la grad perfect din 
partea planetelor individuale. Asta înseamnă în primul rând deschidere față de 
informații speciale, apoi atracție către gândire, învățare, acceptarea experiențelor 
vieții și a le pune înaintea iluziilor care încearcă să ne modifice comportamentele. 

Unghiurile astrale se combina într-un mod atât de special și de frumos încât 
rezultatul integrează toate aceste secvențe astrale, dar nu seamănă cu niciunul 
dintre acestea, privite în mod individual. Asta înseamnă că schema sintetică a 
acestui moment va  aduce atracție către lucrurile obișnuite, către frumos, către 
spirit estetic, către independență, va da dovadă de o mare putere de regenerare 
astfel încât fiecare va fi capabil să-și evalueze rezultatele muncii după necesitățile 
prezentului. 

Totuși, pentru că venim după o perioadă în care s-ar putea ca anumite 
lucruri să nu fi fost înțelese așa cum trebuie, acolo unde avem de-a face cu firi 
imature, cu oameni care preferă să viseze mult decât să se ocupe de ceea ce au de 
făcut în mod concret. Astăzi norocul doar zâmbește frumos, nu se transpune în 
evenimente concrete. 

Asta va însemna, pentru această categorie de oameni, adjudecarea unor 
rezultate în virtutea inerției, pe baza mesajelor anterioare, nu pe ceea ce se 
întâmplă acum. Dacă ne referim la dimensiunea personală atunci lucrurile acestea 
vor însemna progres prin înțelegere, deschidere către a accepta mesajul unui 
protector sau recomandarea unui ghid ori a unui lider. Elementele neplăcute, 
acelea care au fost explorate în săptămâna anterioară și care au fost integrate în 
denumirea generică de lumină falsă, ne lasă impresia că, în continuare, lucruri pe 
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care nu am reușit să le aflăm ne curtează. Este posibil ca o parte dintre cei care 
caută răspunsuri să-și consume toată energia momentului pentru a deconspira 
adevăruri pe care le intuiesc sau pe care le bănuiesc. Asta înseamnă că vor fi ajutați 
să cerceteze, să facă investigații, muncă de teren, să studieze datele care le sunt 
puse la dispoziție și rezultatul să fie unul care să-i mulțumească.  

Problema rezultatului care mulțumește va fi una complicată în această zi 
pentru că finalul va copia nivelul pe care-l are individul. Ne-am obișnuit să primim, 
de regulă, mai mult decât cerem pentru că cerul, ghidul, forul superior sau poate 
chiar Dumnezeu sunt în cunoștință de cauză cu problema pusă în discuție și toți 
aceștia știu mai multe decât noi despre ceea ce avem nevoie. De această dată, 
răspunsul vine pe nivelul individului, nu mai mult, dar nici mai puțin. Din această 
cauză toată construcția zilei de 25 august respectă această invitație la stabilitate, 
așa cum a gândit-o individul. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție 
accelerată vor observa astăzi că îndură mai mult și prin această contracție 
accentuată pot înțelege fenomenele stranii ale naturii sau comportamentele 
neobișnuite ale celor din preajmă. Valoarea acestor înțelesuri își va dovedi eficiența 
în următoarele patru săptămâni, cât va dura ciclu lunar, pe care conjuncția Soarelui 
cu Luna îl deschide în după-amiaza acestei zile. 

Iată un moment foarte interesant pentru a-i vedea pe cei fățarnici, pe 
făpturile prefăcute în plină desfășurare. De multe ori am atins această componentă 
în analizele săptămânale pe care le facem aici și poate nu am prezentat clar tabloul 
simptomatic al acestor ființe. Poate la un moment dat o vom face, dar nu acum, 
pentru că încă nu am ajuns într-o ecuație astrală care să îi prezinte într-un mod 
amplu și foarte clar pentru toată lumea. Ecuația acestei zile, care înclină foarte mult 
către trăsăturile pozitive, ne va arăta o mare parte din comportamentul lor. Aceste 
făpturi triste reușesc să capteze atenția cu minciunile lor și să ne distragă atenția de 
la adevăratele probleme. Căutând să convingă pe toți cei din jur că altele sunt 
prioritățile, altele sunt frământările, că necesitățile grupului de apartenență sunt 
diferite față de ceea ce dorește un individ care-și ascultă vocea interioară, reușesc 
să distrugă puterea de regenerare a individului bine intenționat sau să-l oprească 
din acest proces, reamintindu-i de drame mai vechi și mimând înțelegerea, 
compasiunea sau iertarea.  

Motivul pentru care am dorit să insereze această informație în analiza 
aplicată zilei de 25 august este aceea că foarte mulți fac confuzia între un fățarnic și 
un om care nu dorește să-și arate sentimentele. Un fățarnic va dori întotdeauna să 
te convingă că simte într-un anumit fel, că este într-un anumit fel, că are o altă 
stare de spirit, că este bucuros, trist, deprimat, iertător, atent, în timp ce un om cu 
bun-simț își va ține sentimentele departe de privirile curioase ale interlocutorului, 
făcând conversație de complezență, detașându-se și fiind dezinteresat complet de 
cât de mult vede, înțelege și simte despre el partenerul său de dialog. Se va 
preocupa doar ca intimitatea sa să nu-i fie invadată. În timp ce fățarnicul te 
agasează cu minciunile în care trebuie să crezi, omul de bun-simț nu dorește să te 
facă părtași la frământările sale. Această diferență majoră între o ființă fățarnică și 
un om normal ne va ajuta astăzi să facem o distincție clară între cei care vro să ne 
convingă de ceea ce nu sunt și cei care nu vro să arate ce simt. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne pune în fața unor probleme foarte 
mari pentru care sunt cerute soluții foarte simple. Asta înseamnă simplificare prin 
metodă sau printr-o formă de inspirație care depășește limitele impuse de rațiune. 
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Ușurința cu care lucrăm cu informațiile, cu care abordăm probleme grave, 
probleme majore sau simplitatea prin care înțelegem marile conflicte pe care le 
traversăm ne pot pune bazele unui viitor mult mai bun. Este adevărat că nu ne-am 
separat în totalitate de anumite influențe care vin din săptămâna anterioară. Mai 
există persoane sau evenimente care se află sub tutela luminii false și nu ne-au 
ajutat să vedem acele frumuseți, ci doar spinul din talpă. Acești oameni care nu se 
separă de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, care nu lasă în urma 
evenimentele care le-au vorbit despre lumina falsă pentru a se ocupa acum de ceea 
ce este frumos, de viața proprie, își vor compromite evaluarea aplicată propriei 
munci și rezultatul la care vor ajunge s-ar putea să nu fie acela pe care-l așteaptă. În 
egală măsură, atracția către dramatism sau prefăcătorie afectează puterea de 
regenerare și de deschidere către informații interesante, dar inutile. 

25 august este o zi importantă pentru a înțelege cum funcționam, pentru a 
accepta mesajele care ne vin din interior, însemnând din adâncul sufletului, din 
subconștient, din corp sau poate dintr-un univers paralel, de acolo de unde foarte 
mulți căutători ai adevărului sunt inspirați. Este adevărat, mulți vor prefera în 
această zi, în care se împlinesc multe unghiuri benefice, să se adâncească în ceea ce 
sunt ei, în munca pe care o au, în relațiile care le-au mai rămas după tot ceea ce s-a 
cernut în săptămâna anterioară, iar acest lucru nu este neapărat o greșeală. Prin 
această contracție, interiorizarea arată că prioritatea nr. 1 pentru ei este echilibrul 
personal, viața intimă sau poate chiar confortul personal. 

Dimensiune socială a acestor unghiuri este, așa cum se deduce, una foarte 
mare. De această dată direcțiile date de Uranus, Saturn sau Marte nu ne vorbesc 
despre război, ci despre căutarea liniștii. Sigur, nu ne vorbesc nici despre pace, 
pentru că încă suntem sub influența unor înțelegeri de proastă factură sau 
construite în mod intenționat greșit pentru a induce în eroare. Astfel, combinația 
dintre valorile săptămânii anterioare și trăsăturile puternice ale acestei săptămâni 
ne pot duce către un rezultat foarte bun dacă refuzăm fățărnicia. 

Dacă la nivel individual acest comportament este ușor de înțeles sau chiar de 
observat cu condiția să existe un minim de disponibilitate pentru acest lucru, la 
nivel social construcțiile care țin de această trăsătură merg către înțelegeri secrete, 
evenimente cu mare risc sau tranzacții cu scopul de a obține un avantaj pentru care 
nu trebuie să se plătească nimic.  

În aspectul său cel mai dur, ziua de 25 august pune în mâna unui individ, 
care a amenințat până acum, un cuțit foarte tăios fără a se gândi dacă își va duce 
sau nu la îndeplinire amenințările. Este posibil ca evenimentele care pornesc din 
această zi, de pe această Lună nouă, să nu pună bazele unui viitor luminos, ci 
dimpotrivă să accentueze și mai mult frământările sociale, conflictele dintre tabere 
pentru că, după cum știm din analizele pe care le facem aici, încă nu s-au așezat 
apele, centrele de putere încă nu s-au reconfigurat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne ascunde sentimentele. 
Este posibil ca aceste sentimente să fie nepotrivite contextului în care suntem în 
această zi sau cel puțin așa vom considera, iar dacă nu suntem siguri pe rezultatul 
pe care îl mizam, dacă nu știm că exprimările nu produc răni atunci să îmbrățișăm 
liniștea, să lăsăm sufletul să vorbească în dimensiunea în care se exprimă cel mai 
bine și gura să tacă. De altfel, de fiecare dată când gura a tăcut și sufletul a vorbit 
mai mult, ființa a avut numai de câștigat. 
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Marți, 26 august 
Marti 26- 8-2014  1:14    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Marti 26- 8-2014  7:14    Luna (Vir) Sex (Can) Juno 

Marti 26- 8-2014 11:07    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Marti 26- 8-2014 20:45    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Marti 26- 8-2014 21:21   Venus (Leo) Squ (Sco) Saturn 
 

Hotărâri dificile. Evaluare. Inhibițiile sunt prezentate ca exemple de bune 
practici. Păcatul ne vorbește despre ceilalți. Sincronizări stranii. Aventuri 
periculoase. Se activează o componentă prin care se ajunge la concluzii negative. 
Ceea ce a fost ascuns este activat. 

 
Împlinirea opoziției Lună-Neptun, dar și, spre seara zilei de 26 august, a 

opoziției Lună-Chiron ne pune în fața unor sincronizări stranii. Prin acest unghi 
dorim să ne desprindem de anumite negocieri și asta ne va lăsa impresia că 
urmărim să obținem alte lucruri, care nu ne sunt specifice ori care nu le trebuie. De 
aici şi tendința de a ne arunca în aventuri periculoase sau de a continua evaluarea 
muncii proprii așa după cum am gândit-o în ziua anterioară, însă cu alte rezultate.  

Astăzi se ridică nivelul de vibrație prin durere, prin nemulțumire sau prin 
suferință. Ceea ce a fost ascuns este activat și înțelesurile cu care am lucrat foarte 
ușor în ziua anterioară și care încep, cu fiecare zi în care ne depărtăm de începutul 
săptămânii, să se diminueze, ne vor vorbi astăzi despre greșelile săvârșite în mod 
intenționat. Prietenia pe care Luna o realizează cu planeta Pluton înseamnă de fapt 
un braț al configurației numită Dreptunghi mistic. Toate aceste înțelesuri, în 
ansamblul lor, arată că suntem pe drumul cel bun și oricât de grea sau apăsătoare 
ni se pare viața acum, așa ne este scris, așa a fost consemnat pe corpul nostru de 
lumină să ni se întâmple. 

În realitate, ceea ce se activează cu acest careu care se împlinește între Venus 
și Saturn ia înfățișarea unei sedimentări. Privim evenimentele din ultima perioadă 
sau chiar ale vieții în ansamblul ei ca și cum ne-am uita la un film și avem impresia 
că dacă nu suntem atinși de acestea în mod direct nu simțim nimic. Este posibil ca 
această desensibilizare să aibă și conotații bune, însă ea subliniază doar o inhibiție 
care nu trebuie explorată. Aceste sincronizări stranii, dacă au la bază doar această 
inhibiție, îi vor duce pe oameni pe căi ocolite, îi vor face să rătăcească, să se certe pe 
motive prostești, adică să pun o greutate pe relațiile bune, care și așa erau foarte 
firave. Din cauza acestora, unii, mai sensibili, ajung chiar la disperare. Pentru 
aceștia, relația proastă dintre Venus şi Saturn arată dovada că acum, în această 
perioadă, nu se pot redresa. Nu ne referim aici doar la un anume echilibru 
emoțional sau la dobândirea stării de confort, ci ne referim în mod concret la relația 
pe care o are individul cu bunurile. Redresarea înseamnă acum a lăsa în urmă 
sărăcia sau ceea ce este incomplet. Această impresie care ne spune că nu avem ceea 
ce ne trebuie, că nu avem cât ne trebuie este de fapt și concluzia negativă la care 
ajungem în urma unei analize aplicată datelor pe care le avem acum la dispoziție. 
Prin această calitate, evenimentele zilei de 26 august vor fi diferite față de ceea ce  
s-a întâmplat în ziua anterioară, chiar dacă o parte din unghiurile aferente 
începutului de săptămână mai sunt active și acum. 

Prin urmare, 26 august este ziua hotărârilor dificile. Nu suntem constrânși 
de ceea ce ni se întâmplă acum să luăm o hotărâre, dar vom ajunge și acolo ca 
urmare a unei necesități false. Inhibiția este necesitatea falsă a zilei de 26 august 
prin care se activează o latură a ființei care nu are nevoie acum să fie explorată. 
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Ceea ce este ascuns și nu poate fi pus în mod deschis la dispoziția grupului de 
apartenență sau nu poate fi afișat va avea o țintă și trebuie lăsat în așteptarea unui 
moment prielnic. Aflați în această stare de confuzie, oamenii se luptă între ei, se 
acuză că unii pe motiv că ceilalți sunt cauzele suferinței lor, ale bolii pe care le au de 
îndurat sau cauze ale frământărilor sociale pe care le-au parcurs în ultima perioadă. 
Acestea sunt impresii false pentru că relația proastă care se construiește între 
planetele individuale și cele colective arată tulburări rezultate în urma 
observațiilor. Mintea nu este lucidă, gândurile nu sunt la locul lor și a ne face 
planuri de viitor pe baza acestor frământări interne înseamnă a pune la baza unui 
edificiu concluzii negative. Trebuie să ne așteptăm, însă ca aceste ecuații astrale, 
atât cele aferente zilei curente, cât și cele aferente zilei anterioare, să exploreze 
latura ascunsă a ființei. Faptul că ne aflăm în fața unor inhibiții înseamnă că ne 
aflăm de fapt în fața unor elemente pe care nu știm să le explorăm și tendința este 
de a le ascunde. Vibrațiile de acum le amplifică pe acestea și ne lase impresia că 
neajunsurile, greșelile, păcatul sau lipsurile sunt elementele definitorii ale 
momentului. Nu, ele nu sunt elementele definitorii ale momentului, ci așa vrem noi 
să le vedem.  

Așadar, avem nevoie în această zi de puțin mai multă toleranță față de ideea 
în sine de greșeală sau de păcat pentru că nu putem merge mai departe în zilele 
următoare cu aceste lucruri nerezolvate. Zilele următoare au și ele problemele lor, 
au și ele spinii lor din talpă. Roadele care vin spre noi în această săptămână 
înfloresc prin acceptare, toleranță, înțelegere. Este posibil ca prin cultivarea acestor 
sentimente nobile să obținem doar o liniște sufletească, doar o stare de confort, 
doar o  mai ușoară acceptare sau o mai bună tolerare a mediului agresiv în care 
trăim. Este o mare realizare să atingem acest punct de echilibru când totul în jur se 
zdruncină. Liniștea de acum seamănă cu flacăra unei lumânări plimbată prin 
furtună, așa cum făcea părintele Arsenie Boca. Este ușor să duci o lumină dintr-o 
cameră într-alta când nu este nimic în calea sa care ar putea să o stingă, dar este 
foarte greu să duci o lumânare aprinsă prin furtună. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
contrastul necesar pentru a nu ne lăsa doborâți sau consumați de răutatea 
frământărilor din jur. Până și zgomotele stridente ale momentului ar putea să ne 
tulbure liniștea sufletească. Acela care va ține această liniște aprinsă precum o 
lumânare și o va putea duce prin furtună la destinație, va deveni un învingător. La 
asta se referă și lecția Părintelui Arsenie Boca referitor la puterea sa de a duce o 
lumânare aprinsă prin furtună. 
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Miercuri, 27 august 
Miercuri 27- 8-2014  0:19    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Miercuri 27- 8-2014  1:37    Luna (Vir) Sex (Sco) Mars 

Miercuri 27- 8-2014  5:27    Luna (Vir) Con (Vir) Mercury 

Miercuri 27- 8-2014 18:46   Venus (Leo) Squ (Sco) Mars 
 

Mare putere de înțelegere, dar fără răbdare. Critică exagerată. Avertizare. 
Curiozitatea stranie aduce partenerului de dialog o mare satisfacție. Se greșește 
prin împărtășirea unei păreri. Se învață ușor. Informațiile sunt citite printre 
rânduri. 

 
Ziua de astăzi este mai ușoară decât celelalte două zile pe care le-am parcurs 

din această săptămână. Acum unghiurile pe care le împlinește Luna, dar și careul 
dintre Marte și Venus, cel care se împlinește la grad perfect în după-amiaza acestei 
zile, devin elemente constructive pentru o mai bună înțelegere aplicată vieții. Se 
pare că este acceptată mai ușor o condiționare dacă ea nu este făcută publică, dacă 
din afară nu se vede ce trăim sau dacă interferențele sau forțele care vin din 
exterior activează alte sectoare și, prin intermediul acestui proces, să putem să 
realizăm foarte ușor un contrast. Asta arată că din ceea ce ni se întâmplă astăzi se 
învață ușor și că multe din informațiile care vin spre noi despre oameni, despre 
viață, despre obiecte sau stări sufletești sunt citite printre rânduri.  

Problemele acestei zile devin tentații care hrănesc curajul de a acționa și care 
nu au menirea de a speria. Este posibil ca aceste înțepături care ne vin din careul 
Venus-Marte să hrănească încrederea în sine și curajul. Este adevărat, relația pe 
care Luna o are cu Saturn arată că dispunem acum de o mai mare putere de 
înțelegere, doar că această înțelegere nu va putea fi folosită în mod corect pentru că 
oamenii nu au răbdare sau cad în patima de a critica exagerat. 

Acolo unde nu se constată problemele de această factură, acolo unde avem 
de-a face cu educație și unde oamenii nu spun tot ceea ce le vine la gură, nu 
povestesc toate mizeriile, nu îi încarcă pe cei din jur cu elemente vicioase doar 
pentru că nu se pot abține și le este acceptată sinceritatea bolnăvicioasă, acolo unde 
rafinamentul sufletesc și-a făcut loc putem vorbi despre contactul cu percepții 
neobișnuite. Marte din Scorpion este renumit în astrologie prin faptul că aduce 
senzații stranii, nu așa cum o face Uranus prin informație, ci printr-o chimie care 
apare în urma contactului. Şi o simplă atingere poate avea acum darul de a ne oferii 
o mare diversitate de senzații, de percepție sau de plăceri pe care până acum nu le-
am avut. Asta înseamnă, pentru unii, cunoaștere și își vor da seama cât de 
neobișnuită este în momentul în care vor dori să o împărtășească. 

Totuși, careul dintre Venus și Marte arată, în primul rând, un conflict intern 
și cel care ajunge la aceste percepții stranii doar pentru a fugi de o problemă arată 
că, de fapt, sunt lași și aceste curiozități se întorc împotriva lor depărtându-i de la 
adevăr. Este posibil ca nici adevărul să nu fie ceea ce caută și nici ceea ce apreciază 
cel mai mult. Deci vorbim aici despre oameni care își fac singuri rău care, oricât s-
ar strădui, nu se pot abține din a greși, vor vorbi mult și prost, vor critica pe toată 
lumea încercând să-i convingă pe cei din jur că au o poziție la care nu au ajuns 
niciodată. Acești oameni sunt ființe fățarnice care au reușit să se ascundă cu multă 
dibăcie în zilele anterioare. Acum își continua practica pe care o iubesc nespus și se 
adâncesc și mai mult în rolul negativ pe care și-l atribuie. 
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Prin urmare, 27 august este ziuă confruntării cu sine. Aflându-ne față în 
față cu propriile probleme vom încerca să ne căutăm justificări, să ne scuzăm ori să 
ne oferim tot felul de explicații care să ne depărteze de la adevărata soluție. Acum 
Venus, care se află în conjuncție cu Luna neagră, unghi care se va împlini la grad 
perfect în ziua următoare, își atribuie rolul de mediator în relația proastă pe care 
Uranus o are cu Axa Dragonului. Problemele care vin spre noi acum nu sunt simple 
stări proaste, nu sunt simple indispoziții, ci complexe de inferioritate, bariere pe 
care le-am construit și pe care le-am hrănit de-a lungul vieții. Încercăm să ne 
păcălim prin justificări afective, prin tot felul de tertipuri în care partenerul de 
dialog sau partenerul de viață să aibă un anume rol decisiv, adică de a-i pune 
acestuia în spate responsabilități nespecifice, nu face decât să adâncească și mai 
mult o problemă existențială. 

Spre deosebire de ceea cea venit spre noi în ziua anterioară acum ne întâlnim 
cu propria disimulare, cu propria fățărnicie, cu ipostaze când am dorit cu orice preț 
să ascundem o problemă personală care ne sperie sau despre care știm sigur că este 
de nerezolvat. Unghiul negativ care se ridică între Venus și Marte arată și faptul că 
se greșește prin împărtășirea unei păreri. Această părere are în primul rând nevoie 
de un filtru personal, de autocritică și apoi de ecoul grupului de apartenență. Cel 
care își înțelege acum problema, care poate citi printre rânduri, prin calități, nu 
prin defecte va reuși să-și țină sub control această critică exagerată și să nu mai 
îmbrățișeze dictonul "atacul este cea mai bună apărare". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta lumina interioară. 
Chiar dacă ne aflăm în fața unor conflicte interne, chiar dacă astăzi suntem pe 
punctul de a ne molipsi de o depresie sau ne-am întâlnit cu lucruri rele pentru care 
niciodată nu am avut o soluție, să ne impunem mai multă disciplină decât am 
crezut că avem nevoie pentru a ne depărta de această critică. Nu va fi o dramă prea 
mare dacă nu vom reuși pe cât de mult ne dorim sau dacă nu vom reuși să rezolvăm 
toate aceste frământări care-și cer dreptul la atenție. Orice pas pe care-l facem este 
un drept câștigat și cu fiecare drept câștigat spinul din talpă se micșorează. 

 
Joi, 28 august 

Joi 28- 8-2014  0:53    Luna (Vir) --> Libra 

Joi 28- 8-2014 13:28   Venus (Leo) Con (Leo) Lilith 

Joi 28- 8-2014 19:42    Luna (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Joi 28- 8-2014 22:01    Luna (Lib) Squ (Can) Juno 

Joi 28- 8-2014 23:02    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
 

Pedeapsa aduce satisfacții noi. Mister în explorarea unor defecte de 
caracter. Adevărurile pot fi tragice. Promiscuitate. Senzualitate. Prea multă 
mândrie. Este nevoie de multă căldură pentru a dezmorți atmosfera încordată. 
Lumină vine din sectorul celui mic și slab. 

 
Oamenii au adesea tendința de a-și exagera durerile. Atunci când aceste 

dureri atrag pedeapsa, viețile lor se transformă în adevărate drame. Astăzi, prin 
împlinirea conjuncției dintre Venus și Luna neagră, pedeapsa aduce satisfacții noi. 
Este adevărat, se va pune și o picătură de mister în toate aceste evenimente, iar asta 
va aduce din zilele anterioare o atmosferă încordată, aceea care nu ne permite să 
vedem clar în față, să nu putem analiza simplu problemele care ne sunt oferite spre 
studiu sau să nu interacționăm cu cei din jur prin căldură sau sinceritate. Totul 
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acum este disimulat, ascuns, catalizat s-au prezentat într-un mod grandios ca și 
cum este cea mai mare realizare a vieții. 

În realitate, 28 august vine spre noi cu o mare problemă. Senzualitatea, 
promiscuitatea, mândria sunt elemente care stau la baza comportamentului ca și 
cum nu am învățat nimic din primele zile ale săptămânii și vrem neapărat să ne 
dăm în spectacol. Faptul că peste această conjunctură se suprapune și trecerea 
Lunii pe primul segment al zodiei Balanță, urmând ca, spre seară, să se împlinească 
o cruce cosmică pe semne cardinale împreună cu Pluton, Uranus și Junon arată că 
această tendință spre disimulare nu este o întâmplare și, nici într-un caz, expresia 
unor pretenții de moment. 

Cei care se mențin pe aceeași linie a preocupărilor din ziua anterioară vor 
reuși să vadă comportamentele celor din preajmă prin mister. Se vor întreba de ce 
oamenii se comportă în felul acesta, care sunt cauzele care stau la baza realizărilor 
lor, de unde au bani, ce compromisuri fac pentru a avea atât de multe cunoștințe și 
cum fac de se simt atât de bine. Astfel, se pierde din vedere că această formă de 
disimulare exercită o atracție teribilă și acolo unde vedem zâmbete foarte largi, o 
veselie debordantă trebuie să ne așteptăm să găsim puțin mai multă teatralitate sau 
chiar fățărnicie decât am văzut în zilele anterioare. Practic, acesta este momentul 
de apogeu în această tendință a săptămânii prin care se poate ascunde realitatea 
sentimentelor sau adevăratele intenții pentru a le transforma în spini. Mulți pierd 
din vedere că ansamblul astral al acestei săptămâni ne îndeamnă să punem toate 
aceste observații sau realizări la baza unui edificiu important. Dacă lucrăm cu spini, 
dacă iubim spinii atunci singuri, fără să ne oblige nimeni, ni-i așezăm în talpă. 

Prin urmare, 28 august este o zi de pedeapsă, dar asta nu înseamnă că 
această tendință aduce mai multă putere anturajului sau celor din preajmă. 
Pedeapsa se aplică singură prin alegerile proaste pe care le facem, prin ușurința cu 
care putem cădea pradă unor compromisuri sau prin plăcerea de a face lucruri rele. 
Cel care reușește să-și țină firea, să fie puternic și să se bucure de roadele frumoase 
pe care le are în preajmă, adică să-și distragă atenția de la aceste lucruri negative va 
fi elementul mic și slab care dintr-o dată va deveni mare și puternic. 

Această conjuncție a Lunii negre cu Venus de pe zodia Leu va aduce într-un 
punct critic relația proastă dintre părinți și copii, o încercare pentru femeile care 
vor să aducă pe lume un copil sau pentru fetițele care nu au ajuns încă la 
maturitatea biologică. Unghiul acesta este negativ pentru că arată anumite 
transformări în corp, unele dintre ele atât de ciudate, de stranii, de neobișnuite, 
încât pot ajunge până la a simula simptomele unei boli. Nu este nici pe departe 
vorba despre o afecțiune, ci este vorba doar despre o încordare transpusă biologic 
prin reacții neobișnuite ale corpului. 

La nivelul grupurilor, relația care se construiește acum între cele două 
conjuncții, pe de o parte conjuncția lui Marte cu Saturn de pe Scorpion și, de partea 
cealaltă, conjuncția Venus-Luna neagră de pe Leu arată că în interiorul centrelor de 
putere sunt frământări mult mai mare decât putem vedea din afară. Cei care sunt în 
interior vor lăsa impresia că cedează în fața acestor tulburări și, dacă cineva va 
îndrăzni să vorbească, va spune lucruri cu adevărat șocante despre ceea ce se 
întâmpla acolo. Dar pentru direcția generală a acestei săptămâni, aceste dezvăluiri 
n-au nicio importanță pentru că sunt, de asemenea, expresia unor dezechilibre 
susținute pe dorința de răzbunare. Urmarea lor va reprezenta o reacție din partea 
grupului de apartenență care va acoperi această minciună cu una și mai mare, iar 
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cel care își petrece toată ziua urmărind acest fenomen social fără a se ocupe de 
sufletul sau își pierde vremea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne menține, ca și în zilele 
anterioare, sinceritatea. Dacă mediul de apartenența nu poate susține sinceritatea 
unui individ atunci acesta să-și lase sufletul să vorbească și să-și închidă gura. Să 
fim hotărâți în lumina caldă a sufletului pentru că doar aceasta durează. 

 
Vineri, 29 august 

Vineri 29- 8-2014  8:27    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Vineri 29- 8-2014 11:16    Mars (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Vineri 29- 8-2014 16:14    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Vineri 29- 8-2014 17:32     Sun (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Vineri 29- 8-2014 18:57    Luna (Lib) Sex (Leo) Venus 

Vineri 29- 8-2014 19:23    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Vineri 29- 8-2014 20:49   Pluto [Cap] Opp (Can) Juno 

Vineri 29- 8-2014 23:07   Venus (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Superioritatea are nevoie să fie demonstrată. O greșeală pune capăt unei 
colaborări. Dezamăgire pe linie profesională. Este pus la îndoială mesajul unui 
maestru. Se minte frumos. Elementele benefice obținute prin sacrificiu sunt 
integrate pentru prima dată în dimensiunea proprie. Noroc obișnuit. Armonia 
activează eficiența și viceversa. Aspirații către lucruri mai bune. Eroul devine un 
profesor bun. 

 
Un alt moment important al acestei săptămâni este ziua de 29 august, când 

se împlinește din nou un regal astral care arată că sentimentul de superioritate este 
încă foarte activ. Astăzi Luna se întâlnește cu Capul Dragonului și se inițiază un nou 
ciclu draconitic, încercând să elibereze spiritul din capcana prejudecăților, atât de 
active acum, în această săptămână. Dacă luni, când, de asemenea, am parcurs o 
concentrare de forțe astrale, am văzut că lucrurile nu sunt ceea ce par, astăzi vom 
vedea că direcțiile spre care ne îndreptăm s-ar putea să nu ne ofere nimic din ceea 
ce cerem de la viață sau nimic din ceea ce ne așteptăm să primim. Se va vorbi astăzi 
despre durere, despre insatisfacție, despre neputința de a găsi lumina de la capătul 
tunelului sau un om cu care să vorbim așa cum ne place cel mai mult sau cum ne-
am simți mai bine. Pe cerul acestei zile se consumă multe unghiuri negative care 
amplifică tensiunea internă, dar și pe cea socială punându-se la îndoială aproape 
orice. Ne vom îndoi că vreodată vom trăi bine, că vom avea în preajmă persoanele 
cu care să vorbim de la același nivel sau fără teama că am putea spune ceva care să 
ne deranjeze sau care să poată fi folosit mai târziu împotriva noastră, că am putea 
găsi Maestru pe care-l căutăm sau că viața se poate schimba din punct de vedere 
material în direcția urmărită. Prea multe pentru o singură zi și, de asemenea, prea 
multă nesiguranță într-un moment în care, cel puțin după cum am crezut în zilele 
anterioare, aproape că ne luam zborul către o destinație minunată. Acum o greutate 
cade din cer, o întâmplare nefericită se consumă și elementele benefice, dacă vor să 
supraviețuiască, trebuie să facă un sacrificiu. Faptul că se vorbește din nou despre 
reținere, despre sacrificiu sau despre a plăti atât de scump un bine atât de mic sau 
în cantitate atât de redusă, ne sperie. 

De această dată nu este favorizată dimensiunea personală față de cea socială, 
dar nici dimensiunea socială față de cea personală. Prin faptul că planetele cu mers 
lent trimit unghiuri împlinite la grad perfect cu planetele individuale, și departe 
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cealaltă se împlinește și opoziția Pluton-Junon, adâncimea trăirilor personale are 
aceeași intensitate cu frământările pe care le constatăm în grupul de apartenență 
sau despre care aflăm că există în marile grupuri. Faptul că nu avem soluții la 
nimic, că mintea este rătăcitoare sau că, unde ne întoarcem, la tot pasul, dăm peste 
oameni mincinoși sau peste isterici, ne motivează să privim mai departe decât am 
făcut până acum, să ne depășim anumite limite, ceea ce este bine pentru idealul pe 
care ni l-am propus. Este adevărat, cei care sunt orientați negativ își vor depăși 
aceste limite pe linia pe care s-au orientat, adică pe o linie negativă.  

Limitele puterii personale sunt judecate acum după puterea de convingere și 
după abilitatea de a rămâne lucid în tot acest război. Faptul că este pus la îndoială 
mesajul unui maestru sau mesajul unui profesor ori al unui prieten apropiat, oferit 
cu cele mai bune intenții, arată că trăim în continuare într-un plan al iluziilor. Se 
întâmplă adesea ca trăsăturile unei săptămâni, integrate în mesajul sintetic, să 
treacă și în săptămânile următoare așa cum se întâmplă acum. Este vorba despre 
tendința de a îmbrățișa lumina falsă, caracteristică specifică săptămânii anterioare, 
pe care o regăsim și acum, când ar trebui să ne preocupăm mai curând de 
rezultatele muncii decât de ceea ce este negativ sau ne înșală. Opoziția Soarelui cu 
Neptun arată, în acest context, și incapacitatea de a lua decizii, de a vedea clar 
realitatea înconjurătoare și, implicit, de a decide pe baza unor prejudecăți.  

Dacă urmărim cu atenție cerul zilei de 29 august înțelegem că problema 
principală în care se integrează toate aceste direcții vizează în primul rând o risipire 
a energiei în mai multe proiecte. Pentru că sunt mai multe preocupări pe rol, avem 
în minte mai multe probleme și vrem să facem mai multe lucruri deodată, nu ne 
dăm seama care sunt cele de maxima urgență și care nu. De fapt, această 
multitudine de evenimente și, implicit, de probleme adună evenimente din ambele 
sectoare pe care le invocăm, deopotrivă, în ambele săptămâni. Tulburarea mentală, 
neputința de a vedea lumina de la capătul tunelului îi face pe oameni să amestece 
problemele personale cu cele sociale și, implicit, să se amestece și soluțiile aferente 
acestora. De aici o întreaga zăpăceală, de aici și neputința de a ne orienta pe un 
singur fir. 

Prin urmare, 29 august este o zi în care ne vom dovedi superioritatea față 
de problemele personale. O mare parte din ceea ce vine spre noi acum se 
accentuează pe linia despre care am fost informați în zilele anterioare. Acum avem 
impresia că totul ne este cunoscut, poate chiar în detaliu, însă tendința de a 
amesteca lucrurile, de a le rezolva foarte repede ori de a da vina pe cineva din 
preajmă pentru faptul că ele nu se rezolvă de la sine ar putea însemna mijlocul prin 
care distrugem ceea ce ne-a mai rămas. Cel care se trezește de dimineață, conform 
proverbului înțelept, ajunge departe, adică armonia sa îi activează eficiența, dar 
procesul va funcționa și viceversa. 

Cu alte cuvinte, faptul că anumite lucruri se amestecă sau că norocul este 
judecat după cât de repede sunt rezolvate problemele ne face să credem că 
dezamăgirile față de o persoană sau față de un proces sunt reale. Nu, nimic din 
toate aceste lucruri rele nu are echivalent în realitate, iar acest lucru se explică din 
punct de vedere astral, nu doar prin faptul că Soarele trece acum prin opoziția dură 
pe care o primește din partea lui Neptun, ci și pentru că planetele sunt răsfirate 
peste tot zodiacul și suntem agasați de o multitudine de probleme care au nevoie, 
fiecare în felul său, de mult timp pentru a se finaliza. Noi dorim acum într-un timp 
foarte scurt să le rezolvăm pe toate, dar nu se poate și, observând acest lucru, dăm 
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vina pe cine ne este la îndemână: profesor, prieten, metoda de lucru, vremurile pe 
care le trăim, epoca istorică, nivelul spiritual, starea de vitalitate, Dumnezeu. 

Chiar dacă evenimentele aferente celor două sectoare pe care le tot analizăm 
aici, sectorul privat și cel social, par să vină în această ecuație cu un număr egal de 
evenimente, episoadele care se consumă pe zona publică au o gravitate aparte față 
de celelalte. Opoziția lui Pluton cu Junon accentuează acum un război al resurselor 
pe care nu-l mai putem duce în forma aceasta, pe motiv că nu mai avem susținerea 
necesară sau am obosit. Faptul că centrele de putere sunt în continuare într-un 
accentuat proces de reconfigurare arată că această etapă va fi privită la nivelul 
fenomenelor sociale ca o pretenție lipsită de suport real sau ca o lipsă de 
flexibilitate din partea unui partener. Venus, chiar dacă este lezată de conjuncția, 
încă activă, cu Luna neagră, mediază tendința Nodurilor prin împlinirea la grad 
perfect a sextilului cu Capul Dragonului, arătând că dimensiunea personală are 
șanse să-și revină prin personalizare, prin eliberarea de sfatul rău și atracția către 
sfatul bun, prin decizii de o duritate atroce care, peste ani, ne vor proteja de 
indecizii păguboase sau adâncirea în asocieri de proastă factură. Zonă publică nu 
beneficiază de acest moment de grație și din această cauză nu este atât de puternică 
pe cât am crezut și ar putea avea de suferit dacă, pe anumite sectoare, nu intervin 
ființe cu suflet mare să facă un sacrificiu major pentru asta deoarece aici 
supraviețuirea vine, nu prin intermediul lui Venus, adică șansa cea mică, norocul 
cel de pe urmă, ci prin intermediul Lunii negre, adică prin minciuna. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa grijile zilei de mâine 
pentru ziua de mâine, de a lăsa frământările sociale în grija celor care și le doresc și 
de a privi înainte cu speranța că în orice eveniment neplăcut se ascunde 
posibilitatea de a găsi ultima picătură de amar. Întotdeauna ultima picătură de 
amar anunță începutul unei perioade frumoase. În felul acesta, devenim eroii fără 
să murim, devenim profesori fără a trece prin perioade de formare, devenim ghizi 
doar prin grația inspirației continue. 

 
Sâmbătă, 30 august 

Sambata 30- 8-2014 11:49    Luna (Lib) --> Scorpio 

Sambata 30- 8-2014 23:41    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Se vorbește prea mult despre trădare. Amintirile sunt răscolite. Se pune 
stăpânire pe un proiect important de viitor. Liderii au secrete. Sensibilitatea 
omului simplu devine dintr-odată un element foarte puternic. Sunt anticipate 
evenimente negative care se vor consuma până la finalul anului. 

 
Din seara zilei de 29 august până în mijlocul zilei de 30 august Luna va fi în 

Perioada fără Direcție și nu ne va ajuta să ne clarificăm anumite probleme 
referitoare la cele puse în discuție în ziua de 29 august sau pe care le-am adus cu 
noi din săptămâna anterioară. În 30 august, după ce Luna va intra în Scorpion, se 
va vorbi prea mult despre trădare. Amintirile vor avea un rol foarte important în 
argumentarea trădării și din această cauză este posibil ca acum să ne vină în minte 
numai situații complicate care sunt lipsite de armonie sau care sunt dominate de 
un fior aparte. Nu vorbim aici despre fiorul dragostei, despre plăceri sau despre alte 
tipuri de complicații afective pe care oamenii le abordează atunci când vor să-și 
consume energia și nu știu cum. Vorbim aici despre fiorul secretului, despre fiorul 
misterului care urmează a fi dezlegat. Asta înseamnă că în ziua de 30 august toți 
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oamenii se preocupă să-și protejeze ceea ce au mai valoros și care nu va fi pus la 
dispoziția grupului de apartenența. 

Cu cât ne apropiam de seara zilei de 30 august și Luna își reduce toleranța 
admisă pentru trigonul pe care-l realizează cu Neptun, cu atât sensibilitatea se va 
orienta mai mult către făgașul normal. Astfel, sunt anticipate evenimente corecte 
care vor deveni argumente în favoarea renunțării la această înclinație către patimă. 
Sensibilitatea omului simplu devine astfel un element foarte puternic, poate chiar 
de referință, pentru care, din nefericire, se va cere un preț. Faptul că Luna a intrat 
în Scorpion nu arată că puterea individului crește, ci dimpotrivă că el devine 
vulnerabil la defectele de caracter pe care nu și le mai poate ascunde așa cum a 
făcut până acum ci, prin faptul că este tot timpul preocupat de ceea ce nu-i convine, 
de ceea ce-l deranjează arată cât de vulnerabil este. În felul acesta, raportul 
individului cu grupul de apartenență scapă de sub control și va accentua acea rană 
pe care nu am reușit s-o vindecăm, nici măcar în săptămâna anterioară când 
lumina falsa a fost atât de clar conturată și am avut atât de multe pârghii pentru a 
renunța la ea. Durerile zilei de 30 august sunt adânci, încărcate de o nostalgie 
periculoasă ce pot deveni foarte ușor, dintr-un simplu gest de neatenție, coroane de 
spini care să-i transforme pe cei neatenți în victime. 

Prin urmare, ziua de 30 august ne lasă impresia că putem alege programul 
de lucru, oamenii cu care ne asociem sau cum anume însă simțim. De fapt, se 
continuă agitația zilelor anterioare însă în alt mod, în așa fel încât ceea ce în ziua 
anterioară era foarte sigur acum, dintr-o dată, intră într-o tăcere adâncă și lasă 
impresia că nu mai poate merge mai departe. Acesta este momentul când cei mai 
mulți se vor teme pentru secretele lor, când se vor consuma atât de mult încât vor 
pune la îndoială că în zilele anterioare au fost eficienți, așa cum li s-a spus. Pentru 
că atât Perioada fără Direcție a Lunii, care începe din seara zilei de 29 august, cât și 
faptul că Luna trece printr-o zodie unde nu se simte deloc bine (Scorpion) 
inspirația care ne vine din trigonul Lună-Neptun ne va vorbi mai mult despre 
evenimente negative, în special acelea care se vor consuma la finalul anului 2014. 

Este adevărat, valul de informații care ne-a adus aici ar fi trebuit să ne 
informeze referitor la etapele următoare. Nimeni, nici măcar cel în cauză nu a avut 
mare încredere sau timpul necesar să ne spună la ce să ne așteptăm. În felul acesta, 
toată forța de concentrare dată de Luna din Scorpion va fi folosită la a anticipa 
evenimentul pe care nimeni nu vrea să-l pomenească, întâmplarea de care toți se 
tem. Este adevărat, în special pentru că Luna trece acum prin Scorpion, până când 
se va întâlni cu Saturn și cu Marte și va primi de la aceștia sarcini suplimentare, 
oamenii cred că-și pot proteja secretele. Este vorba aici în mod special de cei care 
au funcții de conducere, de lideri, de formatorii de idei sau de ghizi. 

Mai există o direcție pozitivă care va da zilei de 30 august o notă aparte. 
Inspirația sau anticiparea evenimentelor negative ne poate pune pe unii și în 
postura de a afla lucruri bune despre puterea lor de concentrare, recunoaștere 
socială sau bogățiile de care dispun. Mulți nu au știut că se pot concentra atât de 
bine, nu s-au crezut atât de sensibili sau nu s-au gândit niciodată că este un 
privilegiu să ai oameni puțini în jur dacă a avea mulți oameni înseamnă și a avea 
neșansa de a gusta din diversitatea defectelor de caracter. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda mai multă atenție 
emoției decât acțiunii. Chiar dacă multe din ceea ce se întâmplă acum ne lase 
impresia că trebuie să ne grăbim, altfel pierdem timp sau pierdem o etapă 
importantă asupra căreia nu vom mai reveni, să nu schimbăm ritmul de lucru dacă, 
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prin aceasta, pierdem la capitolul emoție. Emoțiile stabile sunt cele mai mare 
achiziție al acestei zile, nu neapărat ceea ce aflăm despre viitor. 

 
Duminică, 31 august 

Duminica 31- 8-2014  2:14     Sun (Vir) Sex (Sco) Moon 

Duminica 31- 8-2014  6:56    Luna (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 31- 8-2014  9:05    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Duminica 31- 8-2014 10:40    Luna (Sco) Tri (Can) Juno 

Duminica 31- 8-2014 17:48    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Duminica 31- 8-2014 22:08    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
 

Scopul scuză mijloacele. Sunt anticipate trădări care se vor consuma la 
finalul anului. Iubirea reprezintă un sentiment restrictiv. Senzație de slăbiciune 
care nu poate fi încadrată în diagnostic. Suspiciuni. Adevărul este cântărit prea 
mult. Lipsesc informații dintr-o analiză considerată încheiată. Putere de 
regenerare. 

 
Finalul săptămânii ne aduce într-un punct al eficienței și ne îndeamnă să ne 

adunăm gândurile, să ne punem grămadă emoțiile și să nu ne mai plângem de milă. 
Luna, în drumul său spre conjuncția cu Saturn, împlinește unghiuri cu 

Jupiter, Pluton, Junon și cu Chiron, dar și, în timpul nopții de sâmbătă spre 
duminică, un sextil cu Soarele, ne va vorbi despre puterea de a schimba lumea, 
despre ușurința de a ridica iubirea la nivel de artă și de a o exprima într-un mod 
inedit. Acesta este cel mai frumos moment al săptămânii, când înțelegem că toate 
tulburările ce au venit spre noi de-a lungul acestui interval nu au fost 
reprezentative pentru ceea ce ni s-a-ntâmplat, ci doar învelișul unor evenimente 
frumoase, ambalajul unor roade mult prea importante pentru a fi lăsate la voia 
întâmplării. 

Există însă oameni care preferă, la acest moment de sinteză, să-și aducă 
aminte de săptămâna 25 - 31 august doar prin evenimentele nefericite. Aceștia sunt 
cei care se bucură mult atunci când au probleme pentru că au fost educați sau, 
poate, autoeducați să se mobilizeze numai prin agresivitate. Este adevărat 
agresivitatea impune o mobilizare însă aceasta se realizează pe termen scurt și nici 
conținutul acțiunii nu este unul pozitiv, deci nu este de preferat acum. Avem, astfel, 
într-o balanța două tipuri de rezultate. Într-un taler avem curajul de a interveni în 
forță, iar de partea cealaltă încrederea că dacă ne lăsăm în voia binelui universal 
atunci acest bine în care am ales să ne integrăm își va purta de grijă și tot ceea ce 
ne-am propus se poate finaliza în timp scurt și în condiții optime prin puterea 
acestuia. Nu se poate anticipa din această analiză generală dacă lucrurile vor fi 
controlate de individ doar prin simplul fapt că își propune să fie rău sau bun. S-ar 
putea ca multe din aceste evenimente care-și au finalitatea acum, în această ultimă 
zi a săptămânii, să depindă foarte mult de efortul făcut până acum, de calitatea 
muncii și mai puțin de decizie. Cu toate că acum Luna se află-n prin tranzit prin 
zodia Scorpion, rămânem restanțieri la capitolul regenerare. Este posibil ca 
recuperarea energiei să poată simula acum regenerarea, însă acest procedeu nu este 
la îndemână oricui, ci poate fi realizată doar de cei care au o instruire în sensul 
acesta sau care au mai făcut asta în trecut. Ceilalți vor resimți această neputință de 
a se regenera ca pe o stare de slăbiciune și vor cere ajutorul. La primul refuz își vor 
aminti de ceea ce au anticipat în zilele anterioare și se vor lăsa pradă gândurilor 
negative simțindu-se trădați, abandonați, deposedați de bunuri de preț sau așezați 
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într-o poziție marginală a grupului în care au ales în cunoștință de cauză să se 
integreze. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unor roade frumoase, așa 
cum ne spune denumirea sintetică aplicată acestei săptămâni. În egală măsură, vor 
fi oameni care, iubind agresivitatea, se vor bucura că au în continuare “de lucru”, 
adică în loc să-și umple arhiva personală cu rezultate frumoase, mai adaugă la 
colecția lor încă o coroană de spini.  

Se poate vorbi la acest final de săptămână de neputința de a ține pasul cu 
vremurile, cu schimbările tehnologice, cu agitația repetată care ne vine din planul 
social ca valurile ucigătoare. În 31 august iubirea este încercată, iar informațiile pe 
care ne-am bazat atât de mult se vor dovedi a fi incomplete, deci nu suntem nici 
acum capabil să ajungem la un rezultat concludent. 

Orice rezultat însă ne ajută să privim foarte departe în viitor chiar dacă 
înțelegem ceea ce vedem. Faptul că ne lipsesc informații din această analiză nu 
arată că cerul ne pedepsește, ci arată că am ales să facem prea multe într-un timp 
foarte scurt și nu am reușit, pe lângă altele, să menținem și această viziune de 
ansamblu, nu am integrat în munca pe care am săvârșit-o, în lucrarea pe care am 
făcut-o, tot ceea ce am atins, ci am fost tentați să procedăm așa cum am procedat în 
trecut, când am săvârșit atât de multe greșeli ce au fost acum reparate. Ignorând 
elemente importante, ajungem în acest punct în care nu se ține cont de elementul 
majoritar, la fel cum nu se ține cont în natură de medie, pentru că media în o 
noțiune artificială. Problema pentru care dorim un răspuns sigur poate suferi din 
cauza informațiilor incomplete. Din această cauză, poate și pentru a compensa 
acest neajuns, adevărul este cântărit prea mult, este pusă în discuție o ipoteză 
eronată și i se forțează adevărului apropierea de prezent. Nici că se putea o greșeală 
mai mare, dar asta ne va fi clar abia spre finalul anului 2014. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
respirație. Omul nu respiră doar aer, ci și lumină și energie pentru că prin 
respirație ne aflăm în contact cu Universul, indiferent că sunt conștienți sau nu. Să 
ne imaginăm astăzi că respirăm iubire sau respirăm înțelegere ori pur și simplu 
respirăm izbăvire, forța care ne desprinde de probleme și ne ajută să ne apropiem 
de cunoaștere, de înțelepciune, de libertate. 
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1 - 7 septembrie 2014 este săptămâna risipei și a recalibrării dorințelor la 
nevoile prezentului. Există anumite unghiuri astrale care mențin standardul ridicat 
al evenimentelor cosmice în această săptămână, însă va predomina o anume stare 
de calm, de interiorizare sau de căutare a problemelor de factură internă, încât 
multe din episoadele care se vor împlini fie marți, prin trecerea lui Mercur în 
Balanță, fie vineri, prin trecerea lui Venus în Fecioară, fie miercuri sau duminică, 
prin unghiuri la care participă Soarele, Pluton, Uranus, Chiron sau Junon, să ne 
lase impresia că suntem presați, grăbiți de o necesitate de fapt a lucrurilor pentru a 
lua decizii sau pentru a produce schimbări importante. 

Valoarea specială a acestei săptămâni constă în invitația la cercetare 
interioară pentru a vedea ce anume din comportamentul propriu e alimentat de 
risipă, când anume am ales să cedăm în fața unor tentații pentru că am fost 
ignoranți, lacomi sau pătimași ori care sunt direcțiile principale la care se lucrează 
acum pentru ca anumite dorințe să fie modificate și a nu compromite prezentul. Nu 
se știe din această analiză generală care va fi motivul fiecăruia de protejare a 
prezentului. Se poate știi însă ca aceste treceri ale planetelor Mercur și Venus în 
zodiile următoare pun asupra acestui interval de 7 zile greutatea alegerilor adoptate 
în momente de criză. Cu alte cuvinte, logica situației ne îndeamnă să fim prudenți, 
atenție la ce se întâmplă pe zona publică și mai ales să nu cădem în păcatul de a lua 
în sens personal ceea ce se întâmplă în jur. Aceste previziuni astrale nu sunt 
dedicate doar celor care le consultă sau cred în astrologie. Ele descriu conjuncturi 
astrale, interacțiuni ale forțelor astrale care ne afectează pe toți. Asta înseamnă că 
indiferent dacă le știm sau nu, fiecare va urmări acum să-și exploreze propriile 
defecte de caracter și, după cum le este educația, vor sta drepți în fața acestor 
demoni pe care i-au creat sau se vor preocupa se îi ascundă. 

Așadar, evenimentele sociale concrete sunt mai puțin importante pentru că 
de o valoare esențială vor fi acum reacțiile personale, cizelarea modului de a gândi 
sau rafinarea sentimentului. Acolo unde acest lucru va părea ridicol și, deci, nu va fi 
abordat, avem de-a face cu indivizi care se rătăcesc și care greșesc în lucruri banale 
atât de mult încât traseul pe care vor intra și care li se va părea mai clar abia 
duminică, să-i ducă pe căi nebănuite, încărcate de primejdie sau de consum care ar 
putea să vadă finalitatea abia în luna februarie a anului următor. 

De asemenea, este și o săptămână a orgoliilor explorate, a neputinței de a 
găsi timp și energie pentru nevoile celorlalți pentru că tot ceea ce vine din interior 
doare, este de necontrolat, apăsător sau de maximă urgență. Acolo unde individul 
se va lăsa pe sine și își va ajuta aproapele fără a-i îndatora și pe ceilalți ca, pe viitor, 
să le întoarcă gestul, avem de-a face cu oameni deosebiți, cu ființe remarcabile 
pentru care săptămâna risipei și a recalibrării dorințelor la nevoile prezentului 
reprezintă ipostaza socială în care se relansează, chiar dacă nu au cerut și, prin 
preocupările lor, nu a urmărit acest lucru. Pentru acești oameni destinul vine cu 
surprize plăcute și abia spre finalul săptămânii vor realiza că intră într-un trend 
ascendent în care interacțiunile sociale sunt surse de bucurie sau mulțumire. 
Pentru acești oameni destinul, acea cale pe care intră acum, va avea o posibilă 
finalitate în februarie 2015. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de privi cu maturitate, 
cu căldură sufletească sau puterea pozitivă maximă de care suntem în stare 
greșelile care ne-a dus spre risipă sau dorințele care ne-au depărtat de oameni. 
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Luni, 1 septembrie 
Luni  1- 9-2014  2:08    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Luni  1- 9-2014  4:47    Luna (Sco) Con (Sco) Mars 

Luni  1- 9-2014 10:11    Luna (Sco) Squ (Leo) Venus 

Luni  1- 9-2014 18:35    Luna (Sco) Sex (Vir) Mercury 

Luni  1- 9-2014 20:14    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Teamă de singurătate. Nevoie de asociere. Inteligența practică ne 
îndeamnă spre dialog. Intransigență pe baza criteriilor etnice sau a crezului. Se 
face apel la libertate și putere. Viața pare un tunel fără sfârșit. Deciziile de acum 
nu pot corecta greșelile trecutului. Plăcerea este confundată cu bucuria. 

 
Astăzi ne întâlnim, chiar din dimineața acestei zile, cu risipa. Nevoile de 

asociere, acelea care vin din relația pe care Luna o are acum cu planetele din 
Scorpion și, implicit, prin careurile pe care le trimite planetelor situate spre ultimul 
segment al zodiei Leu, scoate în evidență nevoia de asociere. De această dată 
această nevoie trebuie să ne protejeze, adică trebuie să se întâmple așa cum s-a 
întâmplat, spre exemplu, acum câteva săptămâni, când din dorința de a corecta 
evenimente ale trecutului au tulburat anumite relații și ne-au impus punctul de 
vedere cu mari riscuri. Astăzi ne întâlnim cu aceste riscuri și nu le putem ignora, nu 
putem merge mai departe fără ca această răsplată să fie primită deja cu aceeași 
măsură cu care a fost oferită. 

Trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Scorpion vine cu acest mesaj al 
recompensei care, de fapt, ne umilește sau ne pune la punct. Cei care sunt mai 
orgolioși din fire, care acceptă atât de ușor provocările venite din partea destinului 
său care sunt în general rigizi nu vor accepta că au greșit și vor merge mai departe 
cu același preocupări. De această dată se revoltă copilul, părintele, asociatul sau 
partenerul de dialog care nu mai poate înghiți comportamentul sau minciunile care 
sunt oferite. Vom vedea însă că în această incompatibilitate între ceea ce avem de 
oferit și răspunsul pe care-l așteptăm de la cei din jur ne îndeamnă către exprimare, 
către dialog, ca și cum această dorință de interacțiune urmărește să ne adâncească 
și mai mult în problemele sau compromisurile ce nu au fost rezolvate anterior. Din 
această cauză viața, astăzi, ni se va părea ca un tunel fără sfârșit din care ne vin tot 
felul de episoade pe care nici nu apucăm să le înțelegem suficient că imediat ne 
trezim în fața altora. Asta se întâmplă pentru că Luna din Scorpion, prea atentă la 
ceea ce știe despre lume sau la slăbiciunile pe care le poate folosi pentru a-și atinge 
scopul, primește acum o lovitură dură din partea opoziției Soare-Neptun ce este în 
continuare activă pe bolta cerească. Ambițiile de acum sunt greu de înțeles sau de 
acceptat de comunitate pentru că ele, adesea, sunt confundate cu interesul meschin 
al unei persoane care are nevoie să îi convingă pe cei din jur că nu funcționează 
bine pentru ca, prin înțelegerea și acceptarea lor, aceasta să nu fie obligată să-și 
corecteze ceea ce ea însăși își consideră defect. 

Este nevoie de multă tărie de caracter pentru a merge mai departe chiar dacă 
anturajul va opune rezistență. Indiferent de categoria în care se află, 1 septembrie 
ne pune în fața unei nevoi stranii. Pe de o parte, înțelegem că demersurile pe care le 
facem acum s-ar putea să fie văzute de viață în ansamblu ca o aroganță, ca atunci 
când cerem mai mult fără să facem nimic pentru asta, iar de partea cealaltă suntem 
conștienți că dacă, printr-o minune, am primi tot ceea ce solicităm astăzi dorințele 
se vor recalibra și vom avea mai multă putere, mai multe resurse pe care le vom 
folosi cu scopul de a ne corecta decizii greșite ale săptămânilor anterioare. 
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Există însă și o componentă interesantă care vine din această trecere a Lunii 
pe ultimul segment al zodiei Scorpion și care face trimitere la o confuzie pe care în 
general oamenii superficiali o fac. Este vorba de confuzia pe care unii o fac între 
plăcere și bucurie. Dacă se simt bine, dacă nu li se opune rezistență, dacă li se 
măgulește orgoliul, dacă sunt răsfățați prin abundență materială ori satisfacerea 
simțurilor au impresia că ceea ce trăiesc este bucurie. Bucuria se construiește prin 
contact cu dorința de progres, cu dorința de împărtășire ori de invitație la a 
participa împreună cu cei din preajmă la această stare de expansiune. Acolo unde 
acest lucru nu se întâmplă, avem de-a face doar cu plăcere și nu cu bucurie. 

Dacă avem de-a face cu plăcere atunci deposedarea individului de ceea ce o 
întreține îl va duce pe acesta către depresie. În cazul bucuriei, simpla rememorare a 
acesteia, în absența totală a ceea ce a produs-o, duce la recrearea ei. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne zdruncină conștiința lucrului bine 
făcut sau conștiința necesității unui lucru chiar dacă, până acum, am fost siguri de 
importanța sa. Aproape toată ziua Luna se va afla pe ultimul sector al zodiei 
Scorpion încercând să ne tulbure conștiința cu lucruri care nu mai sunt de 
actualitate. Nu mai avem nevoie de ambiții deșarte, de lucruri care să strălucească, 
de relații care să ne facă să plângem sau să considerăm că avem nevoie de oameni 
puternici care să ne îndrume spre libertatea de a simții și de a alege. Dacă ținem în 
continuare să aducem din trecut relații care ne-au dovedit până acum că sunt 
păguboase, maniera în care ne vom confrunta cu magnetismul astral al zilei de 1 
septembrie va fi unul încărcat de risipă. Dacă suntem rigizi, prea mult atașați de 
eșecurile trecutului este clar că alegem să risipim ceea ce avem acum, pentru că 
prezentul nu cere să explorăm plăcerea de a trăi, ci bucuria de a trăi. Privind 
ecuația astrală a zilei de 1 septembrie prin acest contrast construit între plăcere și 
bucurie, descoperim că sfera ideilor este un instrument folosit pentru explorarea 
unei bunăstări la care până acum nu ne-am gândit.  

Așadar, a sosit momentul să nu mai risipim lumina spiritului, să nu mai 
compromitem simplitatea unui trai minunat doar de dragul de a fi la modă, ocupați 
tot timpul cu știrile, cu ceea ce se întâmplă pe stradă, cu interogarea contului din 
bancă sau alte preocupări spre care suntem îndemnați de această degradantă 
societate de consum. Spre seară, când Luna va trece în Săgetător oamenii vor fi mai 
puțin toleranți chiar și cu ei înșiși căutând acest contrast pentru a-și liniști agitația 
de peste zi. Apare astfel un fenomen interesant prin care, indiferent care a fost 
preocupările de peste zi, fie că au fost încurajate spre materialism sau spre 
spiritualitate, seara zilei de 1 septembrie va inventa un contrast pentru a oferi 
minții senzația că deține controlul și că se află înfiptă în realitate. 

De altfel, nici nu vor mai conta evenimentele de peste zi, cele care țin de 
dorința de competiție, spirit critic, promovare a unei idei care anunță asocieri 
favorabile, decizii care să corecteze trecutul sau alte evenimente de această factură,  
pentru că seara acestei zile va distruge toată această siguranță prin contrast. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide inima către 
lucrurile simple. Oricât de periculos va fi contrastul serii de 1 septembrie, dacă am 
căutat de-a lungul zilei ca evenimentele să fie privite prin simplitate sau chiar 
selectate pe baza acestui criteriu, contrastul acesta ne aduce în fața unei simplități 
și mai mari, poate chiar una genială pentru că, nu degeaba acum Jupiter, 
guvernatorul Săgetătorului, zodie în care a intrat acum Luna, primește un trigon 
din partea lui Uranus. Trecutul nostru conține acest privilegiu de a fi atinși de 
evenimente geniale. 
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Marți, 2 septembrie 
Marti  2- 9-2014  7:14    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Marti  2- 9-2014  8:40 Mercury (Vir) --> Libra 

Marti  2- 9-2014 14:05     Sun (Vir) Squ (Sag) Luna (Half Moon) 

Marti  2- 9-2014 15:05    Luna (Sag) Tri (Leo) Jupiter 
 

Sunt evitate confruntările directe. Viața socială complică problemele din 
intimitate. Anturajul nu se preocupă de nevoile individului. Individul este 
preocupat prea mult de ce se întâmplă cu celălalt. Asocieri complicate. Nevoie de 
a transfera răspunderea. 

 
Oboseala pe care o resimțim în fața lucrurilor pe care nu le putem controla 

așa cum trebuie ne va lăsa impresia că viața socială se complică dintr-o dată. 2 
septembrie este ziua când Mercur trece din Fecioară în Balanță, punând la grea 
încercare atitudinea față de partenerul de dialog sau relațiile care se construiesc cu 
membrii familiei ori cu prietenii apropiați. Deși Balanța, prin denumirea ei, ar 
sugera echilibru, când vine vorba de planeta Mercur sfera ideilor va oscila atât de 
mult, va aduce atât de multă nehotărâre sau, în extrema negativă, atât de multă 
prefăcătorie, încât va fi suficient doar un simplu moment de atenție pentru ca 
întregul edificiu al minciunii să fie desconsiderat. Este, de altfel, o ipostază destul 
de neplăcută pentru anturaj, mai ales că Mercur, abia intrat în zodia Balanță, se 
vede singur în tot zodiacul, fără prieteni sau dușmani, adică planetă neaspectată. 
Asta va intensifica dialogul interior și îl va motiva pe individul care nu primește 
răspuns imediat la solicitarea formulată în dimineața acestei zile ca, pe viitor, 
lucrurile să fie schimbate, iar răspunderea sa să-i fie transferată altcuiva. 

Dacă în ceea ce privește viața personală putem spune că intrarea lui Mercur 
în Balanță aduce și tendința de a evita un conflict direct, de a neglija interesul 
individului, atunci când acesta este formulat prea dur sau categoric, pe zona 
publică lucrurile se complică mult mai mult pentru că, până acum, accentele pe 
putere au pornit din interior pe motiv că predispozițiile astrale ale ultimei perioade 
au vizat mai mult transformarea individului decât protejarea intereselor de grup. 
Pentru că preocuparea individului pentru propria perfecționare a fost vizibilă până 
în dimineața acestei zile, când Mercur a trecut în Balanță, adevăratul motiv pentru 
care aceste centre de putere au fost zdruncinate nu a fost cunoscut în totalitate. 
Acum interesul de grup nu mai este susținut pentru că în structura internă a 
individului, prin Mercur neaspectat din Balanță, devine o problemă vieții sale, fiind 
vizibilă mai curând prin tulburări de conștiință, zdruncin al încrederii în sine, ceea 
ce va face în așa fel încât unii, marcați de propriile probleme, să considere că nu 
mai este loc și de nevoile grupului de apartenență. 

Dacă individul se va menține în aceeași schemă a autodepășirii, făcând în așa 
fel încât compatibilitatea cu problemele celorlalți să se realizeze pe o linie a bunului 
simț și a schimbului reciproc, a simbiozei care vine acum de la sine. Cei care 
studiază fenomenul social vor crede că această schimbare de registru va face ca 
problemele sociale să se rezolve de la sine, ca o consecință a faptului că indivizii 
care formează aceste structuri își rezolvă o parte din neajunsurile personale ceea ce 
va degaja de răspundere grupurile în care s-au integrat. Aici centrele de putere vor 
trece printr-un adevărat impas pentru că se vor vedea în postura în care să aibă 
resurse, dar indivizii care ar trebui să le folosească nu manifesta față de acestea 
niciun interes. Din această cauză 2 septembrie ar putea fi o zi în care se evită 
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confruntările directe și se pierde un rezultat benefic obținut din această competiție. 
Ca urmare a ceea ce se constată într-un for decizional sau, poate, chiar în conștiința 
fiecăruia, dacă ne referim la individ, se va adopta o decizie care să fie în consonanță 
cu schimbarea momentului. Asta va fi rău pentru viața privată pentru că această 
decizie are integrată o sancțiune sau sarcini noi. Numai ce în ziua anterioară 
individul a dorit să transfere răspunderea pe umerii celuilalt, că, efectul de 
bumerang, arată că se poate face același lucru și la adresa lui. 

Prin urmare, 2 septembrie ne aduce în fața unei schimbări de 
comportament pe care trebuie să o gestionăm cu mare atenție. Este adevărat 
tentația de a muncii mai puțin sau de a privi lucrurile cu mai multă deschidere, de a 
explora această ușurință în a lucra cu energia sau în a lucra cu noțiunile, cu 
înțelesurile ne poate duce și în punctul în care să credem că, făcând asta, este tot 
ceea ce trebuie să facem și nu este cazul să ne mai implicăm și în alte tipuri de 
activități. Mercur în Fecioară ne-a adus un anume simț al responsabilității, al 
programului, al timpului, al respectului față de oameni sau al respectului față de 
rezultatele muncii lor, iar acum se trece pe un nivel superior, însă s-ar putea ca 
urcarea pe treapta următoare să o facem fără bagaje, fără cunoștințe doar cu ce 
avem pe noi sau uitat prin buzunare. Acesta ar putea să fie un mare neajuns pentru 
grupurile care au pentru indivizii care le formează sarcini stricte. 

Cele mai afectate sunt centrele de putere care se află în această perioadă într-
un intens proces de reconfigurare. Faptul că individul are nevoie de concediu, de 
relaxare, de un alt program de lucru sau să îi fie recunoscute ideile înainte de a 
primi feedbackul din mediul social, înseamnă, pentru grup, a risipi resursele care 
au fost puse la dispoziția acestor persoane cu scopul de a obține un avantaj pentru 
grup sau instituție. Schimbarea aceasta de registru poate însemna ruperea de-un 
anturaj sau chiar tensiune la locul de muncă. Cine va dori să transfere 
responsabilitatea pe umerii celuilalt trebuie să fie conștient de faptul că 
întotdeauna se aplică principiul: "Pentru orice pește există un pește mai mare ". 
Solicitările suplimentare pe care indivizii le lansează acum grupurilor de 
apartenența sau societății ori pur și simplu pretențiile pe care le avem acum gratuit 
față de un for superior ne poate duce la consum suplimentar pentru că anturajul nu 
se interesează deloc de nevoile individului, deci răspunsul pe care îl așteptăm nu va 
veni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi prudenți în a lansa 
pretenții față de cel din jur. Cine se va preocupa acum de menținerea achizițiilor 
din ultima perioadă, cele legate de respectul față de munca, față de timp, față de 
program ori față de un ritm de cunoaștere ori autocunoaștere nu va fi considerat 
veriga slabă în mediul de apartenență. Nevoia sa de relaxare de destindere ori pur 
și simplu ieșirile sale din ritm vor fi percepute ca fiind elemente absolut normale pe 
care le resimte un om care muncește. 2 septembrie este ziua lui: "Cu ce măsură dai, 
cu aceea primești ". 
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Miercuri, 3 septembrie 
Miercuri  3- 9-2014  0:19    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Miercuri  3- 9-2014  0:37    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Miercuri  3- 9-2014  8:39    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Miercuri  3- 9-2014 10:07    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Miercuri  3- 9-2014 19:10     Sun (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri  3- 9-2014 21:03    Luna (Sag) Tri (Leo) Venus 
 

Dificultăți în exprimare. Revoltă împotriva unui factor puternic. Sunt 
complicate relațiile prin absența unor resurse. Destăinuire. Divulgarea unui 
secret. Accident ca urmare a unei intenții egoiste. Frământările sociale ne aduc 
aminte de începutul anului. Se va vorbi despre crearea unui nou imperiu. Se cere 
recunoașterea puterii de influență. 

 
Trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Săgetător ne aduce dificultăți în 

exprimare sau tendința de a considera că a sosit momentul să ne facem singuri 
dreptate. Acest lucru se explică din punct de vedere astral prin faptul că Luna va 
deveni acum prietenă cu Uranus, cu Luna neagră, cu Venus, dar și cu Capul 
Dragonului, fără a reuși să medieze tendința Nodurilor. Este adevărat că toată 
această construcție poate să semene cu dorința de a face o impresie bună sau de a 
declara război unui personaj puternic și, în consecință, această intenție egoistă să 
ascundă în spatele său curaj sau chiar eroism. Prin asta, se recunoaște puterea de 
influență, bagajul de cunoștințe al adversarului sau sfera sa de înțelegere extinsă. 

Mulți se gândesc la faptul că, dacă Luna trece acum ultimul segment al zodiei 
Săgetător și ne îndeamnă să ne așezăm lucrurile după prioritățile impuse de 
ultimele noutăți, destăinuirile nu vor fi periculoase. Prietenia pe care Luna o face 
acum cu Lilith ne incită la aventura însă scoate în evidență probleme publice, 
frământări sociale ce ne vor lăsa un gust amar pentru că ne duc mult prea departe 
în trecut sau poate doar până la începutul anului 2014, ceea ce nu ne va fi deloc pe 
plac. 

Este adevărat că relația care se construiește acum între Soare și Pluton 
înseamnă acceptarea frământărilor sociale așa cum sunt ele construite acum, dar și 
exploatarea unei direcții pe care până acum am privit-o cu reținere sau chiar cu 
teamă. Oamenii vor dori să-și construiască un imperiu, să-și demonstreze forța și 
să fie apreciați pentru asta. Recunoașterea forței este o piatră de încercare pentru 
grupurile care trec prin frământări riscante. Acele structuri care, oricât de multe 
frământări ar traversa, nu se dizolvă, nu au de ce să-și facă griji atunci când Soarele 
și Pluton doresc să fie prieteni. Pentru aceste organisme sociale unghiul dintre cele 
două astre duce la consolidare și succes. 

Ridicarea interdicției unui individ, dezvoltarea unui program de luptă 
împotriva unui adversar care până acum a avut multă putere ar putea să ne lase 
impresia că viața ne provoacă să ne amintim de victorii mai vechi pentru a le 
reproduce. Aici intervine problema care ne-a fost impusă de conjuncturile astrale 
ale săptămânilor anterioare și pe care am încercat să o rezolvăm fără a ne complica 
statutul sau patrimoniu. Divulgarea unui secret, pentru că despre asta este vorba, 
ar putea să ducă, în cazul celor nepregătiți, la accidente sau respingeri din partea 
grupului de apartenență. 

Trigonul pe care Soarele și Pluton îl împlinesc de pe zodii de pământ nu va 
aduce putere de discriminare și nici împlinirea unor așteptări după cum solicită 
Soarele, ceea ce va da o mare putere planetei Pluton care în continuare va media 
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opoziția Soarelui cu Neptun. Practic problemele pe care le avem acum au o singură 
țintă, un singur scop, acela de a ne aduce simțul realității la cotele optime, adică de 
a ne aduce cu picioarele pe pământ. Este de la sine înțeles că acolo unde nu este 
respectat acest îndemn astral, adică acolo unde oamenii se vor ocupa de alte lucruri 
decât cele care îi duc spre înțelegere sporită, liniște, acceptarea propriei condiții sau 
a unei metode care să le permită regenerarea, avem de-a face cu o accentuare a 
consumului resurselor, ceea ce va duce la accentuarea risipei. De altfel, risipa 
reprezintă un element periculos al acestei săptămâni, prin care va dori să motiveze 
nevoia de a spori puterea de influență. 

Prin urmare, 3 septembrie aduce o nouă direcție crizei generale aplicată 
acestei săptămâni care ne vorbește despre adâncirea în risipă sau despre 
recalibrarea unor dorințe cu scopul de a le face mult mai ușor de folosit în prezent. 
Momentul de față nu este însă unul ușor de parcurs, pentru că ne duce cu gândul 
către începutul anului 2014, către frământările pe care le-am parcurs atunci și, mai 
ales, către tendința anumitor persoane din anturaj de a profita de rezervele celui 
care lasă impresia că are mai mult. Atunci s-a pierdut timp important sau au fost 
abordate anumite activități riscante care au provocat accidente sau care l-au dus pe 
individ foarte aproape de acestea. Acum se reeditează acele ipostaze, sunt 
rediscutate din nou condițiile de colaborare de atunci sau individul în sine dorește 
să se implice în mai multe proiecte pentru a se extinde. 

Aici avem de-a face cu trăsăturile negative ale trigonului dintre Soare și 
Pluton, acelea care cer recunoașterea unei puteri de influență, acceptarea 
expansiunii sau împlinirea unor deziderate care până acum au fost reținute în 
profunzimea ființei. Dacă se pierde din vedere că puterea care ne vine acum din 
partea planetei Pluton are rolul de rectificare și nu de expansiune, atunci se ajunge 
ușor la discreditare sau chiar la accident. 

În rest, ziua ne îndeamnă să ne implicăm în activități lipsite de consistență 
care ne lasă impresia că suntem activi și prin această activitate putem obține 
rezultate diverse, că avem cunoștințe, relații și că starea de oboseală pe care o vom 
resimți către seară este indiciul că suntem ființe active care lucrează, muncesc, 
depun efort și, în mod sigur, de pe urma acestor activități, vor exista și beneficii. În 
realitate, totul este o mare păcăleală pentru că ținta acestei zile nu are nimic de-a 
face cu extinderea, cu expansiunea sau cu dominarea. Totul se va centra în jurul 
autocunoașterii, autoinvestigării, că, atunci când este necesar, să ne facem un plan 
pentru a acționa pe viitor sau să facem o listă care să conțină două coloane: în 
prima calitățile și în cealaltă defectele. În practica psihologiei moderne se 
obișnuiește să se procedeze în felul acesta pentru a se conștientiza starea de față, 
adică realitatea prezenta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a asculta îndemnurile subtile, 
de a nu respinge vocea interioară sau de a nu ne implica în acțiuni sociale marcate 
de nemulțumire, revoltă sau de a uza de dreptul la replică. După cum ne spune 
deviza generală a acestei săptămâni prezentul are nevoie de recalibrare pentru că, 
altfel, lăsându-se nu voia dorințelor marcate de o anume tentă antisocială, individul 
ar putea să ajungă acolo unde nu și-a dorit niciodată: la sărăcie. 
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Joi, 4 septembrie 
Joi  4- 9-2014  1:13    Luna (Sag) --> Capricorn 

Joi  4- 9-2014  5:59    Luna (Cap) Squ (Lib) Mercury 

Joi  4- 9-2014 11:22    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Joi  4- 9-2014 19:53    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Joi  4- 9-2014 21:42     Sun (Vir) Tri (Cap) Moon 
 

Frământări inutile. Nevoie de a demonstra. Argumentul este sărac în 
informații. Atitudinea înlocuiește conținutul. Visăm la o viață mai bună. Revoltă 
împotriva unui grup care nu susține ambițiile unui individ. Sinceritatea nu 
folosește la nimic. Ambiții prea mari. Nesinceritatea coordonează totul. 

 
Trecerea Lunii în Capricorn în noaptea de miercuri spre joi ne aduce 

frământări inutile. Cei care se axează pe recomandarea acestei săptămâni nu vor 
trece prin astfel de tulburări și nici nu se vor complica prea mult în încercarea de a 
demonstra că sunt deținătorii unor resurse importante pentru comunitate. Vor fi 
reținuți, poate chiar zgârciți puțin, căutând să își consolideze poziția în grupul de 
apartenență prin investigații sau studii, nu prin dăruire. Motivul principal pentru 
care se face acest lucru vine dintr-o necesitate stranie. Deși indivizii nu doresc să 
dăruiască, nu au nimic de împărtășit grupului de apartenență, vor ca acest lucru să 
nu fie la fel și din partea celorlalți. Ei visează la o viață mai bună pe care sunt 
conștienți că nu și-o pot construi singuri. La asta se referă trigonul dintre Soare și 
Lună, la acest gen de sinceritate se așteaptă fiecare individ atunci când are de făcut 
ceva în raport cu societatea, se implică în activități sociale pe care știe că nu le 
poate finaliza singur. 

Acest aspect, care este legat de visul de a construi o viață mai bună, poate 
conține și o dorință stranie. Se va urmări sancțiunea grupului de apartenență prin 
neparticipare la activități care par de maximă urgență. Revolta împotriva unui grup 
care nu susține condițiile individului ar putea constitui elementul definitoriu al zilei 
de 4 septembrie. Atunci când ne confruntăm cu dorințe de genul acesta, 
sinceritatea nu folosește la nimic pentru că ea îl izolează pe individ și mai mult de 
grupul care, după cum am văzut, nu-i acceptă pe zgârciți. 

Vorbim aici de calitatea vieții și de nevoia de a construi un lucru foarte 
important prin așezarea pe alte baze. Trebuie să fim conștienți de faptul că această 
așezare pe alte baze nu se face de la sine, nici măcar ca efect al implicării în 
activități sociale cu caracter îndoielnic. Se face prin acțiune declarată în mod 
implicit și care vizează în special recalibrarea dorințelor pentru a face față nevoilor 
prezente. 

Pentru că vorbim aici despre nevoia de a descoperi simplitatea în aspectul 
său fascinant, nu putem să nu amintim că zodia Capricorn îndreaptă atenția 
individului către interior și dacă în profunzimile sufletului el descoperă simplitate 
atunci visarea nu i se va mai părea o corvoadă, imaginația nu va fi o expresie a 
gândirii dezordonate, ci un instrument de lucru. De aceea dezvoltarea unei ambiții 
foarte mari fără a gusta din această simplitate ar putea să-l îndrume pe individ pe 
un drum nedorit. Ajuns pe această cale întunecată, Luna neagră din Leu și, implicit, 
planeta Venus, marcată de această conjuncție de care tocmai s-a desprins, care 
urmează, în seara zilei următoare, să treacă în zodia Fecioară, îi accentuează 
această dramă afectivă pe care o resimte atunci când nu recunoaște adevărul sau 
când se depărtează de simplitate. 
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Prin urmare, 4 septembrie are menirea de a ne accentua anumite 
frământări pe care dacă nu le vom pierde de sub control nu ne-am trezi pe o cale 
întunecată. Ziua este plină de sentimente stranii, de senzații neobișnuite care ar 
putea să ne ducă foarte ușor către revoltă. Dacă suntem într-o perioadă de conflict 
și grupul de apartenență nu susține un proiect personal sau este de acord cu ceea ce 
individul alege să facă acum atunci toată această ecuație astrală va deveni o 
greutate pentru că va accentua conflictul pe baza divergentelor de opinie și va 
încuraja discrepanțele care există între nevoile participanților la acest tip de dialog. 
Asta înseamnă că și deoparte, și de cealaltă se dezvoltă mari ambiții și va pierde 
mai mult acela care se va dovedi mai nesincer sau mai perfid. 

Dacă lucrurile nu se desfășoară în această manieră complicată atunci revolta 
individului împotriva grupului, pe baza acestor ambiții care nu sunt împărtășite de 
comunitate, practic, nu va mai exista ori se va desfășura sub forma unei competiții 
constructive. Luna acum ajunsă în conjuncția cu Pluton și în careu cu Mercur ne-a 
răvășit ideile cu scopul de a ne îndrepta către lucruri esențiale. Dacă aceste lucruri 
esențiale nu găsesc în interiorul fiecăruia un sistem de valori atunci totul se poate 
bulversa și dorința nu va putea fi calibrată conform cerințelor prezente, ci totul va fi 
amplificat pentru că se va aștepta feedback-ul pe care partenerul de dialog nu este 
capabil să-l ofere. Fiind vorba despre un careu între Lună și Mercur vorbim despre 
probleme de comunicare sau despre deviație de la un subiect, de la un proiect, de la 
un traseu sau de la un tip de comunicare despre care am crezut că poate face mai 
multe. Cunoașterea de sine poate deveni atributul celui care nu se pierde în detalii 
și nu dorește ca, pe baza unui moft de moment, să se certe cu toată lumea ori să-și 
atribuie rolul de justițiar. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta, nu doar simplitatea, 
pentru că aceasta, în absența altor calități, ar putea să ducă spre sărăcire sau spre 
eliminarea unor valori ce ar putea fi utile pe viitor, ci acceptarea simplității privind 
sentimentul de dragoste și respect. Lumina are această calitate a simplității și a 
iubirii prin care toate ne sunt accesibile, toate devin vizibile și chiar și noi înșine, 
beneficiem în același timp și de atingerea sa caldă, și de mângâierea sa catifelată. 
Așadar, să alegem astăzi să fim Lumină. 

 
Vineri, 5 septembrie 

Vineri  5- 9-2014  1:21    Luna (Cap) Opp (Can) Juno 

Vineri  5- 9-2014  3:18    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Vineri  5- 9-2014  3:39    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Vineri  5- 9-2014  7:53    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 

Vineri  5- 9-2014 12:32    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Vineri  5- 9-2014 18:05    Luna (Cap) Sex (Sco) Mars 

Vineri  5- 9-2014 20:06   Venus (Leo) --> Virgo 
 

Modificări de conduită. Sunt căutate plăcerile în defavoarea profunzimii 
sufletești. Trădare. Soluțiile de pe zona socială doar par bune, pentru că ele 
distrug un vis. Sunt promovați indivizi cu intenții obscure. Destinul ne rezervă 
surprize. Se dorește atragerea atenției anturajului. Risc de a compromite 
calitatea vieții prin atracție către plăceri nefirești. 

 
5 septembrie este o zi grea. Astăzi vom fi tentați să ne modificăm conduita, să 

fim reticenți față de elementele noi care nu seamănă cu binele vechi pe care îl 
căutăm și din această cauză am putea să confundăm improvizația cu produsul 
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original. Astăzi Venus se va afla pe ultimul grad al zodiei Leu, urmând ca, spre 
seară, să treacă în Fecioară. Nici trecerea sa pe ultimul grad din Leu, dar nici zodia 
următoare nu reprezintă pentru această planetă un beneficiu. În primul caz, sunt 
adâncite pretențiile ori criticismul nejustificat bazat pe faptul că nu am primit 
imediat ceea ce am solicitat, iar în cea de-a doua poziție ne referim la răstălmăcire, 
izolare față de anturaj sau teamă de a nu fi iubit, situație care ar putea, prin 
menținerea lor, să îi creeze individului senzația că este trădat în permanență și deci 
nu are de ce să investească încredere în actualele relații. 

Această combinație de două trăsături negative, de această dată nu ne duce în 
ipostaza în care să se creeze o negație a negației. Se va intensifica sentimentul că 
suntem trădați, că soluțiile pe care le avem nu sunt acceptate de comunitate și 
atunci vom crede cu tărie că în această lumea sunt promovați doar cei care pot fi, 
după ce ajung în vârful ierarhiei, controlați foarte ușor. Acești indivizi cu intenții 
obscure folosesc astăzi un limbaj colorat, vorbind despre destin, despre misiuni sau 
o despre cât de util îi este individului să se lase învăluit de toate lucrurile nefirești 
pentru că numai așa se poate cunoaște. 

În această zi Luna se va afla și în careu cu Axa Dragonului, mai ales că 
Uranus începe din ce în ce mai mult să se apropie de Coada Dragonului pentru a 
împlinii, abia în februarie 2015, o conjuncție cu acest element astral. Dar încă de pe 
acum se creează premizele unor experiențe cu adevărat remarcabile. Încă de pe 
acum se dorește atragerea atenției anturajului pe lucruri care nu sunt corecte, doar 
că, de această dată, nici metodele folosite nu sunt cele corecte. 

Dezvoltarea acestor ambiții foarte mari, pe fondul unei dizarmonii puternice 
din partea ecuației astrale aferentă prezentului, îi poate duce pe unii spre 
modificări de conduită. Pentru că Luna se află într-o poziție negativă față de Axa 
Dragonului aceste modificări de conduită ar putea deveni simple deviații de la cale 
și să dureze foarte mult. Prin asta destinul ne arată că dacă suntem neatenți, dacă 
risipim în continuare resursele pe care le avem acum și refuzăm să ne folosim 
pentru a ne cunoaște mai bine atunci ne vom afla pentru o bună bucată de vreme în 
fața unor surprize neplăcute. Acum nu vom avea această senzație, pentru că Luna, 
în special în după-amiaza acestei zile, va fi în sextil cu Marte. Știm că Marte încă 
mai deține un mesaj secret din partea lui Saturn, de pe vremea când erau în 
conjuncție, lansând informația că așa cum ne-am descurcat până acum, la fel vom 
face și pe viitor, că doar nu se termină acum norocul din univers. Aceasta este o 
mare păcăleală pentru că dominația ecuației astrale din acest moment este deținută 
de crucea cosmică pe semne cardinale formată din Capul Dragonului, Lună, Uranus 
și Junon, Zmeul, format din Junon, Saturn, Pluton și Chiron, dar și careurile active 
pe care Luna neagră le trimite planetelor din Scorpion. 

Cu alte cuvinte, vom considera că această senzație stranie de putere ne va 
spune că norocul încă ne curtează, chiar dacă el nu este acum vizibil, și că asta nu 
reprezintă decât nevoia disperată a omului de a visa continuu pentru a-și face 
prezentul mai puțin dureros. Apoi, trecerea planetei Venus în zodia Fecioară ne 
îndeamnă către plăceri nefirești, către suprimarea sentimentului, iubirii, 
comuniunii, pentru a muncii, a purifica, a împlini un deziderat sau a folosi toată 
această forță împotriva unui adversar foarte agresiv. Poate adversarul nu este așa 
de agresiv, dar  asta nu va conta pentru că individul va avea impresia că i se opune 
rezistență până la limita suportabilității. Această senzație va fi dură, neplăcută, 
menită să îndrepte atenția către o contracție, către o izolare, către desprinderea de 
o serie de preocupări sau de anumite persoane din jur pentru a face față unei 
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situații evaluate disproporționat. Ne lipsește acum esențialul pentru a percepe 
realitatea așa cum este ea și a nu ne risipi în tot felul de detalii păguboase: iubirea 
sinceră sau iubirea fără frică. 

Prin urmare, 5 septembrie aduce o mare apăsare în contextul acestei 
săptămâni în care modificări de factură internă ne tulbură pe toți. Evenimentele de 
acum ne îndeamnă să răspundem la provocări, să jucăm asul din mânecă, să jucăm 
ultima carte, să strigăm peste tot unde credem că suntem auziți că am fost rugați 
sau că iubirea nu ne este împărtășită. La capitolul evenimente 5 septembrie aduce 
refuzul unui tratament, pierderea unui obiect sau tendința de a ne îndrept atenția 
către cunoștințe care să ne fie de folos pe viitor. 

Este adevărat vom considera că astăzi sunt promovați indivizii care nu au 
cunoștințe necesare, care nu sunt suficiente de flexibili sau care atrag atenția celor 
din jur prin minciună, comportamente false sau tendința de a se integra în trădarea 
generală pe care anumite forțe sociale o promovează cu atât de multă insistență. 
Este important să nu ne lăsăm preocupați de aceste detalii, de ființele acestea care 
au acest gen de comportament pe orice conjunctură astrală, pentru că au venit în 
această viață cu acest mecanism de transformare a oricărei energii într-o forță de 
suprimarea sau de distrugere a binelui. Trecerea lui Venus pe ultimul grad din Leu 
arată că oamenii acum se tem de greutatea acestor structuri integrate și riscă, pe 
această percepție, să fie de acord cu modificarea propriei vieți în rău, așa după cum 
ființele fățarnice le cer. 

Trecerea planetei Venus în Fecioară are un beneficiu, chiar dacă el va fi mic. 
Ne va aduce în fața unor certitudini deși acestea ar putea să însemne nouă greutate, 
o convingere și mai periculoasă sau negativă, o tristețe și mai mare pe care cu mare 
greutate să o îndepărtăm din suflet până în Luna februarie a anului următor. De 
această dată achizițiile momentului, convingerile pe care le punem la baza 
comportamentului s-ar putea să dureze mult și să ne convingă că a sosit momentul 
să ținem cont că societatea este o forță care domină liberul arbitru al individului și 
că dacă nu-i faci pe plac nu ai nicio șansă de reușită. Se poate anticipa că 
următoarele săptămâni vor fi dominate de această restricție afectivă pe baza căreia 
oamenii vor căuta să simtă mai puțin sau eronat pentru a-și diminua senzația de 
durere ori de dezamăgire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu încărca și mai mult 
sufletul cu dezamăgirile momentului. Deja unghiurile care se împlinesc astăzi ne 
amintesc de trădări mai vechi, le retrăim pe acesta ca și cum s-au întâmplat recent 
și nu este cazul să intervenim și cu convingerile eronate ale acestui moment. 
Restricțiile afective ar trebui să se orienteze către plăceri păguboase sau către 
anumite comportamente sociale alimentate mental care au dovedit întotdeauna că 
nu ne sporesc puterile, ci dimpotrivă ne consumă și mai mult din rezerve. Avem 
puterea acum să fim restrictivi cu răul pentru a elibera binele și a ajuta să crească. 
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Sâmbătă, 6 septembrie 
Sambata  6- 9-2014  2:57    Luna (Cap) --> Aquarius 

Sambata  6- 9-2014 12:48    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mercury 

Sambata  6- 9-2014 21:09    Luna (Aqu) Opp (Leo) Jupiter 
 

Neputința devine stare dominantă. Soluția se localizează doar la nivelul 
ideii. Compromis pe cale diplomatică. Forța de distrugere incendiază un bine pe 
care nu-l poate controla. Supunerea găsește soluție în orice situație. Orgoliul ne 
crează probleme. 

 
Pentru faptul că anumite lucruri ni se vor părea puțin mai clare, ziua de 6 

septembrie va avea o notă dominantă în schema acestei săptămâni, lăsând impresia 
că putem controla evenimentele cu care ne confruntăm sau că nu ne vom lăsa 
influențați în sens negativ de tot felul de personaje care vor cu orice preț să fie 
băgate în seamă ori să fie apreciate la valoarea pe care nu o au. Luna, trecând în 
zodia Vărsător încă din noaptea de vineri spre sâmbătă, va accentua o formă de 
neîncredere pentru că toată ziua de 6 septembrie va fi în fereastra opoziției cu 
Jupiter, creând probleme din cauza orgoliului sau din teama de a nu găsi cea mai 
bună soluție pentru problemele curente. Pentru că Luna trimite acum un unghi 
pozitiv către Mercur, planetă care se află în fereastra sextilului cu Jupiter, fără a 
reuși să medieze opoziția Lună-Jupiter de astăzi, se poate anticipa pentru ziua de 6 
septembrie persistența unei forțe de distrugere care ar putea să ajungă mult mai 
departe decât pare la prima vedere. Este adevărat, prin cuvinte, prin ușurința de a 
pune sentimente în termeni, vom avea impresia de mobilitate. În realitate, 
încrederea în sine care vine din trecerea Lunii prin Vărsător poate alimenta acum 
convingerile ciudate, cele care sunt mult mai aproape de orgolii decât de forța 
pozitivă care are puterea de a modifica o situație și de a o transforma în avantaj. 

Dacă în ceea ce privește viața personală ecuația astrală a zilei de 6 septembrie 
devine un fel de stare proastă sau de neastâmpăr, pe zona publică forța de 
distrugere care incendiază binele va avea, în aspectul său cel mai bun, conotația 
unui compromis vizibil pe cale diplomatică. 

Cei care vor încerca cu orice preț să se impună sau să se facă remarcați, 
fugind de această tendință de a reconfigura structura internă, vor avea soluții 
minunate doar pentru cei din preajmă însă nu vor ști nimic despre ei, nu vor putea 
să găsească rezolvări la problemele cu care se confruntă acum, intrând în criză. 
Impasul momentului se va accentua mai mult cu cât ne vom apropia de seara zilei 
de 6 septembrie când Luna își va definitiva opoziția cu Jupiter și când teama de 
singurătate, de sărăcie sau de o formă de agresiune, poate crește în intensitate prin 
sporirea numărului celor care opun rezistență. 

Cei care lucrează cu energia ori care se află într-un proces de cercetare 
spirituală vor înțelege că puterea acum are nevoie să șlefuiască sentimentul, gândul 
acela care, prin dezinteres, devine expresia brută a unui temperament nerafinat. 
Pentru acești oameni trigonul Lună - Mercur va însemna invitația la gânduri bune, 
cuvinte frumoase, calde, iar opoziția Lună-Jupiter înseamnă invitația la fapte bune 
pentru a oferit celor din jur un model corect. 

În rest, ziua devine expresia unor fapte de rutină care, cu cât vor fi abordate 
mai mult, cu atât vor enerva mai tare, lăsând impresia de compromis. Această 
schemă astrală îi va face pe unii să-și amâne deplasări de teama ca nu cumva să li 
se întâmple ceva rău sau pentru că în noapte de vineri spre sâmbătă au avut parte 
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de vise premonitorii. Alții consultă vraci, vindecători, clarvăzători, astrologi sau 
ghicitori de toate neamurile care îi avertizează că se află în fața unor forțe 
distrugătoare pe care nu le pot controla. Nu se știe din această analiză cu caracter 
general dacă anticiparea acelor forțe negative este reală sau nu, dacă individul este 
vulnerabil în fața unor forțe periculoase. Știm însă că acolo unde gândul sau fapta 
nu vor susține bună educație, regulile morale sau respectul pentru om și rezultatele 
muncii sale tot ceea ce este rău se poate împlini. 

Prin urmare, 6 septembrie este o veritabilă lecție de viață. Nu ne va 
impresiona însă prin diversitatea evenimentelor sau prin mobilitatea lor, ci prin 
punctele sensibile pe care le atinge din minte sau din suflet cu scopul de a controla 
o parte a vieții pe care până acum am ignorat-o. La contactul cu problema 
înțelegem cât de distructivă poate fi ea și, implicit, vedem ceea ce deținem, cât de 
bogați suntem și ce bine ne-ar fi dacă ne-am utiliza și în această latură a ființei pe 
care am ignorat-o. Toată această construcție astrală este de fapt un îndemn practic 
spre un compromis. Nu este important ca acest compromis va fi doar prin cuvânt, 
prin atitudine sau chiar prin faptă. Ideea principală este aceea că dacă sentimentul 
nu este controlat, dacă gândul este lăsat în continuare să se risipească, fie prin 
critici nejustificate, prin conflicte sterile, fie prin automotivare spre acțiuni 
dinamice, atunci avem de-a face cu o persoană care are probleme mari cu propriul 
orgoliu și care, prin preocupările de până acum, a dezvoltat forțe orientate 
împotriva sa. Dacă până acum nu am avut probleme atât de mari se explică prin 
faptul că un noroc de natură karmică sau prin susținerea primită din preajma am 
fost protejați. Acum, când trecem prin săptămâna risipei și a dorințelor de 
recalibrare la nevoile prezentului, fiecare este invitat să facă ceva pentru el însuși. 
Cel care este obișnuit să primească mai mult decât să ofere, va arăta acum ce 
anume din ființa sa motivează o asemenea atitudine. 

În rest, ziua se va remarca la capitolul procese mentale, decizii, activități 
săvârșite prin intermediul cuvântului, prin dialog sau prin creionarea etapelor 
următoare ale unui demers pe care nu-l vom finaliza niciodată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ridica nivelul ideilor și cel 
al sentimentelor. Orice efort săvârșit în direcția aceasta va preschimba miraculos 
tenta negativă a unui eveniment într-o situație cu un mare potențial de reușită. 
Oricât de greu sau oricât de justificate sunt atitudinile negative, criticile, starea de 
nervi sau acuzațiile, dacă le vom evita vom avea mai mult de câștigat. 
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 Duminică, 7 septembrie 
Duminica  7- 9-2014  4:04    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Duminica  7- 9-2014  4:44  Chiron [Pis] Tri (Can) Juno 

Duminica  7- 9-2014  8:30    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 

Duminica  7- 9-2014 12:21    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Duminica  7- 9-2014 12:36    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Duminica  7- 9-2014 15:20  Uranus [Ari] Squ (Can) Juno 

Duminica  7- 9-2014 20:18    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mars 
 

Cadourile sunt binevenite. Criză de identitate. Vindecarea vine prin 
dragoste de oameni. Se stabilește un preț corect pentru un produs pus la 
dispoziția grupului. Viața ne surprinde. Combinații explozive. Neîncredere în 
partenerul de dialog. Intervenție asupra modului de a gândi. Schimbarea 
înseamnă eliberare. 

 
Nota inedită a acestei zile va veni din faptul că Luna se va afla acum pe final 

de zodie Vărsător însă celelalte unghiuri care se împlinesc, în speță trigonul dintre 
Chiron și Junon sau careul dintre Uranus și Junon au fost active de-a lungul 
întregii săptămâni și astăzi se va constata doar o particularizare la contextul pe care 
Luna încearcă să-l descrie prin unghiurile pe care le împlinește. Unul din cele mai 
importante evenimente ale finalului de săptămână este faptul că în mijlocul zilei 
Luna va media tendința Nodurilor încercând să facă pace cu dușmanul. Astăzi Luna 
se va afla în sextil cu Uranus, dar și cu Coada Dragonului și, prin această mediere, 
se echilibrează axa relațiilor sau a afectivității, nu la modul general, ci prin expresia 
iubire dăruită versus iubire primită. 

Prin faptul că Luna din Vărsător se va afla în relații negative cu planetele din 
Scorpion arată că ideile novatoare de acum, că tendința de a idealiza sau de a 
extrage din aceste sentimente păguboase un sens pozitiv, va fi contracarată de 
necesitățile momentului, de lipsurile care au strigat asupra noastră de-a lungul 
întregii săptămâni. Este adevărat, prin evenimentele din acest final de săptămână 
viața ne va surprinde însă cei care au respectat îndemnurile care au fost lansate de-
a lungul acestei săptămâni prin ecuațiile astrale aferente fiecărei zile se pot proteja 
din fața acestor combinații explozive. Pentru ei Uranus în careu cu Junon nu va 
aduce crize relaționale și nici momentul de suprasaturație care face anumite relații 
să explodeze. Nimic din ceea ce se întâmplă astăzi nu îi vor face pe acești oameni 
prudenți în a nu se despărți, ci către a înțelege și mai mult care sunt nevoile 
celorlalți pentru ca pe viitor să fie evitate situațiile penibile în care să se ajungă la 
explicații suplimentare ori demonstrații. 

Pentru că ne referim aici la influențe pozitive accesate doar după îndeplinirea 
anumitor condiții, putem vorbi și de înțelepciune, iar înțelepciunea care ne vine 
prin tranzitul Lunii prin Vărsător are conotații cu totul speciale pentru că îi ajută pe 
oameni să câștige timpul acela pe care și l-au pierdut în drame afective sau 
comportamente deviante. 

Astfel, finalul săptămânii pentru cei mai mulți nu va fi ziua judecății, ci ziua 
autojudecății, momentul în care fiecare va înțelege în ce constă neîncrederea pe 
care o are în partenerul de dialog. Aici poate interveni și o modificare a modului de 
a gândi sau adoptarea unor fapte din necesitatea de a produce o schimbare. 
Schimbarea care vine prin careul Uranus-Junon arată noile reguli de conviețuire, 
noi obiective sau o toleranță la care nu se ajunge decât printr-o anumită 
constrângere. Cu alte cuvinte pentru a aprecia rezultatele muncii partenerului de 
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viață este nevoie să pierzi toți banii la jocuri de noroc, pentru a înțelege cât de 
important este sfatul cuiva ești constrâns de viață să treci printr-o situație când, 
sub imperiul unor forțe obiective, nu-l poți obține. Deși, în aparență, banale, aceste 
situații au darul de a corecta modul de a gândi și de a ne pune pe drumul cel bun. 
Calea cea bună înseamnă, prin trigonul Chiron-Junon, un mod corect de a gândi și 
de a simți în așa fel încât să fie evitate cadourile păguboase, bolnăvicioase, acelea 
care produc fixații negative, ci de a construi o identitate pozitivă prin atracție către 
lumină. 

Am văzut de-a lungul acestei săptămâni că atracția către lumina înseamnă și 
înțelegerea unui comportament pe care l-am preferat și care este cauza risipei din 
ultima perioadă. Dacă ajungem să înțelegem că acum nu ne este permis să risipim, 
vom accepta cu mai multă dăruire că anumite dorințe trebuie puse deoparte ori 
recalibrate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce gândul cel de pe urma sau, în 
extrema cealaltă, posibilitatea de a face la adresa celor slabi abuzuri foarte mari. Nu 
este cazul ca acum, la final de săptămână, să cădem pradă acestor impulsuri 
periculoase pentru că intervenția principală a momentului nu cere orientarea 
împotriva celor slabi care ne enervează prin ritmul lent, ignorant sau prin 
promiscuitatea lor, fie că acestea sunt reale sau așa vrem să le vedem, ci ne invită să 
facem o corecția asupra analizatorului care ne oferă toate aceste informații. Aici, în 
acest sector, viața ne va surprinde și tot în această zonă vom constata exploziile cele 
mai mari. 

Cei care refuză această șlefuire a propriului caracter vor beneficia, ca și 
ceilalți, de o libertate de expresie aparte, însă caracterul negativ se va răzbuna și 
începând cu săptămâna viitoare, gradat până în februarie 2015, vor primi ecouri 
negative din partea colaboratorilor, din partea celor din preajmă, fără ca aceștia să 
fie conștienți că, de fapt, le ating puncte sensibile. 

În rest, ziua apare ca un fel de împlinire a planurilor sau proiectelor pe care 
le-am gândit de-a lungul întregii săptămâni. Este posibil ca o mare parte din 
acțiunile de acum să reprezinte finalitatea gândurilor ori a intențiilor care au venit 
spre noi în celelalte șase zile ale acestei săptămâni. În esență, chiar și aceste 
elemente care nu au început acum sau nu au nici sfârșit în această săptămână ne 
invită să nu risipim, să fim prudenți și să ne recalibrăm dorințele la nevoile de 
acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica cea mai mare 
parte a timpului pentru a trăi în interior. Cel care se va conforma acestei 
recomandări astrale va descoperi în adâncul sufletului comori pe care nu le-a 
folosit pentru că nu știa de existența lor, deschideri speciale, sentimente profunde 
sau defecte pe care și le poate corecta gândind sau alegând să hrănească un anumit 
sentiment. Nu este indicat să ne desfășurăm ziua prin impunere sau orgolii. 
Rafinamentul ne va înnobila și ne va pregăti pentru ceea ce va veni spre noi 
începând cu săptămâna viitoare, în mod gradat, până în februarie 2015. 
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8 – 14 septembrie 2014 este săptămâna curajului de a schimba și a bucuriei 
de a fi altfel. Contactul cu puterea de a schimba este un mare beneficiu pe care 
conjuncturile astrale ale acestor 7 zile ni-l rezervă. Practic, fiecare ecuație astrală ne 
trezește o expresie a puterii personale, urmând ca factorul de reglare să vină din 
modul cum suntem obișnuiți să reacționăm, din cât de important ni se pare 
autocontrolul, din cât de multe rezerve avem și, nu în ultimul rând, din nivelul de 
deschidere. 

Săptămâna este plină de evenimente astrale vizibile mai ales din unghiurile 
pe care planetele individuale le realizează cu cele colective. Mesajul lor sintetic face, 
așadar, apel la o anume flexibilitate prin care ne alegem să protejăm viață ori să o 
distrugem. Aventura conștiinței are neapărată nevoie de aceste raze ale curajului, 
dar nu doar atât, ci și de faptul că la finalul acestui traseu bucuria de a fi altfel să ne 
învăluie și să ne facă să ne simțim bine cu ceea ce avem, cu ceea ce putem să facem 
ori cu etapele pe care am reușit până acum să le împlinim. 

Vorbim, așadar, nu doar despre o săptămână a curajului, ci și de una a 
voinței și acolo unde voința nu este corect orientată nici puterea nu este prezentă. 
Pentru că toate merg în cascadă, fiind deposedat de putere sentimentul este 
constrâns să se exprime distorsionat, iar de aici până la a ne construi o realitate 
marcată pe lipsa de iubire nu este decât un pas. Deci atunci când un înțelept ne 
îndeamnă spre a îndrăzni mai mult cu inima, să ne ridicăm nivelul de vibrație, să 
lăsăm gândul liber spre a se înălța cât mai mult, fără a-l îngrădi în scheme, obsesii 
sau concepte ruginite, ne invită să trecem prin toate aceste etape curaj-voință-
putere-iubire. Având în fața acestei scheme, evenimentele sociale vor putea fi 
înțelese mult mai ușor, adică vom putea mult mai simplu să observăm unde ne 
lipsește voința, unde puterea este deficitară și unde lipsa iubirii se întinde ca o 
liană. 

La capitolul evenimente, această perioadă este marcată de ambiția de a găsi 
un înlocuitor pentru muncă, dar nu și pentru beneficii, de a constata că o disfuncție 
chiar nu a trecut, nu s-a vindecat pentru că diagnosticul a fost superficial ori 
tratamentul nu a fost aplicat corect, de descoperire a unor plăceri care sunt așezate 
la baza unor tratative și care au menirea de a ascunde natura reală a problemei. 
Dintre toate acestea, începutul săptămânii se adresează mai curând vieții private, 
iar încercările depășite în această zonă aduc un plus de putere, în timp ce a doua 
parte a săptămânii va acutiza tensiunea dintre așteptările individului și necesitatea 
ca societatea să fie așezată pe baze mult mai clare sau, măcar, mult mai liniștite. 

Finalul săptămânii aduce, cu trecerea lui Marte în Săgetător, combinații 
explozive. Abia acum reușim să înțelegem de ce anumite persoane, care nu s-au 
remarcat în ultimele luni prin ceva special, s-au frământat și s-au tot chinuit de-a 
lungul acestei săptămâni, invocând lipsa susținerii din partea anturajului. Dintre 
toate zilele, 14 septembrie aduce această combinație explozivă care nu permite, de 
la sine, redobândirea liniștii, ci doar evidențierea unor probleme interne împreună 
cu calitățile. Cine a mai trecut prin aceste forme de evidențiere, de ieșire din 
anonimat, va ști cum este ca, pe lângă un talent, anturajul să afle și despre 
preferințele ciudate ale individului, va reuși să-și găsească relativ repede echilibrul 
și dinamismul care vin spre noi începând cu 14 septembrie să nu-i sperie. Ceilalți, 
vor considera că speranțele într-un viitor mai bun îi motivează să dea totul, să 
ridice probleme care schimbă lumea, care inversează ordinea lucrurilor și le poate 
sigura, pe viitor, un loc mai sigur. Lumea nu se schimbă peste noapte, de aceea 
aceste pretenții dacă nu se bazează pe achiziții personale puternice, probate în 
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prima jumătate a săptămânii, nu sunt decât iluzii. Avantajul major al acestei 
săptămâni este acela că ne va pregăti pentru informațiile care vor veni spre noi abia 
peste doi ani, când Marte va trece din nou peste această poziție (finalul lui iulie și 
începutul lui august 2016) și când maleficii Uranus și Pluton nu vor mai fi în relația 
tensionată de acum, semn că vin vremuri mai bune. Acum doar le intuim, doar ne 
gândim la ele ca la posibile evenimente, însă până atunci sunt multe condiții de 
îndeplinit. Dacă anul 2015 nu va fi trecut cum trebuie (vom vedea asta în analiza 
generală a anului 2015) atunci reperele aferente verii lui 2016, spre care ni se 
îndreaptă acum gândurile, rămân doar simple iluzii. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu visa la o vreme 
mai bună când încă se aud lupii urlând în depărtare. Viața nu se schimbă peste 
noapte și cel harnic, atent, responsabil, știe acest lucru. Viața este ceea ce trăim și 
dacă iubirea, sentimentul profund, ca finalitate într-un proces complex care 
pornește de la curaj și trece prin voință și apoi putere, nu ne ține în echilibru, dacă 
ne îndreaptă către resentiment, răzbunare, teamă, incertitudine sau pretenții, 
înseamnă că vom folosi curajul acestei săptămâni doar pentru a visa, nu și pentru a 
face ceva în mod concret. 

 
Luni, 8 septembrie 

Luni  8- 9-2014  2:46    Luna (Aqu) --> Pisces 

Luni  8- 9-2014  5:43     Sun (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Luni  8- 9-2014  7:38    Luna (Pis) Opp (Vir) Venus 

Luni  8- 9-2014 11:55 North N [Lib] Sex (Leo) Lilith 

Luni  8- 9-2014 12:09    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Luni  8- 9-2014 20:16    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
 

Puterea de a spune lucrurilor pe nume. Incertitudine față de planurile de 
viitor. Vindecarea unei dureri se face prin întâlnirea cu o durere și mai mare. 
Inspirația ne ajută să vedem foarte departe. Încredere în forțele proprii. Se face 
dovada unei puteri speciale. Limita dintre înțelegere bun-simț, pe deoparte, și 
dorința de distrugere, anarhie, de partea cealaltă, creează confuzie. Adevărul este 
dur. 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton agresiv. Numai ce Luna a intrat în 

Pești și, în dimineața acestei zile, are de împlinit o opoziție cu Venus, încercând să 
limpezească lucrurile prin conflict sau prin declarații deschise. De fapt, întâlnirea 
Lunii cu Neptun, care se va consuma până în mijlocul zilei, arată și ea că 
incertitudinile se transformă în sentimente și dor atât de mult încât nu au nevoie să 
fie exprimate, ci au nevoie să primească din jur un feedback pe măsură. Este de la 
sine înțeles că acolo unde avem de-a face cu oameni înțelepți care sunt atenți la 
fenomenul social, care sunt încrezători în forțele proprii, limita înțelegerii nu va 
constitui și o barieră în a se exprima ori în a pune la dispoziția celorlalți 
sentimentele vizibile acum. De altfel, 8 septembrie este o mare încercare pentru noi 
toți pentru că ne pune în fața unor puteri speciale în care sentimentul să fie un 
cârmaci atent, un asistent al înțelegerii, însă nu cel mai important element al zilei. 

Astfel, înțelegem că sextilul pe care Lilith și Capul Dragonului îl împlinesc ar 
putea să însemne o invitație la distrugere, la anarhie sau la confuzie, nu pentru a 
evidenția un păcat personal, ci pentru a-l pune dificultate pe cel din preajmă și 
încercarea aceasta să fie doar pentru el. Este de la sine înțeles că astăzi inspirația ne 
ajută să vedem foarte departe sau ne va pune în fața unor incertitudini cu totul 
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speciale. Este adevărat, când Lilith se adresează Capului Dragonului în acest mod 
adevărul va fi dur, categoric sau încărcat de o putere specială. Pentru că 
sentimentul este bruiat încă de dimineață, senzația că ne aflăm în fața unor 
evenimente importante pe care nu le putem explica sau nu le putem demonstra în 
niciun fel tinde să ne acapareze tot spectrul percepției. Chiar dacă lucrurile astăzi se 
vor desfășura de o manieră impulsivă, realitatea înconjurătoare va fi percepută în 
mod disproporționat axându-se foarte mult pe sentimentul durerii și al neîmpliniri. 

Practic, opoziția pe care Soarele și Chiron o împlinesc încă din dimineața 
zilei de 8 septembrie ne vorbește despre aceste sentimente apăsătoare care, cu cât 
sunt explorate mai mult, cu atât se extind și asupra zonelor nespecifice, spre 
exemplu, asupra planurilor de viitor. 

Este adevărat atât opoziția Soarelui cu Chiron cât și prietenia lui Lilith cu 
Capul Dragonului ne arată că putem ajunge la finalitate pe drumul cel mai scurt 
care este, deopotrivă, și cel mai greu sau mai complicat. Practic, durerea acestei zile 
este creată de fuziunea mai multor experiențe care poate să ne spună atât lucruri 
bune, cât și lucruri rele, spre exemplu că bunul simț și înțelegerea nu îl vor părăsi 
niciodată pe cel bun și înțelept, iar disperarea, ura, disprețul pot duce spre 
distrugere sau anarhie pentru că, după cum va considera cel în cauză, numai așa ne 
putem face dreptate. 

Dar pentru că ne aflăm în săptămâna curajului de a schimba și a bucuriei de 
a fi altfel, greutatea zilei de 8 septembrie ne îndeamnă cu precădere să privim mai 
departe decât am văzut până acum sau mai adânc în suflet, pentru a înțelege că 
toate aceste lucruri apăsătoare au un rost, o explicație și nu este indicat ca de prima 
dată să le primim cu nervi sau cu iritare. Încercările vieții au nevoie de zâmbete 
mature și trebuie atenție sporită. 

Prin urmare, 8 septembrie ne aduce în fața unor încercări existențiale de o 
însemnătate aparte. Astăzi aflăm care este cauza problemelor cu care ne 
confruntăm, adică nu doar descoperim cât de mult bun-simț suntem dispuși să 
arătăm celorlalți, cât de multă dorință de distrugere avem, cât de mult disprețuim 
și mai ales cât de mult ne afectează toate aceste lucruri. Practic, acum realizăm că 
ceea ce suntem în prezent reprezintă și suma factorilor pe care i-am creat singuri 
prin aceste alegeri. În trecut, poate nu foarte departe, ci de la începutul anului până 
acum, am ales să fim într-un anumit fel să judecăm oamenii după anumite criterii, 
să fim intransigenți sau toleranți după bunul plac, iar acum vedem rezultatele. 

8 septembrie ne pune în fața unor expresii personale de o mare intensitate 
care ar putea să ne surprindă prin faptul că sunt create de combinația dintre bine și 
rău pe care nimeni altcineva din exterior nu o poate explica sau demonstra. Binele 
și răul din acest aliaj sunt creații personale și numai prin observații personale pot fi 
separate. Cel care nu va dori sau nu va fi atent la ceea ce simte sau exprimă, 
persoana care nu va înțelege că este în prezent ceea ce s-a construit pe sine cu mare 
efort și cu alegeri deliberate în ultima vreme, va trăi în 8 septembrie o mare 
confuzie. Ne referim aici la corectarea stării de sănătate, dar și la soluțiile pe care le 
alegem la problemele de maximă importanță acum. Nu trebuie privită cu 
indiferență nici încrederea în sine, dar nici slăbiciunile zilei de 8 septembrie. Și ele, 
la rândul lor, sunt expresii a ceea ce am creat în ultima perioadă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
autoinvestigația propriei ființe. Nu ne pierdem vremea dacă vom fi mai mult decât 
altădată atenți la ceea ce simțim, gândim, putem să facem ori la ceea ce refuzăm 
sau disprețuim cu insistență. Toate acestea ne vorbesc despre instrumentele pe care 
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le folosim acum în cunoaștere. Nu se știe dacă ne pot duce acolo unde spun, adică 
la cunoaștere, dar, de vreme ce le folosim atât de insistent, înseamnă că doar în ele 
credem. 

 
Marți, 9 septembrie 

Marti  9- 9-2014  3:06    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Marti  9- 9-2014  4:39     Sun (Vir) Opp (Pis) Luna (Full Moon) 

Marti  9- 9-2014  4:52    Luna (Pis) Tri (Can) Juno 

Marti  9- 9-2014  8:20    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 

Marti  9- 9-2014 11:29     Sun (Vir) Sex (Can) Juno 

Marti  9- 9-2014 22:10    Luna (Pis) Tri (Sco) Mars 
 

Problemele par să fie atenuate de un noroc nespecific. Viața își urmează 
cursul. Se face o buclă și se deviază de la verticalitate și profunzime. Promovarea 
valorilor personale depinde de dezamăgire. Neîncredere în partenerii de dialog. 
Deciziile se apropie de nefiresc. Se obține o poziție socială fără merite. 

 
Faza de Lună plină care se împlinește astăzi pe axa Fecioară-Pești ne aduce 

în fața unor probleme care par să fie atenuate de un noroc nespecific. Astfel, ecuația 
zilei de 8 septembrie va avea și asupra zilei de 9 septembrie o remanență 
interesantă. Lupta cu slăbiciunile personale, cu problemele pe care nu ni le-am 
rezolvat, ci doar le-am ascuns printre defecte ne va afecta astăzi gândirea profundă, 
sentimentul de apartenență la un grup și atitudinea pe care o avem față de calitățile 
pe care până acum le-am aprobat. Insistând pe această idee, vom avea sentimentul 
că intrăm într-o buclă a timpului și că suntem deviați de la traseul inițial prin tot 
felul de invitații care nu ne fac cinste. Acesta poate fi rezultatul faptului că Luna se 
află pe ultimul segment al zodiei Pești și încă ne îndeamnă să credem că dacă 
alunecăm, dacă ne strecurăm din fața problemelor atunci putem să ascundem și 
neîncrederea față de partenerii de dialog sau în deciziile pe care l-am hrănit atât de 
mult în ultima vreme. 

Neîncrederea în partenerii de dialog, pe această Lună plină, ne duce spre 
sărăcie. Nu ne referim aici doar la puținul material, înțelesul preferat de omul 
modern, ci ne referim și la puținul spiritual care contractă inima, sentimentul, 
trăirea și îl face pe individ să nu mai simtă intens, amplu, deschis sau profund. 

Dar Luna plină care se împlinește acum, când ne aflăm în plin tranzit prin 
zodia Fecioară, nu se referă doar la această componentă numită “sărăcie”, ci se 
referă și la afectarea stării de sănătate, a puterii de a înțelege nevoile celorlalți și 
asupra ideii de a ne imobiliza doar pentru a le umple lor un gol. Este clar că forța 
dezlănțuită de pe această axă ne îndeamnă să ne promovăm valorile personale și, 
dacă nu avem suficient de multă tărie de caracter sau înțelepciune, să facem acest 
lucru împotriva celorlalți. Așa cum se spune că doar omul bolnav are nevoie de 
doctor, la fel și acum suntem invitați să facem dovada altruismului când sufletul se  
chircește de zgârcenie sau se ascunde din fața bunătății. 

În mod cu totul surprinzător, această ipostază a Lunii pline va intensifica 
lucrurile lipsite de valoare. De aceea poziția socială care este obținută acum va fi 
criticată pe motiv că nu a existat la baza acestei forme de recompensă merite reale. 
Tot ceea ce nu este real, tot ceea ce înșală sau păcălește este inflamat și prezentat ca 
o variantă viabilă, adică ia înfățișarea acestei bucle care îl deviază pe omul modern 
de la verticalitate și profunzime. 
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Pe acest fond sextilul care se împlinește între Soare și Junon face parte dintr-
o construcție mult mai amplă numită Zmeu ce are pe mijloc opoziția Soarelui cu 
Chiron, aceea care s-a împlinit la grad perfect în ziua anterioară. Când realizăm că 
avem nevoie de cei din preajmă, de prietenia lor vom urmări cu mai mare atenție 
defectele personale care ar putea să-i stânjenească. Așa după cum se poate 
constata, această fază a Lunii pline pune mult accent pe nevoie, pe necesitate, 
ducând această idee de ajutor către un sector unde valorile personale se definesc 
prin dezamăgiri. Practic, acolo unde este nevoie de un om, de un lider există și o 
dezamăgire pe care dorim să o compensăm. 

Prin urmare, 9 septembrie accentuează problemele pe care le avem cu noi 
înșine, în special acelea care nu ne permit să ne bucurăm de bogăția pe care o avem 
în preajmă. Simplu fapt că nu se opune rezistență acum este suficient să ni se 
activeze teama de singurătate, de sărăcie, de puțin sau prin grija că pe viitor nu vom 
reuși să beneficiem de prosperitatea pe care ne dorim. În fața acestui impas, 
promovarea valorilor personale se va face acum prin alte repere, pe baza altor 
criterii de comparație sau pentru alte beneficii. Nu este indicat să ne lăsăm acum 
antrenați în astfel de demersuri pentru că nu poziția socială este importantă, nu 
bogăția pe care o gândim acum prin frica de a nu avea, ne împlinește, ci modul cum 
alegem să-i protejam pe cei din jur de propriile noastre defecte. 

N-am mai avut de la începutul anului și până acum o ipostază atât de clară 
menită să ne scoată în evidență caracterul periculos al defectelor proprii. Cei din jur 
au nevoie la un moment dat să fie informați de cel care le cunoaște cel mai bine, 
adică de stăpânul acestor defecte. Dacă, încă de dimineață, de când ne trezim, vom 
fi cu conștiința conjuncției Lună-Chiron, adică în nevoia de luciditate, sau în 
sextilul Soare-Junon, adică în sentimentul că trebuie să facem ceva important în 
această zi vom dovedi că suntem puternici și pozitivi. Altfel, viața însăși va înclina 
balanța către inflamarea elementelor iluzorii și nu ne vom mai putea menține pe 
această linie a curajului de a schimba și a bucuriei care se înfiripă un suflet. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să nu îi expunem pe 
cei din jur la defectele proprii. În felul acesta, îi protejăm de răul cel mai mare pe 
care am putea să li-l facem. 

 
Miercuri, 10 septembrie 

Miercuri 10- 9-2014  1:40 Mercury (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 10- 9-2014  2:34    Luna (Pis) --> Aries 

Miercuri 10- 9-2014 13:50   Venus (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Miercuri 10- 9-2014 20:33    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 10- 9-2014 21:38 Mercury (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Miercuri 10- 9-2014 22:22    Luna (Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Miercuri 10- 9-2014 22:26    Luna (Ari) Opp (Lib) Mercury 
 

Îndoială. Suspiciune față de un mesaj benefic pentru care nu se percepe o 
taxă. Susținerea este o iluzie. Agresiune împotriva iubirii. Mesajele devin 
înșelătoare. Trecutul amână discordia. Duritate. Cele mai bune soluții sunt pentru 
sine. Decizii grele. Istoria nu se scrie după informațiile prezentate de presă. 

 
Încă din noaptea de marți spre miercuri, Luna va intra în Berbec și va 

produce doar o schimbare de atitudine. În profunzime, lucrurile par să meargă pe 
aceeași direcție, fără schimbări importante, fără ca mesajul lor să fie modificat. 
Asta înseamnă că se menține o iluzie, aceea a puterii de a obține tot ceea ce dorim, 
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căreia i se adaugă și faptul că deciziile, cu cât sunt mai grele și mai apăsătoare, cu 
atât mai tare promit schimbări importante. Nu ne referim aici în mod special la 
viața privată, aceea care pare să meargă pe o linie constantă, ci mai curând la 
aspectul public, cel dominat astăzi de opoziția dintre Venus și Neptun. Din nou se 
activează axa Fecioară-Pești, din nou avem o greutate pe lucruri nespuse sau pe 
ceea ce urmărim să ne însușim și nu putem încă. 

De această dată, componenta afectivă, susținută de conflictul dintre Venus și 
Neptun, se referă la mesajele pe care le primim din jur, nu doar de la cunoscuți ori 
prin diferite canale de comunicare, media, educaționale, culturale ș.a.m.d., cât mai 
ales prin cele subtile. Intuiția este agresată de un neastâmpăr, de dorința de a 
împlini deziderate într-un timp foarte scurt. Dacă această ecuație astrală va fi 
vizibilă mai curând pe această zonă publică, pentru că acolo vor fi mai evidente 
dezamăgirile, sfera privată va avea de trecut testul încrederii în sine. Cu Luna în 
zodia Berbec, încrederea în sine nu a fost niciodată folosită în mod corect. Mai ales 
acum, când Luna va avea de traversat, în a doua parte a zilei, opoziție cu Mercur pe 
Berbec–Balanță, axa deja agresată de opoziția dintre Mercur și Uranus. Ne referim 
aici la decizii grele, la puterea de a selecta informația în mod corect sau de a înlocui 
iluzia cu adevărul. În 10 septembrie adevărul doare și pentru a avea un sistem de 
referință încercăm să le rezolvăm pe toate într-un timp foarte scurt pentru că acolo 
unde vom greși, să intervenim cu scuze sau cu motivații legate de timpul de lucru 
sau neatenția scuzabilă în momente ca acestea, când totul trebuie rezolvat foarte 
repede. 

Această relație negativă de pe axa Fecioară-Pești ne vorbește acum despre 
atașamente periculoase. Mulți constată la un moment dat că evoluția a fost foarte 
lentă sau oprită din cauza acestor atașamente. Cei care lucrează cu energia și care 
trăiesc pentru a face ceva în viață sunt, de asemenea, atenți asupra a ceea ce se 
întâmplă cu ei și nu lasă să treacă o zi fără să caute răspunsuri la diferite întrebări 
existențiale. Această problemă a atașamentului face parte din investigațiile pe care 
aceștia le realizează cu perseverență. Unii dintre ei constată că revoluția este lentă 
pentru că sunt rigizi, încăpățânați sau, oricum ar fi, nu sunt atât de flexibil pe cât li 
se cere în momentul de față. Numai din interior se poate spune cât de intense și 
întortocheate sunt sentimentele celor care pot evolua, care au toate prerogativele 
necesare zborului, dar totuși nu fac asta. Și așa după cum constată în această zi de 
10 septembrie relațiile bune și rele construite de Mercur cu Jupiter și respectiv 
Pluton vine să aducă două fețe ale aceleași monede, personalizată sub forma 
opoziției Venus-Neptun.  

Așa după cum observăm, această Lună plină din Fecioară, chiar dacă nu a 
avut o influență directă asupra opoziției Venus-Neptun, faptul că s-a împlinit axa 
Fecioară-Pești vine în ecuația astrală cu această componență a detaliului, cu 
obsesia perfecțiunii, cu teama de a nu lăsa în urma situații nerezolvate care să 
accentueze dramele afective și să îl pună pe individ în conflict cu propriul trecut. 
Acum, simplele conflicte depozitate în memoria individuală devin persoane, ființe, 
entități de sine stătătoare de care individul se teme. Toate acestea limitează 
flexibilitatea sau o agasează mult prea mult în așa fel încât acolo unde ar trebui ca 
fiecare să dea dovadă de flexibilitate, se arată duritate, încrâncenare sau teama de 
schimbare. 

Prin urmare, 10 septembrie devine o zi a îndoielii, a suspiciuni față de un 
mesaj benefic. Acest lucru se întâmplă cu precădere pentru că lucrurile bune de 
acum nu se pot exprima din cauza lipsei de flexibilitate. Din această cauză, mulți 
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vor alege acum să susțină o iluzie, să alimenteze un adevăr fals și să-și folosească 
toată energia pe care doresc s-o pună la dispoziția celor din jur pentru această 
înșelăciune. Experiența iubirii devine în această zi de 10 septembrie o întâlnire cu 
trecutul. Cei care, de felul lor, sunt ființe pozitive, care abordează realitatea 
înconjurătoare cu duritate vor reuși să se împace acum cu trecutul sau, mai exact, 
lăsând de la ei, arată celor din jur că vor să piardă pentru ca ansamblul să 
supraviețuiască, adică să fie liniște și pace.  

Totuși, cu toate că aceste mesaje sunt înșelătoare, adică abordează pe 
moment iertarea sau renunțarea la conflict, rămân active în amintire lucrurile 
neînțelese sau informațiilor false care nu-au fost băgate pe gât cu forța. Dar, în 
special cei care sunt ocupați cu această latură ezoterică a vieții, vor observa că 
aceste conflicte sociale marcate de un bine parțial sau de un rău incapabil să se 
susțină prin propria energie,  arată că, de fapt, se duce o luptă împotriva unor 
calități personale care nu s-au manifestat încă la adevărata intensitate. Cu alte 
cuvinte, se dorește descurajarea individului înainte ca acesta să facă primul pas 
într-un demers important pentru viața sa. Aici putem vedea pe zona publică același 
tip de atașament periculos pe care îl putem constata și în viața internă. Cu alte 
cuvinte, ceva ne tragem jos, ne oprește, nu ne permite să mergem mai departe și 
dacă cerem cu insistență o explicație atunci ni se va spune cu totul altceva decât 
adevărul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desfășura ziua de 10 
septembrie în afara fricii de a acționa. Frica este inamicul nr. 1 al acestei zile. Astfel, 
cel slab va arăta astăzi că este cel mai flexibil, în timp ce cel puternic va avea 
îndoieli. Conștientizând acest adevăr ne va veni mult mai ușor să le inversăm pe 
cele două. 

 
Joi, 11 septembrie 

Joi 11- 9-2014  4:00    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Joi 11- 9-2014  7:18    Luna (Ari) Squ (Can) Juno 

Joi 11- 9-2014 12:53    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Joi 11- 9-2014 13:43    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Joi 11- 9-2014 18:03     Sun (Vir) Sex (Sco) Saturn 
 

Întâlnire cu pedeapsa. Revoltă față de lucrurile care nu au fost susținute 
prin decizii de grup. Ne întâlnim cu un personaj periculos. Atenție la secrete! 
Suspiciune față de noroc. Se transferă o informație. Cuvântul înseamnă putere. 

 
În 11 septembrie lucrurile ne vor fi puțin mai clare. Revolta de acum ne va 

orienta către anumite decizii categorice pe care vom încerca să le așezăm la baza 
unor evenimente sociale. Practic, ne vom justifica toată agresiunea manifestată față 
de grupul de apartenență prin condiția pe care o deținem sau prin limitările care ne 
opresc din a gusta intensitatea vieții. Dacă vom urmări că, de fapt, Marte, o 
perioadă importantă acestei zile, se va comporta de o manieră izolată, adică va avea 
calitatea de planetă neaspectată în Scorpion, am înțelege de ce frustrările, 
nemulțumirile sau abuzurile pe care le-am constatat în zilele anterioare, de la 
începutul săptămânii până acum, se transformă într-o sancțiune pe care individul 
și-o aplică lui însuși. 11 septembrie reprezintă întâlnirea cu pedeapsă și asta ne va 
duce către o revoltă pe care să încercăm să o justificăm prin tot felul de tertipuri, ca 
și cum adevărul nu are legătură cu problema pusă în discuție acum. Faptul că în 
continuare este activă tensiunea de pe axa Fecioară-Pești, căreia i se adaugă o nouă 
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tensiune, cea de pe axa Berbec-Balanță, arată că se dorește intervenția în forță sau 
se scoate asul din mânecă și se joacă ultima carte, în speranța că se poate adjudeca 
acum o victorie importantă. Pentru unii, asta înseamnă întâlnirea cu un personaj 
periculos prin care și-a făcut simțită prezența încă de acum o săptămână, când 
Luna se afla în conjuncție cu Pluton. Acum aflăm adevărul, persoana este 
deconspirată ori ea însăși își dezvăluie adevăratele intenții. Tot ceea ce se manifesta 
ține de jocul puterii și s-ar putea ca lupta dintre cele două tabere să capete, în 
special în a doua parte a zilei, conotații periculoase. Așadar, atenție la secrete, 
atenție la lucrurile care nu trebuie cunoscute de cei din jur sau care pot fi folosite în 
într-un mod necuviincios. 

De altfel, acest sextil între Soare și Saturn ne vorbește despre abilitatea de a 
selecta informația, de a fi selectivi cu oamenii, cu timpul sau de a colecta din jur 
acele informații care sunt importante. Fără a impune celor din jur puterea pozitivă, 
în primul rând prin selecție, nu vom reuși să transferăm informațiile pe care le 
preluăm astăzi din jur, ci doar să retrăim aceleași drame, aceleași nemulțumiri 
poate chiar cu același persoane. 

Prin urmare, 11 septembrie ne pune în fața unor decizii importante. Pentru 
că, în plus față de ziua anterioară, acum se activează și axa Berbec-Balanță, aceste 
decizii ne grăbesc sau vor lăsa impresia că lucrurile, dacă nu sunt rezolvate rapid, 
se orientează către o zonă periculoasă și, mai târziu, nu vom putea să le rezolvăm 
așa cum ne dorim. Realizăm astăzi că avem nevoie de înțelepciune și o vom afișa 
celorlalți prin cuvinte, termene, prin citate celebre sau prin apel la marile biografii. 
Mai există astăzi o componentă interesantă, aceea legate de imitație, prin care 
oamenii care nu reușesc să construiască lucruri importante vor imita reușitele 
celorlalți și se vor bucura și ei că, dacă tot nu sunt ctitori, să fie măcar utilizatori. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor considera că 11 septembrie este un vârf în abordarea 
curajului de a fi într-un anumit fel. Alegând să procedeze într-un anumit fel ori să 
se prezinte grupului de apartenență prin atitudini categorice, decisive, de fapt, 
dovedesc că au curaj și că schimbarea le este prielnică. Probând curajul ei, de fapt, 
se situează în proximitatea puterii de a produce modificări importante în grupul de 
apartenență. Lucrurile acestea care vin prin propozițiile construite pe cele două axe 
Berbec-Balanță și Fecioară-Pești arată curajul celor puternici și spaima celor slabi. 
Cel care urmărește fenomenul social și vrea să înțeleagă ceva din ceea ce trăiește va 
avea ocazia în această zi de 11 septembrie să se întâlnească cu un mare noroc, acela 
care îl învață că experiențele vieții sale sunt încărcate cu toate bogățiile pe care 
crede că le poate obține numai de la alții. Deține tot ceea ce are nevoie pentru a 
progresa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne limpezi gândurile înainte 
de a acționa pe zona publică. Puterea personală nu are nevoie de un sprijin exterior, 
ci interior pentru a clădi prin energia personală, prin experiențele personale valori 
remarcabile. 
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Vineri, 12 septembrie 
Vineri 12- 9-2014  4:20    Luna (Ari) --> Taurus 

Vineri 12- 9-2014 14:21    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Vineri 12- 9-2014 19:13    Luna (Tau) Tri (Vir) Venus 

Vineri 12- 9-2014 23:22    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 
 

Ne amintim de fapte bune. Nu este agreată minciuna. Avem sentimentul că 
urmează să se întâmple ceva. Sunt căutate metode neobișnuite de relaxare. 
Adevărul ni se înfățișează într-o haină nouă. Complicații în susținerea unei idei. 
Lucrurile simple au o aparență puternică. Informația alege cale directă pentru 
transfer. Este evitat anturajul tulburat. 

 
Astăzi ne amintim de fapte mai bune și din această cauză vom avea senzația 

că lucrurile se orientează spre bine. 12 septembrie este ziua în care ne oprim pentru 
a lua o gură de aer proaspăt, pentru a ne odihni puțin și a porni din nou într-o 
călătorie rapidă în următoarele două zile care au mai rămas din această săptămână. 
Astfel, deviza generală a acestei săptămâni va fi particularizată la nivelul zilei de 12 
septembrie printr-un sentiment de ușurare, de acceptare a binelui sau acceptare a 
lucrurilor așa cum sunt ele. Mulți se vor gândi că dacă tot nu pot produce schimbări 
importante, dacă tot elementul personal nu poate clădi un edificiu atât de 
important pe cât credeam că avem nevoie, atunci ar fi cazul să ne liniștim și să ne 
vedem de ceea ce avem în preajmă pentru că acestea sunt singurele bogății. Vom 
avea impresia că adevărul ni se înfățișează într-o haină nouă și că toate 
complicațiile care se vor afișa astăzi vin doar din sfera ideilor. 

Lucrurile simple au acum o aparență foarte plăcută și chiar dacă, până acum, 
nu am traversat momente periculoase în care schimbul de idei sau întrebările 
existențiale să ne pună în dificultate alegerile personale, ziua de 12 septembrie va fi 
calmă, liniștită pentru că vom evita anturajul tulburat și nu ne vom teme de nimic 
din ceea ce avem acum în preajmă. Senzația de putere se va transforma acum în 
nevoie de interiorizare pentru că vom simți că din suflet ne vine forța cea mai mare, 
de-acolo suntem inspirați și doar prin intermediul sufletului putem să luptăm 
împotriva minciunii ori să ne protejăm de ea. 

Vom observa astăzi că Luna din Taur trimite, spre seară, un trigon către 
Pluton și, practic, cea mai mare parte din zi se va afla în fereastra acestui unghi. 
Din această cauză avem pe cer o configurație numită Zmeu la care participă Luna, 
Venus, Pluton și Neptun și care ne va vorbi despre necesitatea detașării sau nevoia 
urgentă de a ne desprinde de sursa stresului, a fricii, a nemulțumirii sau boli. 

Prin urmare, 12 septembrie înseamnă un moment de respiro în care ne 
facem inventarul a ceea ce ne-a rămas după confruntările de la începutul 
săptămânii până acum sau ceea ce am reușit să păstrăm fără distrugeri din rea 
voință sau din ignoranță. Astăzi ne amintim de fapte bune și dorim să impresionăm 
pe cei din jur prin cunoștințele pe care le avem sau prin faptele pe care suntem 
dispuși să le facem fără a cere nimic în schimb. Faptul că Luna se află în Taur îl va 
face pe individul bine intenționat să se gândească la o formă de plată, dar fiind activ 
contrastul între ceea ce se întâmpla astăzi și ceea ce s-a întâmplat de la începutul 
săptămânii și până acum va face în așa fel încât plata să nu fie de natură materială 
sau să nu fie cerută în mod direct. Există o plată și prin sentiment, prin susținere, 
prin prezență, fără a fi cerute în mod special. În ezoterism se spune că măsura cu 
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care dai, cu aceea primești, iar ziua de 12 septembrie ne va scoate în evidență 
măsura a ceea ce oferim, dar și modul în care primim. 

Lucrurile simple au acum o aparență puternică pentru că din zona aceasta ne 
vine relaxarea sau destinderea, de aici ne vine puterea de a merge mai departe. Este 
posibil ca unii se vadă ziua de 12 septembrie ca o zi în care se selectează anturajul, 
se dau deoparte elementele negative pentru că acestea lasă un gust amar sau devin 
prea grele pentru a fi duse mai departe pe traseul care va începe cu 13 septembrie. 
Chiar dacă evenimentele acestei zile arată că bucuria de acum este restrictivă, 
pentru că încă sunt active tensiunile susținute de cele două axe Berbec-Balanță și 
Fecioară-Pești, sentimentul de împlinire, de mulțumire sau de liniște va fi intim, 
personal, și abia spre seara acestei zile vom fi tentați să împărtășim și celorlalți din 
ceea ce simțim sau trăim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta ritmul astral și de a 
rezerva această zi pentru liniște. Dacă evenimentele sociale nu ne permit să 
abordăm și componenta fizică a relaxării, măcar să facem Pace în minte, în suflet, 
în inima pentru a ne pregăti pentru ceea ce va veni spre noi începând cu ziua 
următoare. 

 
Sâmbătă, 13 septembrie 

Sambata 13- 9-2014  2:07    Luna (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 13- 9-2014  6:43    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Sambata 13- 9-2014 11:20 Mercury (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Sambata 13- 9-2014 12:55    Luna (Tau) Sex (Can) Juno 

Sambata 13- 9-2014 13:29    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 

Sambata 13- 9-2014 16:36     Sun (Vir) Tri (Tau) Moon 

Sambata 13- 9-2014 18:13    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 
 

O slăbiciune este explorată. Un schimb dur de replici va pune în dificultate o 
zonă vulnerabilă a societății. Oamenii slabi primesc o șansă. Apel la iluzie într-un 
mod dureros. Atitudinile categorice sunt adoptate de cei puternici. Se pornește pe 
un drum nou. Curajul de a lupta împotriva unor conspirații. Durerea ne convinge 
că simțim corect. 

 
Momentul în care Mercur și Uranus sunt în opoziție calitatea gândurilor și 

puterea de a pătrunde dincolo de aparențe comportă modificări importante. Acum, 
adevărul de dincolo de iluzie, cel care ne îndemnă să uzăm de curajul de a schimba 
lumea după cum considerăm de cuviință, ne spune că bucuria de a fi altfel este 
singura recompensă. Aici intervine momentul în care unii s-ar putea să considere 
că nu le este suficient, că nu este de ajuns ceea ce li se promite și de aceea au nevoie 
să tulbure apele și mai mult, să arate că peste ei nu se trece, că, dacă vor, pot obține 
mai mult. Pe axa Berbec-Balanță opoziția celor doi aduce complicații relaționale pe 
un sector destul de delicat. Mulți vor proceda în felul acesta și pentru că știu cât de 
vulnerabil este acest segment, dar și cât de periculos poate fi pentru ceilalți dacă 
este adjudecat. Vorbim aici despre abuzul de putere, despre abuzul aplicat bunelor 
intenții, bunelor moravuri prin termeni, minciuni lansate cu predilecție către 
mințile care nu au încă maturitatea necesară să le respingă. 

Opoziția lui Mercur cu Uranus poate fi apreciată și ca o invitație la măsură, în 
situația în care nimic din ceea ce ni se întâmplă nu duce în direcția aceasta. Dacă 
lucrurile sunt puternice, atunci factorul de control va fi fals, tendențios ori specific 
altui departament. Dacă lucrurile sunt slabe, atunci elementul de control va avea 
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tendința de a acapara totul, de a face în locul celorlalți tot ceea ce ei nu sunt în stare 
și de a menține aparența că totul se desfășoară în parametri normal. 

Așadar, multe din direcțiile pe care până acum le-am considerat complicate, 
negative ori de care ne temeam să vorbim în public, ne incită curiozitatea și ne 
îndeamnă, uzând din plin de ele, să facem un contrast puternic. În felul acesta, 
indiferent de zona socială în care ne situăm, vom avea imaginea oamenilor 
puternici care, fie țin locul unui factor de reglare incompetent, fie se folosesc de 
unul care știe bine ce are de făcut. Oricum ar fi, o curiozitate este exploatată și chiar 
dacă nu ajungem la un schimb dur de replici, mintea va înțepa prin idei, atitudine 
ori prin schemele de selecție la care apelează. 

Cei care vor prefera minciuna sunt ființe triste, cărora le place să sufere, să-și 
amintească doar de regret pentru că de fapt au o atitudine proastă despre sine. Se 
întâmplă ca, de mult ori când oamenii bat în retragere, să nu fie vorba despre 
lașitate, ci despre o atitudine pozitivă care nu se poate susține pe sine ori care nu 
poate fi înțeleasă de cei din jur. Ezitarea și apoi regretul a ceea ce s-a pierdut poate 
însemna, pentru firile puternice, care doresc să evolueze, teama de orgoliul 
personal care ar putea distruge ceva bun ori strica iremediabil o imagine pe care, 
cel în cauză, crede că și-o menține mult mai bine prin ezitare. Opoziția lui Mercur 
cu Uranus aduce această răscolire a informațiilor ca și cum viața ne îndeamnă să ne 
scuturăm acum de fals ori de elemente auxiliare și să le vedem exact cum suntem, 
pentru a vedea dacă, atunci când ne gândim că o acțiune în forță ne-ar strica 
imaginea, nu cumva greșim. 

Cu toate acestea, momentul 13 septembrie este în egală măsură și o invitație 
la a celebra răul, suferința și de a transforma toate acestea în informații utile 
evoluției. Da, uneori suferința este utilă, însă doar când ea este o necesitate de fapt, 
nu când o preferăm. Suferința autoimpusă ne afectează simțul realității și ne 
transformă în ființe rigide, periculoase, adică așa cum credem că am fi dacă am da 
dovadă de acel curaj pe care îl oprim. Pentru că acum cadrul social, prin Luna din 
Taur, este unul prielnic multor evenimente, fertil, fără a se pune problema dacă 
sunt bune sau nu, faptul că Marte va fi toată ziua pe gradul anaretic din Scorpion, 
pune la îndoială bunele intenții atunci când sunt formulate așa. Nu este o rușine să 
greșești, un om superior are respect față de muncă și nu va vedea greșeala, ci 
efortul în ansamblu, însă atunci când consideri munca un exemplu de perfecțiune, 
așa cum vom fi tentați să facem acum, din cauza lui Marte anaretic de pe Scorpion, 
ceva este în neregulă cu intențiile în ansamblul lor. Așadar, obsesia perfecțiunii și 
din cauza lui Marte anaretic din Scorpion, dar și din cauza opoziției Mercur-Uranus 
de pe axa relațiilor (Berbec-Balanță), ascunde o mare minciună. Cu siguranță, în 
cazul acesta, adevărul este la polul opus și cei care se confruntă cu așa ceva este 
important să știe. 

Prin urmare, 13 septembrie ne conduce pe un traseu complicat spre care 
vom reveni peste câțiva ani, când Marte va trece din nou prin Scorpion și când rolul 
lui Uranus, acela care vine din careul pe care îl împlinește cu Pluton, se va diminua. 
Acum mulți vor avea impresia că lucrurile se desfășoară pentru binele individului, 
că nu vom primi nicio sancțiune, indiferent cât de mult vom insista pe o direcție 
egoistă, indiferent cât de mult se abuzează de ceilalți. Curajul acesta răstălmăcit nu 
va rămâne fără răsplată și de aceea falsa senzație de putere, focul chimic pe care îl 
întreține Scorpionul acum, prin intermediul planetei Marte, este un fel de iubire cu 
frică aceea despre care știm din învățăturile înțelepților că atrage pedeapsa.  
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Ceea ce vine spre noi în această zi înseamnă, practic, și inițierea unui nou 
drum în care durerea să nu se mai consume atât de trist și în care nemulțumirile să 
nu mai fie atât de corozive și, în egală măsură, atât de importante. În 2016, la 
finalul lunii iulie și începutul lunii august când Marte va trece din nou peste poziția 
în care se afla acum Uranus și Pluton nu vor mai fi în careu și, prin această 
degajare, se anunță zorii unei noi ere. Acum trăim doar cu speranța că ne aflăm la 
început de drum ori că pașii pe care îi facem acum ne îndreaptă în mod sigur către 
această destinație. Chiar dacă și aceasta este o iluzie pentru că, practic, schimbarea 
va veni abia peste doi ani, faptul că se atenuează durerea gândind așa ne consolează 
și chiar ne convine. 

În rest, ziua este încărcată de tensiunea ca orice am face avem nevoie să ne 
protejăm, să ne apărăm de agresiunile celorlalți și, pe alocuri, vom face asta chiar 
printr-o agresiune și mai mare. Rezultatul va duce la risipă ori la limitarea 
prerogativelor funcției, chiar dacă asta înseamnă suplimentarea volumului de 
lucru. Puterea și slăbiciunea vor fi extremele cu care vom lucra acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi toleranți cu cei care 
greșesc, cu erorile în sine, dar nu indulgenți, nu excesiv de permisiv pentru că 
permisivitatea nu duce acum la același tip de răspuns din partea anturajului, ci la 
împovărare, suplimentarea muncii sau agresiuni, și care sunt făcute cu scopul de a 
fi verificată sau dovedită o putere. Întâi să fim bun, curajoși, atenți, utili, 
înțelegători și apoi să ne bucurăm de puterea care ne vine din partea acestora. 

 
Duminică, 14 septembrie 

Duminica 14- 9-2014  0:56    Mars (Sco) --> Sagittarius 

Duminica 14- 9-2014  7:22  Saturn (Sco) Tri (Can) Juno 

Duminica 14- 9-2014  9:31    Luna (Tau) --> Gemini 

Duminica 14- 9-2014  9:59    Luna (Gem) Opp (Sag) Mars 

Duminica 14- 9-2014 17:34   Venus (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 14- 9-2014 20:07    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 
 

Se face apel la ordine. Nevoie de mișcare. Strălucirea atrage chiar dacă 
chiar este falsă. Se cere dovadă a maturității. Se declară război elementului 
incomod. Lucrurile se întorc împotriva individului fără a fi anunțate. Se decide 
susținerea unui grup chiar dacă acesta nu merită. O întâmplare din luna iulie ne 
dă peste cap planurile de viitor. Laudă de sine nu miroase a bine. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în fața unei importante schimbări de vibrație 

prin faptul că Marte trece în zodia Săgetător și ne îndeamnă să facem mișcare, să 
ne punem ordine în gânduri, să căutăm acțiunile care să ne ofere și satisfacție și 
care să ne permită să strălucim, deși ansamblul perioadei pe care o traversăm este 
încărcată de un risc major în ceea ce privesc acțiunile săvârșite pe spațiul public. 

Marte în Săgetător este promotorul ideilor îndrăznețe, al performanței, este 
purtătorul unor idealuri înalte și vrea ca tot ceea ce atinge să preschimbe în 
recompense imediate, în plăcere, în beneficiu, în avere, în certificate sau diplome 
care să ateste recunoașterea unor competențe profesionale sau talente. Totuși, 
Marte asigură acum mai curând o energie de fundal, pentru că valorile principale 
nu se referă doar la a obține performanță într-un mediu și atât, ci ne încurajează să 
ridicăm standardul la locul de muncă, să obținem autorizări de funcționare, 
recunoașteri într-un cadru mult mai larg, impunerea unui anumit produs pe piață 
sau chiar recalibrarea unor indici de piață din care fiecare să se aleagă cu un 
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beneficiu substanțial. Așadar, aici nu este vorba doar despre Marte și intrarea sa în 
Săgetător, cât mai ales de trigonul pe care Saturn din Scorpion îl împlinește cu 
Junon din Rac. Strălucirea este acum un obiectiv important și ea va cere anularea 
unei dureri, stingerea unei dezamăgiri și orientarea către noi tipuri de asocieri. 
Marte din Săgetător ne oferă toată forța și dinamismul de care avem nevoie pentru 
a trece peste orgolii, peste lipsuri, chiar peste absența timpului și a atinge obiectivul 
stabilit. 

Pentru că 14 septembrie mai conține încă un aspect important (trigonul 
Venus-Pluton) intențiile ascunse, plăcerile distrugătoare, cele care au făcut din 
tranzitul lui Marte prin Scorpion un instrument de tortură pentru cei slabi, arată că 
nimic nu se schimbă peste noapte și că de energia și dinamismul lui Marte, abia 
intrat în Săgetător, se folosesc tot cei care au abuzat până acum de putere, iar 
câștigul și-l împart tot între ei. Ceilalți se aleg, cel mult, cu beneficiul muncii. 

Din combinațiile speciale care apar acum ne putem aștepta ca în ultima zi a 
săptămânii să fim pe punctul de a înfăptui ceva remarcabil, împotriva schemei 
generale, împotriva liderilor care și-au pregătit un loc privilegiat, călduț în fruntea 
listei. Surprizele, care pot apărea acum și care vor fi posibile după ce Luna va intra 
în Gemeni  (9:30), vor căuta să simplifice lucrurile și să facă interacțiunile sociale 
mai ușoare. Cu alte cuvinte, de dragul unui progres, gândind că beneficiile celor din 
vârf pot fi oferite tuturor celor care ajung acolo, mulți pot dezvolta astăzi atitudini 
revoluționare, pe motiv că pot schimba modul de adresare, tabăra sau chiar înscrie 
la o competiție care să le ducă în final o victorie cu totul surprinzătoare. Astfel, 14 
septembrie este o zi generoasă cu cei care au dovedit și până acum că au curaj, că 
au un fond care nu poate fi șters, anulat și care, la momentul oportun, se manifestă 
eficient. 

Sigur, pentru că nimic nu se schimbă peste noapte, energia năvalnică a lui 
Marte din Săgetător, cel care are nevoie de mari spații, de competiții, de schimburi 
multiple pentru a-și proba nivelul de cunoștințe, inteligența, puterea, aduce și 
ridicarea defectelor de caracter la un nivel foarte înalt, încât să le vadă și cei care 
sunt foarte departe fizic, geografic, dar și foarte departe în timp. Asta înseamnă că 
faptele de acum nu sunt și nici nu pot fi impecabile, iar greșelile se vor îndrepta 
către tendința de a îmbrățișa o direcție, un concept, o idee, de a participa la un 
eveniment dinamic, dar pentru alegerea căruia se folosește vechiul sistem de 
referință, vechile obiceiuri. Practic, aceste ființe care vor să schimbe lumea au 
pornit la această luptă uitând că întâi trebuie să se schimbe pe sine. Timpul scurt, 
resursele puține, absența unei susțineri importante din partea anturajului ar putea 
fi posibilele cauze pentru care ceea ce se stabilește acum nu se va obține așa cum se 
dorește, ci în alt mod și cu alte beneficii. Cei de pe margine nu vor lua parte la tot 
acest proces decât prin suport, susținere, donații făcute tocmai pentru că nu se știe 
care este natura internă a procesului pe care-l susțin. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce un fel de răspuns la toate 
frământările care au venit spre noi de-a lungul acestei săptămâni. Acum înțelegem 
de ce am avut nevoie de curaj, de inițiativă, de ce rezervele a trebuit să fie păstrate, 
consumate cu moderație sau pe baza unui calcul precis, pentru că acesta este 
momentul când facem apel la ele. 

14 septembrie ne încălzește inima cu gândurile pe care nu le-am abordat 
până acum, fie pentru că nu am avut curaj să simțim, să iubim, să atingem, să 
îndrăznim, fie că realitatea înconjurătoare părea mult mai grea, apăsătoare ori 
neputincioasă în a susține ceva important. Ceea ce vedem acum în față este frumos, 
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luminos, puternic și ne motivează să mai sperăm că viitorul are ceva frumos cu care 
să ne încânte. Este posibil ca aceste gânduri de bucurie să fie simple interferențe ale 
celor de răzbunare, tristețe, incertitudine ori susținute de o oboseală fizică pe care 
să nu o putem înlătura cu nimic din ceea ce avem la îndemână. Poate fi vorba astăzi 
și despre o situație atât de ciudată! Pentru că acestea să nu prindă rădăcini este 
nevoie să ieșim din ritm, să lăsăm în urmă nu doar energiile lui Marte din Scorpion, 
cel care poate schimba totul cu patimă și, evident, cu un preț, ci să privim în față, 
pe fereastră, dincolo de realitatea deprimantă, de plictiseală, oboseală sau de 
lipsuri. 

Momentul 14 septembrie va face acum apel la ceea ce s-a întâmplat în luna 
iulie, când Marte se afla în conjuncție cu Capul Dragonului și când speranțele într-
un viitor mai bun au fost de-a lungul lunii august întunecate de un strigăt de 
durere, de nemulțumire și imprudențe care au fost plătite scump. Acum un aer 
proaspăt ne învăluie din nou și nu ne permite să cădem în scheme vechi, acelea 
care ne atrag și ne spun că peste noapte nu se schimbă nimeni. Da, este adevărat, 
peste noapte nu se schimbă nimeni, dar 14 septembrie nu se referă la o schimbare 
bruscă, la o dezvelire categorică și imediată de vechiul caracter, ci la a ne permite să 
gustăm puțin din lumină, din liniște, din atenție, din bunăstare sau din dragoste 
pentru a ne aminti cât de puternici suntem și cât de speciali. De fiecare dată când 
suntem invitați să ne apropiem de aceste virtuți, în propria viață există deja 
contrastul, deci a întinde mâna și a le atinge nu este deloc simplu, dar, cel puțin 
acum, la finalul săptămânii curajului de a schimba și a bucuriei de a fi altfel, se 
merită. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza tristețea, grijile, 
umbra, lipsurile. Acestea există în aspectul lor dramatic doar dacă le permitem. 
Prin acest procedeu nu înseamnă a ne hrănim mintea cu alte iluzii, ci că urmărim 
să descoperim că se poate gândi și altfel. Gândul nu este un produs al nivelului, ci 
un instrument prin care putem schimba nivelul, de aceea este atât de liber, de aceea 
forța sa este atât de mare. 
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15 - 21 septembrie 2014 este săptămâna ruperii de trecut și a descoperirilor 
spectaculoase. Mulți vor avea impresia că se află acum în fața unui mare gol. Vor 
privi evenimentele care vin spre ei cu o mare surprindere ca și cum nu sunt ale lor 
sau dacă le aparțin atunci merită să fie tratate cu dispreț ori să fie încadrate în 
categoria celor care pot să-și poarte singure de grijă. În realitate, întâlnirea cu 
trecutul din această săptămână are o componentă aparte. Acum ne întâlnim doar 
cu ceea ce trebuie revizuit, revăzut sau doar cu elementele care trebuie abandonate 
definitiv. Ruperea de trecut înseamnă întâlnirea cu relațiile păguboase sau cu acele 
atitudini ale celor din jur pe care să nu le putem rezolva altfel decât privindu-le 
dintr-un alt context, dintr-un alt loc sau în absența lor totală. Unii, care nu sunt 
obișnuiți să-și rezolve singuri problemele, vor privi acest interval de șapte zile cu 
sentimentul că se află în fața unor evenimente lipsite de sens, că sunt acuzați de 
lucruri care nu le aparține ori sunt implicați în evenimente care nu-i privesc. Dacă 
ar sta strâmb și ar judeca drept, ar înțelege că legăturile neobișnuite ale acestei 
săptămâni au ceva necurat la mijloc, au o tentă negativă poate chiar periculoasă sau 
malefică de care trebuie să ne desprindem. 

Nu se poate anticipa din această analiză cu caracter general dacă 
desprinderea presupune și despărțirea de persoane alături de care am parcurs o 
perioadă importantă a vieții sau altele care țin de oprirea unor relații. De altfel, așa 
cum vom vedea din fiecare zi analizată aici că nici nu este important evenimentul în 
sine, cât de important este mecanismul care îl face vizibil. Cu alte cuvinte, nu este 
important momentul de conflict pe care am putea să-l avem cu un asociat, replicile 
dure pe care le schimbăm cu această persoană sau faptul că ni se reproșează ori 
suntem sancționați, cât de important este să înțelegem ce căutăm acolo unde se 
consuma acest episod. Prezența lui Lilith în majoritatea conjuncturilor importante 
din această săptămână este cea care ne spune, cu precădere, că nu este importantă 
maniera în care se consumă această desprindere de anumite ingrediente ale 
trecutului. Dacă Lilith nu ar fi fost prezentă în toată această ecuație, dacă nu ar dori 
atât de insistent să ne păteze ambiția, orgoliul sau creativitatea, atunci toată această 
întâlnire cu trecutul ar fi fost plină de aventură, de evenimente spectaculoase sau 
de întâlniri remarcabile. Așadar, lucrurile doar vor părea cu adevărat remarcabile, 
pentru că, de fapt, nu sunt sau, poate, ar putea fi, însă doar în situații rare, doar 
dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Condițiile sunt diferite de la o zi la alta și de 
aceea nu doresc să le integrezi în această prezentare generală a săptămâni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne pregăti cu toate 
forțele să trecem printr-o mare încercare a vieții. Nu este indicat ca acum, în acest 
interval, să luăm în ușor întâlnirea cu cozile pe care le-am lăsat în trecut, cu 
lucrurile dureroase care sunt spuse ușor, nu este indicat să tratăm cu indiferență un 
moment neplăcut despre care aflăm sau pe care-l conștientizăm din relația cu 
cineva din preajmă. Ajungem la descoperirile spectaculoase pozitive doar dacă 
trecutul nu este adus în prezent, ci este transformat în amintire. Pentru a putea face 
acest lucru oamenii au nevoie să fie deschiși la suflet, să treacă peste anumite 
inadvertențe care s-au consumat la un moment dat sub imperiul a ceea ce au trăit 
cândva și să privească înainte. Furtuna acestei săptămâni nu trebuie să stingă 
lumânarea sufletului doar pentru ca aceasta nu este pregătită pentru o asemenea 
confruntare. 
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Luni, 15 septembrie 
Luni 15- 9-2014  7:20    Luna (Gem) Squ (Vir) Venus 

Luni 15- 9-2014  9:49    Luna (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Luni 15- 9-2014 13:38    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Luni 15- 9-2014 14:17    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Luni 15- 9-2014 19:55    Luna (Gem) Tri (Lib) Mercury 
 

Accidentele sunt privite ca lecții de viață. Adevărul doare. Revoltă 
împotriva unui factor care s-a dovedit slab. Putere de a plăti cu aceeași monedă. 
Singurătatea sperie. Începem o nouă aventură. Dreptul la replică inspiră teamă. 

 
Debutul săptămânii se face prin participarea Lunii la o configurație numită 

Vaporul, moment în care oamenii ar putea să descopere că secretele pe care le-au 
ascuns atât de mult nu mai sunt chiar atât de periculoase pentru statutul lor și nici 
atât de dăunătoare viitorului. Informațiile pe care aceste secrete le ascund fac 
referire la anumite lecții de viață sau la accidente sociale care, prin aspectul lor 
ocult, fac adevărul dureros. Implicarea Lunii în aspecte importante cu planete din 
zodiile Fecioară, Leu, Pești, Berbec sau Balanță lasă impresia că ne aflăm în fața 
unor evenimente complexe. Caracterul diversificat al acestor evenimente este dat 
însă de experiența de viață. Nu multitudinea de aspecte dă realității de-acum acest 
caracter divers, ci faptul că memoria a acumulat o mare diversitate de informații și 
acum le accesează pe toate în același timp. 

Este posibil ca o parte din ceea ce descoperim acum să nu ne îndemne către 
întreruperea de trecut, să nu fim motivați să lăsăm în urmă ceea ce nu am înțeles 
sau ceea ce nu ne este folositor, ci să ne încurajeze să ridicăm tonul, să vorbim mai 
tare, să cerem ceea ce ne aparține, adică să ne revoltăm împotriva a ceea ce credem 
că este slab sau poate fi dat la o parte. Practic, violențele acestei zile ne arată că 
suntem în fața unor episoade interesante. Cei care vor considera că au nevoie de o 
nouă aventură, în după-amiaza zilei de 15 septembrie, când Luna va fi în sextil cu 
Uranus, vor prefera anumite direcții prin care să plătească celor din jur cu aceeași 
monedă o faptă mai veche. În realitate, gestul lor arată că se tem de singurătate 
pentru că, de fapt, amintirile care le vin grămadă din trecut au cu predilecție 
această componentă a marginalizării. 

Pentru că acum Luna trece prin zodia Gemeni și arată că se înțelege și cu 
Mercur și cu Capul Dragonului, dar și cu Uranus și cu Jupiter, dar nu poate să facă 
pace cu Venus din Fecioară și nici cu Chiron din Pești, înțelegem că dreptul la 
replica nu doar că va veni dintr-o frică disimulată, ci va duce mai departe această 
tensiune a neacceptării de sine, a revoltei față de propria persoană. Această relație 
proastă pe care Luna o are cu Venus și Chiron ne arată consum intern, grijă față de 
viitor sau incertitudine în fața unor lucruri pe care, fie nu ni le aducem aminte 
repede, fie nu le-am trăit. În felul acesta, se întărește convingerea că lucrurile pe 
care le-am traversat, chiar dacă sunt rele sau incomplete, sunt de preferat față de 
ceea ce pare să aibă acum caracter inovator. De altfel, aceasta este o întâmplare 
care susține neputința oamenilor de a se transforma într-un timp scurt, reticența 
lor față de schimbare, față de reîmprospătarea structurilor sufletești, față de ideile 
care ar putea, pentru că lucrează mai bine cu prezentul, să le împlinească dorințele. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii încearcă să ne încurajeze că n-am trăit 
degeaba, că anumite evenimente care, acum, doar nemulțumesc, în viitor ne vor 
speria cu farmecul lor și nu trebuie decât să facem, încă de pe acum, o selecție 
pozitivă a lor, nu trebuie decât să le mai privim o dată, să recitim conținutul unui 
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text, a cererii, a atitudinii și vom descoperi acolo bucuria care ne-a scăpat în trecut. 
Această reîntoarcere, această revizuire a evenimentelor trecutului, conform 
îndemnului comun, nu se face cu scopul de a ne rupe de ceea ce s-a întâmplat 
pentru a face loc unui suflu proaspăt, ci ne sperie cu grijile suplimentare pe motiv 
că ceea ce vine nou s-ar putea să nu fie înțeles, să nu fie integrat ori să nu ni se 
potrivească. Vorbim aici despre caracterele slabe, despre ființele care în viața lor n-
au făcut schimbări majore sau n-au făcut schimbări deloc, ci s-au lăsat în voia unor 
forțe exterioare care le-au modelat realitatea înconjurătoare. Acum consideră că 
trebuie în continuare să primească pentru că așa s-a întâmplat până acum și așa 
trebuie să se întâmple și de-acum încolo. Realitatea astrală a acestei săptămâni ne 
îndeamnă să rupem lanțurile trecutului și să ducem cu noi mai departe doar ceea ce 
s-a dovedit flexibil, doar ceea ce poate fi modelat sau integrat în noile structuri. Nu 
doar această zi, ci întreaga săptămână se află sub apanajul invitației de a ne 
desprinde de ceea ce ne apasă cel mai tare, pentru a vedea că se poate trăi și altfel, 
poate mai simplu sau poate mai bine. De altfel, la asta se rezumă energia acestei 
zile – la a descoperi ce e mai greu, mai neplăcut sau mai periculos din ceea ce 
ducem cu noi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita astăzi atitudinea de 
superioritate gratuită. Nu suntem superiori celorlalți prin nimic din ceea ce cărăm 
cu noi din trecut și care are acum această notă grea, ci am putea să fim superiori 
celorlalți prin profunzimea sufletească, cea care niciodată nu va veni asupra 
individului cu senzația de poluare sau de greutate. Așadar, ceea ce ni se pare greu 
cere să fie lăsat în urmă s-au revizuit. 

 
Marți, 16 septembrie 

Marti 16- 9-2014  0:12    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Marti 16- 9-2014  2:37    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Marti 16- 9-2014  5:07     Sun (Vir) Squ (Gem) Luna (Half Moon) 

Marti 16- 9-2014 18:26    Luna (Gem) --> Cancer 
 

Indecențele sunt privite ca exemple de bune practici. Se speră în mai bine. 
Se fac planuri de viitor. Se află un secret. Nimeni nu este perfect. Soluții 
incomode. Regret. 

 
O parte din trăsăturile zilei anterioare se păstrează și în această zi, insistând 

mult asupra evaluării unor elemente care nu ne dau pace, care ne agasează prin 
indecență, care ne zgândăresc prin erorile pe care l-am făcut din prostie sau din 
ignoranță. Ne referim aici la trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Gemeni 
care îi îndeamnă pe oameni să vorbească mult, prost, să spună ceea ce nu gândesc 
și apoi să regrete zile întregi sau poate o viață întreaga faptul că nu și-au ținut gura 
când trebuia. Nu vorbim aici doar de indecență, ci și de explorarea unui secret prin 
care se trece acum din segmentul personal în segmentul celuilalt. Faptul că în 
noaptea de luni spre marți se împlinește trigonul Lunii la Capul Dragonului arată 
că oamenii au nevoie de abilități practice, dar nu în ceea ce privesc acțiunile 
proprii, ci în ceea ce privesc acțiunile celorlalți. Cu alte cuvinte, tipurile de asocieri 
spre care suntem îndreptați în această zi au ca punct de referință această nevoie de 
practic pe care interlocutorul trebuie să și-o satisfacă. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală se vor afla acum în fața unui blocaj interesant. Vor observa că lucrurile 
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bune nu merg mai departe prin practică, ci prin caracterul abstract. Pentru că în 
înțelegerea comună îl îndeamnă pe om să creadă acum că nu poate merge mai 
departe decât prin spirit practic se constată o mare contradicție între a merge mai 
departe prin viziune de ansamblu, prin apel la instrumente abstracte sau prin 
dragoste de frumos, rafinament, profunzime și a trăi o viață confortabilă prin 
compromis, promiscuitate ori viciu. Asta înseamnă, în sfera acțiunilor concrete, că 
se află în fața unei încercări interesante adică să creadă că numai dacă primesc din 
jurul răspuns imediat metodele pe care le utilizează acum sunt corecte. Cei din jur 
pot foarte bine să nu participe la intensitatea transformării unui individ, iar asta nu 
înseamnă că, în absența feedback-ului, transformarea sa nu este reală. Asta nu 
înseamnă că dacă acesta nu primește din jur un răspuns este cazul să se întoarcă 
din drum sau să pornească pe altă cale. Pentru această categorie de oameni este 
atât de importantă încât am nevoie urgentă să-și revizuiască atitudinea, 
comportamentul să nu-și compromită realizările de până acum, considerând că 
frumusețea unei idei se poate compara cu colțurile ascuțite ale unei prietene 
rătăcită pe drum. 

În rest, ziua îi aduce pe oameni în fața unor probleme de comunicare, de 
transfer de valori și ne duce spre rememorare. Uitarea este elementul care ne va 
defini acțiunile acestei zile și totul se va roti în jurul a ceea ce-și amintesc sau prin 
ceea ce pierd pentru că nu-și amintesc. 

Prin urmare, 16 septembrie reprezintă o zi îndrăzneață care duce mai 
departe mesajul zilei anterioare, acela care ne pune în temă referitor la anumite 
achiziții din trecut pe care trebuie cumva să le revizuim ori să le abandonăm. De 
această dată apele se separă mai mult și calitatea spiritului, procesele gândirii sau 
argumentele pe care le folosim atunci când alegem sau preferăm o anumită direcție 
îi vor face pe oameni să pară și mai diferiți unii de alții, arătându-le că este simplu 
să decidă pentru viitor de vreme ce toți fac același lucru. Prin această atitudine se 
arată că se speră în mai bine și că acest proces de transformare a elementelor 
negative sau incomode în procese de lucru, în instrumente tolerate, nu dovedesc 
altceva decât că putem să ne schimbăm răul în bine adică să facem așa cum ne 
îndeamnă poezia argheziană, să transformăm bubele, mucegaiurile și noroiul în 
frumuseți speciale. 

O componentă interesantă a acestei zile va veni prin dorința de a profita, 
aceea care, la prima vedere, nu pare să reprezinte nicio problemă. Spre exemplu, un 
om care îndură, care acceptă foarte ușor o povară, tocmai pentru că poate face 
lucrul acesta, tocmai pentru că este blând, că acceptă ușor sau că tolerează, să 
primească din jur sarcini suplimentare, poveri în plus, tensiune, stres din partea 
celorlalți și, pentru că astăzi se împlinește și un sextil între Lună și Lilith, aceste 
personaje trebuie să se aștepte că nu le va fi ascultat deloc glasul, punctul de 
vedere, strigătul lui “Am nevoie de o pauză!”, “Nu mai pot!” ci, dimpotrivă, trebuie 
să se și bucure de povara pe care o primesc. Asta arată că suntem în continuare 
într-o perioadă de conflict intern în care partitura personală se poate eleva numai 
dacă se încearcă ceva nou, numai dacă se lasă în urmă acel mod de a fi care a 
demonstrat până acum cam ce ne poate oferii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dezvolta față de noi, dar și 
față de cei din jur o atitudine blândă. Chiar și atunci când spunem nu, și este 
indicat să facem acest lucru astăzi, să o facem cu blândețe, cu bunătate în speranța 
că această negație reprezintă de fapt forța care oprește perpetuarea unui defect, a 
unui element rău sau a unei dureri. 
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Miercuri, 17 septembrie 
Miercuri 17- 9-2014  5:36    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Miercuri 17- 9-2014 10:09    Juno (Can) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 17- 9-2014 16:07    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Miercuri 17- 9-2014 16:39 Mercury (Lib) Con [Lib] North Node 

Miercuri 17- 9-2014 21:31   Venus (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Miercuri 17- 9-2014 22:03 Mercury (Lib) Squ (Can) Juno 

Miercuri 17- 9-2014 23:55    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 
 

Se pun bazele unor colaborări periculoase. Compromisul devine soluție 
bună. Sunt observate lucruri care nu ar trebui să fie văzute. Viața personală este 
expusă unor intrigi. Vulnerabilitate. Deposedare de putere. Adjudecarea unei 
puteri noi. Lucrurile bune sunt ținute departe de privirile curioșilor. Suntem 
obligați să plătim un tribut. Vindecare miraculoasă. Cine vede luminița de la 
capătul tunelului îi va speria pe ceilalți. 

 
Abia astăzi descoperim cât de importantă este deviza generală a acestei 

săptămâni. Abia astăzi căutăm să simplificăm lucrurile printr-o racordarea la un 
nou ritm social, prin reducerea tensiunii cunoscute pentru a ne expune unei alte 
tensiuni mult mai periculoasă și mult mai ciudată, ca mod de desfășurare sau 
consecințe. Astăzi, Junon și Axa Dragonului se vor întâlni într-un careu și acest 
moment, pentru că se împlinește în separarea a ceea ce a venit spre noi în zilele 
anterioare, ne arată că nu suntem singuri, dar face acest lucru în modul cel mai 
neplăcut și complicat cu putință. Careul lui Junon la Axa Dragonului înseamnă de 
fapt și careul lui Junon la Mercur și rezultanta acestei dispuneri face apel la o 
inspirație ciudată, la tulburări de limbaj, la cheltuieli pentru a susține o cauză 
pierdută, pentru a menține o colaborare pe care nu mai este indicat să o ducem mai 
departe. 

Chiar dacă mulți se vor speria de aceste unghiuri, noi, pentru că studiem 
astrologie, vom face apel la noțiunile abstracte, acelea care supraviețuiesc acum 
atacului agresiv din partea materialismului avid după recunoaștere. Astfel, visul va 
avea un rol absolut esențial. Mulți vor primi mesaje în timpul somnului, dacă ne 
referim la componenta concretă a vieții, prin care sunt îndrumați, sfătuiți, ajutați să 
depășească cu bine această perioadă a vieții. Alții, fiind obișnuiți deja să privească 
dincolo de materie și care, în general, au obiective care nu vizează această lume, 
sunt încurajați să meargă mai departe prin însăși aspirația către o lume subtilă, 
către o lume a binelui și a respectului. Judecând după faptul că asteroidul Junon 
din Rac se va lăsa acum dus de val și va cere de la relații mai mult decât este cazul, 
în speranța că va contrazice proverbul înțelept “Din coadă de câine nu poți face sită 
de mătase”, va încuraja spre acțiuni care să-l umple pe individul ambițios de 
disprețul și acuzațiile gratuite ale celorlalți. Viața, în general, are componente 
frumoase, dacă vrei să nu-i vezi duritatea cu care încearcă să domine natura 
spirituală, dar azi, pe careurile pe care Junon le trimite către Axa Dragonului și, 
implicit, către Mercur, frumusețea ei va fi o glumă bună. Astfel, doar pentru a 
demonstra puterea, viclenia, eficiența ori pur și simplu doar pentru a consuma 
niște nervi, viața personală va fi expusă unui anturaj incapabil să o aprecieze, să o 
respecte ori să o prețuiască. Oricum, învățăm ceva din toate acestea pentru că 
Junon încă se află în fereastra trigonului cu Saturn, din tot acest trecut care cere să 
fie lăsat în urma, va putea face apel la anumite întâmplări menite să ne liniștească 
ori să ne mențină încrederea în sine la cote optime. 
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Nu este însă puțin lucru să trecem prin aceste unghiuri cărora li se adăugă 
opoziția Lunii cu Pluton sau trecerea lui Marte din Săgetător, semn de explozii 
temperamentale ori de severitate dusă prea departe, până la limita dintre conflictul 
verbal și agresiunea fizică. Apoi, de partea cealaltă, nu ne va fi ușor nici cu Venus 
din Fecioară care primește opoziția lui Chiron pentru că acest unghi arată că 
rezervele ne sunt la cotele minime, ba, mai mult, nimeni nu pare să aibă răbdarea 
necesară să asculte de grijile celorlalți, nici chiar atunci când asta înseamnă a 
respecta sarcini de serviciu ori a se ține de o promisiune. 

Cel care va dori să se ridice deasupra acestei condiții apăsătoare va avea 
nevoie să-și țină viața personală departe de privirile curioșilor. Vor vorbi puțin, vor 
acționa și mai puțin și, în plus, prin grația trigonului Junon-Saturn, vor avea tăria 
de caracter să-și vadă limitele, să înțeleagă că dacă au fost mai multe semne care le-
au spus că drumul este greșit, că relațiile au nevoie de o pauză, că alcoolul nu este 
apă, chiar dacă are aceeași formă lichidă, își vor ține calitățile, achizițiile prețioase, 
intimitatea familiei departe de privirile curioșilor. Cu toate acestea pentru că 
nimeni nu este în afară determinismului astral, nici chiar aceștia nu vor putea să se 
detașeze complet. Rememorarea, apelul mental la evenimente care s-au consumat 
în prima parte a anului îi tulbură și îi încearcă cu gânduri de neîncredere ori îi 
tentează cu ideea ca pauză pe care o invocă acum să o lungească foarte mult, poate 
chiar să o facă permanentă. Prin asta plătesc un tribut liniștii și dacă, mai târziu, 
liniștea nu le oferă satisfacții pe măsură, dacă din ea nu se obține un avantaj 
concret atunci ea va naște contradicții care va întrista și va scădea încrederea în 
sine. 

Prin urmare, 17 septembrie deschide o nouă pagină în viața personală care 
se va lăsa cu urmări și care nu ne va putea garanta că binele va învinge, că puterea 
va fi conservată, cel puțin așa cum se prezintă acum. Deși pare puțin cam sinistră, 
această expresie, componentă importantă a acestei ecuații astrale, ne tulbură cu 
gândul de a ne compromite, deci ne vor vorbi mai curând despre lupta pentru 
supraviețuire, despre o confruntare pe viață și pe moarte. Sigur, pentru că, după 
cum vedem din analizele pe care le facem aici săptămânal, viața este destul de 
complexă, această supraviețuire nu se referă numai la existența fizică, la a trăi 
printr-o integritate a materiei, fără semne pe corp, cu averea intactă ori fără 
modificări în cercul de cunoscuți sau prieteni, ci și la ceea ce am construit prin 
implicare personală. Astfel, imaginea publică, dorința de a face impresie, ambiția 
de a domina, neputințele, frică de sărăcie, singurătate, de a greși de a pierde 
privilegiile, teamă de întoarcere sunt toate acum abordate ca și cum sunt ființe de 
sine stătătoare. Pentru că, în general, ezoterismul ne învață că aceste instrumente 
hrănite de orgolii sau ignoranță au prins prea multă importanță de sine, putem 
merge puțin mai departe cu această conexiune, încercând să definim într-un cadru 
mult mai larg priza pe care o au aceste trăsături asupra vieții personale, vom vedea 
astăzi că nu ele ne aparțin, ci noi le aparținem și din această cauză confruntarea 
este atât de aprigă. 

Cel curat nu va resimți lupta internă pentru că nu are ograda plină de 
animale care se ceartă între ele pentru întâietate, ci poate cel mult plante care vor 
să crească unele mai înalte decât altele. Aici avem de-a face cu adjudecarea unei 
puteri noi, cu o nouă lumină care ne intră în suflet și ne încurajează să privim 
foarte departe. Nimic din ceea ce vedem acum nu li se potrivește celorlalți, nimic 
nu li se poate integra vieții lor și de aceea orice istorisire, orice împărtășire despre 
toată această liniște neobișnuită, ireală, extraterestră s-ar putea să-i sperie. 
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Iată cât de clar ne arată contextul astral de acum că luptele sunt individuale 
și, mai ales, cât de utile sunt achizițiile de acum, cât de folositoare ne sunt valorile 
care ne vorbesc despre profunzimea sufletească, liniște, Pace, atenție, devotament 
sau despre respect și ajutor. Lumea se schimbă și, dacă judecăm această schimbare 
după conjuncturile de acum, se pare că nu suntem întrebați dacă ne-am pregătit 
suficient de mult pentru asta sau nu. Dintr-odată suntem prinși în acest joc 
minunat al transformării și chiar dacă acum noile achiziții, noile energii ni se par 
usturătoare, chiar dacă avem impresia că nu ne ajută, ci ne pleznesc peste față, 
peste gât, peste cap, peste brațe sau genunchi, în timp vom avea ocazia să vedem că 
toată această durere despre care am crezut că a fost provocată de prezent, cu toate 
ipostazele sale complicate, nu a fost altceva decât rezultatul apărut din încercarea 
universului de a ne îmbrățișa. Spinii pe care îi avem pe corp ne intră înapoi în piele 
cu atât mai mult cu cât atragem spre ființa noastră, din exterior, lumina unei vieți 
mai bune și, de aceea, pentru a nu simți durerea, pentru a nu crede că superior este 
cel care suferă, care se automutilează, avem nevoie să lăsăm în urmă trecutul greu, 
apăsător, adică spinii. 

Așadar, este mai puțin important motivul pentru care ni se întâmplă, ceea ce 
vom argumenta, ceea ce spunem că ne afectează, enervează, compromite sau apasă, 
ci mecanismul care susținea toate aceste procese, particularizate în funcție de 
nivelul fiecăruia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege perspectiva 
evenimentelor, binele care se produce pe o perioadă mare de timp pentru că acesta 
este cel mai generos, cel mai puternic și doar prin intermediul lui intrăm în posesia 
unor achiziții care ne țin aproape de lumină. 

 
Joi, 18 septembrie 

Joi 18- 9-2014  0:12    Luna (Can) Sex (Vir) Venus 

Joi 18- 9-2014  0:38    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Joi 18- 9-2014  8:45    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 

Joi 18- 9-2014 11:02    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Joi 18- 9-2014 12:12    Luna (Can) Con (Can) Juno 

Joi 18- 9-2014 13:01    Luna (Can) Squ (Lib) Mercury 

Joi 18- 9-2014 21:38     Sun (Vir) Sex (Can) Moon 
 

Se începe o medierea. Avem nevoie să înțelegem risipa. Administrarea 
valorilor ne pune în dificultate. Răbdare. Mintea rătăcește prin zone pe care nu le 
poate controla. Informațiile de acum ne vor folosi în anul 2015. Curiozitate 
periculoasă. O greșeală la un drum. Se vorbește despre o informație stranie. 
Misterul ne curtează. 

 
Astăzi Luna trece pe ultimul segment al zodiei Rac și va căuta pe anumite 

tronsoane să ducă mai departe mesajul complicat al zilei anterioare, acela care ne-a 
lăsat în suflet unde de nemulțumire, de durere sau de insatisfacție. Careul Lunii la 
Axa Dragonului înseamnă extinderea către o zonă necontrolată, fără a obține 
rezultatul scontat. Din această cauză, astăzi se va constata o rătăcire prin idei care 
nu au reușit să ne trezească interesul nici măcar în ziua anterioară și care nu ne vor 
trezi interesul nici acum. Prin faptul că mintea rătăcește vom avea probleme și cu 
răbdarea, iar atunci când n-avem răbdare și Uranus mai are și o relație proastă cu 
Axa Dragonului vom fi foarte aproape de momentul în care să săvârșim acțiuni de o 
calitate îndoielnică sau să facem intenționat rău cuiva. 
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Relația pe care Luna o are cu Saturn și cu Chiron îi va separa în continuare 
pe oameni chiar după răbdarea pe care o au. Deci nu toată lumea va fi acum în 
viteză, alergând între două destinații și nerezolvând pe niciuna dintre ele. Avem pe 
cer o configurație numită Nicovala care implică aspectele despre care ziua 
anterioară ne-a vorbit pe un ton dur. De această dată, trigonul pe care Luna îl 
împlinește cu Saturn readuce în discuție anumite informații care vor fi reluate de-a 
lungul lui 2015 și care fac referire la curiozitate, la greșeală, la informații stranii sau 
la mister. Din această cauză, faptul că noaptea de joi spre vineri va fi dominată de 
Perioada fără direcție arată unora că le este cerută încă o decizie, le este cerut să 
mai facă încă un pas, încă un efort pentru a înțelege unde se risipesc și dacă sunt, 
așa cum se spune, atașați de pedeapsă. Cu alte cuvinte, lucrurile se vor desfășura 
astăzi în funcție de respectul pe care au reușit să și-l salveze după confruntările zilei 
anterioare în așa fel încât din ceea ce vedem pe cer să nu luăm, spre exemplu, 
opoziția lui Mercur cu Uranus, adică instabilitate, rătăcire în gafă sau pierderi 
substanțiale, ci conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului, adică inițierea unor 
proiecte importante capabile să ducă spre progres sau spre achiziții esențiale. 

Prin urmare, 18 septembrie ne îndeamnă către mediere. De această dată, 
ca și în ziua anterioară, ecuația astrală înclină mai curând către o relație cu sine, 
decât către descinderi consumate pe zonă publică. Asta nu înseamnă că segmentul 
social va fi lipsit de evenimente, ci înseamnă că aceste evenimente de pe zona 
publică sunt coordonate de gradul de autocontrol sau de puterea de a selecta 
esențialul. Acolo unde avem de-a face cu o curiozitate periculoasă avem de-a face și 
cu informații stranii sau cu zone în care să fim în permanență curtați de lipsa 
controlului. Se poate vorbi aici despre înțelegeri aparte, despre dragoste de oameni 
pe care să o nu putem exprima într-un mod deschis, ci să căutăm persoane care au 
probat până acum că au același limbaj același nivel de înțelegere sau aceeași putere 
de a accepta pentru ca lucrurile să nu se mai risipească, așa cum am văzut că s-a 
întâmplat de la începutul săptămânii până acum. 

Așadar, încercarea zilei de 18 septembrie care ne atrage spre trecut și spre 
necesitatea de a transforma resentimentele în amintiri, ne va vorbi astăzi mai 
curând despre ceea ce, în trecut, în prima parte a anului sau chiar în 2013, au avut 
statut de proiecte de viitor. Toate aspirațiile pe care le-am proiectat, cel puțin în 
această a doua jumătate a anului 2014 sau în 2015 sunt acum lovite de o curiozitate 
periculoasă și din această cauză trebuie lăsate în părăsire, uitate sau abandonate. 
Acolo unde lucrurile se desfășoară mai mult în zona abstractă avem de-a face cu un 
mister adânc, interesant, care ne poate vorbi despre întâlnirea cu un mare 
vindecător cu persoane capabile să ofere celorlalți exemple de rezistență, de 
răbdare, de înțelepciune sau de profunzime.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia sufletul de 
instrumente abstracte. Acolo vindecarea nu este dictată de nevoia corpului, ci de o 
căutare a sufletului, de nevoia acestei părți a ființei de a se hrăni tot timpul cu 
lumină. Prin această lumină celelalte componente devin expresii ale profunzimii, 
iar misterul un instrument de autocunoaștere, nu un element dominat de 
compromisuri sau viciu. 

 



Săptămâna 15 – 21 septembrie 2014           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 11 septembrie 2014, ora 7:45 

Vineri, 19 septembrie 
Vineri 19- 9-2014  5:11 Mercury (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Vineri 19- 9-2014  6:10    Luna (Can) --> Leo 

Vineri 19- 9-2014 13:41    Luna (Leo) Tri (Sag) Mars 
 

Hotărâri care duc spre sacrificiu. Este neglijat interesul benefic. Ne 
interesează mai mult lucrurile compromițătoare. Album de familie. Pierdem 
energie. Risipim bani. Felicităm dușmanii și aceștia prind puteri. 

 
19 septembrie este ziua încărcată de cele mai multe evenimente aflate pe 

specificul general al acestei perioade. Acum, când Mercur își definitivează sextilul 
cu Lilith, se iau hotărâri care duc la sacrificii, iar sacrificiile nu sunt agreate, nu 
sunt plăcute, ci ne îndeamnă să privim prea mult în direcția compromisului, acolo 
unde lucrurile se transforma fără a avea un cuvânt de spus, fără ca promotorul 
acestor proiecte să fie cumva băgat în seamă. Dacă asta înseamnă promovarea unor 
idei noi, deschiderea unui nou capitol în viața personală prin dezvăluiri sau prin 
solicitarea unor informații legate de trecutul unuia dintre membrii familiei, atunci 
lucrurile se pot așeza pe o albie pozitivă. Dacă nu, atunci se pierde energie prin 
conflicte inutile sau sunt felicitați dușmanii pentru a fi hrăniți ca, apoi, aceștia să 
prind puteri sporite. 

Relația lui Lilith cu Mercur înseamnă de fapt o relație similară cu Capul 
Dragonului, moment în care Lilith va încerca să aplice o mediere destinului său, 
mai exact, în cazul de față, o mediere a problemelor de conștiință. Înțelegem de ce 
pierdem energie, de ce risipim banii, de ce iubim atât de mult dușmanii și apoi ne 
plângem că avem un trai nefericit și o viață amară. 

Practic, astăzi intrăm în contact cu plăcerile vinovat, cu bucuriile care ne 
compromit sau cu atenția pe defect care înseamnă de fapt coborârea nivelului către 
o zonă unde nu ne poate ajuta nimeni nici măcar cu un sfat, dar mai curând cu o 
acțiune concretă. Acolo unde este neglijat acest aspect benefic, acolo unde interesul 
benefic este lăsat de izbeliște poate apărea și un conflict pe ideea de putere sau a 
unei confruntări care-i duce pe indivizi către penibil. Această dispută va scoate în 
evidență că protagoniștii iubesc prea mult defectele personale ori ale celorlalți și nu 
pot merge mai departe din cauza acestor greutăți legate de gât. Chiar dacă 
evenimentele aduc astăzi o mai mare diversitate episoadelor sociale nu obligă pe 
nimeni să lase în urmă nimic, ci tot cea ce ni se întâmplă astăzi e înfățișarea unor 
informații de care cel mai indicat ar fi să ținem cont. Practic, în funcție de ceea ce 
alegem astăzi vom prefera un traseu și, până la sfârșitul anului, aceasta ne va fi 
cărarea. 

Prin urmare, 19 septembrie ne aduce în fața unor hotărâri categorice. Ne 
alegem calea, traseul, colaboratorii cu care vom lucra până la finalul anului. Astăzi 
Mercur și Lilith vor arăta că se înțeleg, însă prin compromis și doar prin 
intermediul unor indecențe care, s-ar putea, ca nici măcar să nu fie explicate cum 
trebuie. La cea mai mică scânteie, la cel mai simplu conflict verbal totul se 
inflamează, se ajunge la declarații incendiare sau la dispute de amploare. Chiar 
dacă toate acestea aduc diversitate zilei, ele nu sunt importante prin ceea ce se 
consuma acum, ci prin traseul pe care vor intra. Este posibil ca unii să fie fericiți că 
nu mai sunt constrânși de nimic, să învețe, să muncească, să fie responsabili, să se 
trezească la program sau să respect o promisiune. Pentru ei asta înseamnă bucurie 
de acum însă până la finalul anului vor vedea că aceste decizii confortabile de acum 
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îi adâncesc și mai mult în compromis sau nu le vor permite să trăiască mai bine. 
Prin slăbiciunile lor, prin faptul că cedează în fața unor compromisuri ei dau putere 
dușmanilor, chiar dacă aceștia nu sunt ființe, ci defectele personale, viciile de care 
nu se pot desprinde. 

Trecerea Lunii în Leu și împlinirea trigonului cu Marte înseamnă curaj, 
expresivitate sau îndrăzneală. Din nefericire, vom fi astăzi tentați să folosim aceste 
elemente mai mult pentru a ne justifica ceea ce nu vrem să schimbăm sau să lăsăm 
în urmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi înainte oricât de greu 
este. Nu este important să luăm în seamă evenimentele acestei zile. Ele sunt 
compromițătoare sau ne vor păcăli atât de mult pentru că prin acestea viitorul nu 
este încărcat de bucurie sau satisfacție, ci doar de tristețe. 

 
Sâmbătă, 20 septembrie 

Sambata 20- 9-2014 10:29    Luna (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Sambata 20- 9-2014 12:56    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Sambata 20- 9-2014 21:46    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Sambata 20- 9-2014 23:21    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Nesiguranță. Acceptarea unui compromis. Speranțele într-o viață mai bună 
devin din ce în ce mai palide. Putere de concentrare pe un ideal ambițios. Acolo 
unde ne stă puterea ne va asta și slăbiciunea. Segregare. Dispute patrimoniale. 
Conflicte pe criterii ideologice sau etnice. Se face apel la conduită. 

 
Întâlnirea Lunii cu Jupiter din dimineața zilei de 20 septembrie nu aduce 

momentul de succes pe care îl așteptăm. Pentru că imediat după aceea ea va intra 
în fereastra conjuncției cu Lilith și, implicit, va primi și sarcinii suplimentare prin 
rolul de mediator aplicat Nodurilor sale, Luna ne va îndemna la speranțe false, 
adică să ne așteptăm să primim ajutorul din partea unui grup și el să nu vină. Se 
poate vorbim aici şi despre acceptarea unui compromis ori despre inițierea unei 
colaborări care să ne ducă spre un compromis și care nu va putea fi rezolvată prin 
impactul experiențelor de viață ori prin ajutorul unor persoane în vârstă. Chiar 
dacă Luna se află astăzi în conjuncție cu Jupiter puterea de concentrare scade, 
sentimentul devine diluat ori folosit pentru a susține o minciună sau un demers 
fantezist. Pentru a fi ascultați astăzi trebuie să vorbim tare, clar, apăsat, să 
formulăm idealul cel mai ambițios ori să stăm în preajma celor care ne-au 
demonstrat până acum că au succes pentru că atrag atenția ușor celor din jur. 20 
septembrie nu este o zi de succes, ci una în care observăm cât de multe facem 
pentru a ne risipi energia și a ne depărta de ceea ce ne întregește. 

Acolo unde ne stă puterea acolo ne va sta și slăbiciunea pentru că Luna, din 
postura de asociat al lui Lilith, nu va putea să medieze în mod obiectiv tendința 
Nodurilor. Asta înseamnă că valorile personale intră în criză, că evenimentele 
trecutului acum nu vor putea fi rezolvate, adică nu vom rupe legătura cu acel trecut 
periculos, ci vom intra în și mai multe conflicte. Fiind vorba despre zodia Leu se va 
declanșa în 20 septembrie un război al orgoliilor. Cu toate că se face apel la 
conduită corectă, din partea Leului ne vine acum o demnitate deformată, o mândrie 
care îi convinge pe oameni să creadă că nu se amestecă peste tot și cu oricine, că 
alianțele, asocierile pe care le fac nu sunt de proastă factură, ci cele mai bune pe 
care le pot realiza. Stima de sine va fi ridicată la cote periculoase fără a-i oferi 
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individului un dram de înțelepciune ori de bun-simț, ceea ce va duce la ipostaze 
penibile, grotești sau lipsite de respect. 

Prin urmare, 20 septembrie ne învață cum să ne comportăm și lucrează 
asupra procedeelor delicate ale vieții încercând să modeleze caracterul individului 
fără ai produce leziuni. Mândria în această zi va fi însă prea mare pentru ca oamenii 
să nu-și facă rău singuri. Vorbim aici despre pierderea controlului asupra unui grup 
sau alunecarea pe o pantă periculoasă în care una să se aștepte din partea grupului 
de apartenență și altceva să se primească. 

O parte a ecuației astrale aferente zilei de 20 septembrie este cea dată de 
conflictul pe criterii ideologice sau etnice. Deși știm că zodia Rac are mai mult decât 
zodia Leu un cuvânt de spus în problema aceasta, ideea de apartenență la o 
structură, senzația că aparținem unui grup elitist ori că împreună cu cei pe care îi 
considerăm asociați doborând lumea va impune asupra anturajului său asupra 
grupului de apartenență o greutate aparte. Prin această atitudine nu se face altceva 
decât se rupe o legătura cu un trecut bun. Aceste dispute pe criterii etnice 
accentuează conflictul cu cei care sunt diferiți și care ar putea să ne ofere un 
contrast pentru a ne oglindi și, în felul acesta, să ne vedem propriile defecte. A fi în 
conflict cu singurele elemente care ne pot ajuta pentru a fi mai buni, mai puternici 
sau mai eficienți arată o întunecare a minții. Semnul puterii, acela care ne vine din 
zodia Leu, va profita de această scenă teribilă și îi va spune individului că în jurul 
său are doar ființe alese și doar în zona aceasta trebuie să activeze și cine nu este cu 
el este împotriva sa. De aici și conflictul cu ființe situate pe un alt tronson de vârstă 
sau un alt segment social poate chiar din altă etnie, cu alte tradiții și o altă cultură. 
Nu este important acest conflict prin ceea ce invocă în mod direct, pentru că el nu 
duce în nicio direcție bună, însă nu se poate explica acest lucru celui avid de putere 
care face orice pentru a se menține la înălțime. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita rememorările negative. 
Am putea astăzi să întâlnim atât de mulți oameni falși cât nu putem număra în 
timpul pe care ni l-am propus să-l petrecem împreună cu ei. De aici și necesitatea 
de a face apel la o conduită corectă, echitabilă pentru că nici prostia și nici proștii 
nu pot fi vreodată întorși de pe drumul specific. 

 
Duminică, 21 septembrie 

Duminica 21- 9-2014  3:33    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Duminica 21- 9-2014  7:32    Luna (Leo) Sex (Lib) Mercury 

Duminica 21- 9-2014 16:03   Venus (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Duminica 21- 9-2014 18:53    Luna (Leo) --> Virgo 
 

Se fac planuri de viitor. Lăcomia duce spre boală. Avem nevoie de susținere. 
Vorbele nu sunt ascultate. Imagini false. Iluziile sunt iubite mai mult decât este 
iubit adevărul. Problemele devin resorturi pentru a accesa un viitor îndrăzneț. 

 
Finalul săptămânii încearcă să ne aducă într-un nou registru 

comportamental pentru a nu mai regreta că am fost de-a lungul săptămânii 
împotriva tuturor celor care ne-au greșit sau care nu s-au ridicat la nivelul 
așteptărilor. Acum se fac planuri de viitor care, de asemenea, au și o doză de 
lăcomie sau o notă indecentă. Apelul la experiențele vieții, poate chiar la 
experiențele celor mai în vârstă, nu înseamnă îmbogățire și nu ne duce nici la 
soluționare rapidă. Saturn, acum, chiar dacă se află într-un sextil cu Venus, nu va 
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putea să medieze opoziția pe care Venus o realizează cu Chiron. Asta înseamnă că 
problemele care au fost puse în discuție de-a lungul săptămânii nu pot să-și 
găsească acum, la finalul intervalului pe care îl analizăm, o soluție imediată. Cine 
crede că ascultând sfatul unei persoane în vârstă sau poate a unei persoane mai 
educate, a găsit soluția, nu face decât să se hrănească cu imagini false, să creadă în 
iluzii sau să o ia pe o cale greșită. 

Finalul săptămânii înseamnă, de fapt, lupta cu propria lăcomie, cu propriile 
eșecuri, cu propria răutate sau cu toate acestea prezentate într-o băutură dulce 
numită minciună. Este posibil ca unghiurile pozitive care se împlinesc astăzi, 
inclusiv conjuncția Lunii cu Lilith să ne convingă că, de fapt, problemele acelea pe 
care le-am disprețuit de-a lungul întregii săptămâni pentru că ni se păreau prea 
grele ori imposibil de rezolvat nu sunt altceva decât resorturi care ne propulsează 
către un viitor îndrăzneț. 

Relația cu propriile experiențe de viață este acum în criză. Nu mai știm ce 
este adevăr și ce nu pentru că prea am fost agasați de minciună de-a lungul acestui 
interval. Ceea ce n-am împărtășit, ceea ce nu am apucat să punem la dispoziția 
celorlalți, pentru că nu am avut timp sau nu a fost loc, va deveni acum un element 
magic, o bucurie misterioasă care se mândrește cu ceea ce reprezintă ca și cum ar fi 
un supraviețuitor al unui episod istoric foarte grav. Privind aceste achiziții pe care 
le-am protejat prin sextilul lui Venus cu Neptun înțelegem că viața poate merge mai 
departe prin lucruri bune și, atunci când ne bazăm pe propriile experiențe, pe ceea 
ce dintr-o dată am descoperit la noi înșine, arătăm că suntem pe drumul cel bun, că 
nu este un pericol dacă în afară de acestea ne mai hrănim și cu puține iluzii, făcând 
încă un pas pe traseul pe care ni l-am ales. Asta înseamnă că vom deveni mulțumiți 
de disciplina de lucru, atenți la puterile pe care le avem și foarte selectivi cu 
oamenii. Este posibil ca la aceste concluzii să ajungem după o perioadă destul de 
lungă de tensiune sau incertitudine. Important este că toate acestea nu au reușit să 
distrugă ființa în ansamblu și nici s-o compromită. Drept dovadă, aceste lucruri 
bune pe care le descoperim la noi înșine arată că indiferent prin ce furtună trecem 
noi rămânem o lumânare aprinsă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce din nou în fața unei lecții de 
viață interesantă. Astăzi se va vorbi despre acceptarea celui slab, despre toleranță, 
despre bucuria de a trăi cu puțin sau încântarea de a descoperi un element 
deosebit, puternic sau interesant la noi înșine. Cine nu se grăbește să tragă 
concluzii, persoanele care ascultă și nu vorbesc în timp ce interlocutorul își prezintă 
ideile, arată, pe lângă faptul că au o disciplină mentală aparte, că respectă părerile 
celuilalt și au un suflet flexibil. Prin flexibilitate, înțelegerea dintre Venus şi Saturn 
seamănă foarte mult cu prietenia neobișnuită dintre o domnișoară frumoasă și o 
bestie, ca în celebra poveste. Iluziile fac însă parte din jocul vieții și acolo unde am 
așteptat prea multe de la ceilalți, acolo unde lucrurile n-au mers după cum ne-am 
programat, problema adevărurilor false va deveni ca o boală care nu a fost tratată 
pe deplin. Astăzi nu găsim medicamentul potrivit, pentru că Venus se află în 
continuare în opoziție cu Chiron și medicul nu are încă toate datele pentru a ajunge 
la cel mai bun tratament. Ceea ce am acumulat însă este de o importanță 
covârșitoare pentru ceea ce va veni spre noi în următoarea perioadă. Acum suntem 
mulțumiți cu ceea ce avem și chiar dacă observăm cu luciditate faptul că anumite 
sectoare sociale trec prin transformări dureroase ori că oamenii din preajmă au 
intrat pe-o pantă descendentă a vieții sociale, reușim să găsim momente de 
încântare sau de satisfacție încât ziua de 21 septembrie să devină o zi frumoasă. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi selectiv astăzi prin 
lucrurile bune pe care le simțim sau le gândim. Dacă suntem selectiv prin dramă, 
dorința de a da o replică dură sau de a tăia în carne vie pe motiv că avem dreptate 
atunci noi înșine ne știrbim din bucuria rezervată acestei zile. 
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22 - 28 septembrie 2014 este săptămâna siguranței și a luminii care 
consolează. Spre deosebire de săptămânile anterioare, avem acum parte de un 
moment de liniște, de relaxare sau de independență. Este posibil să avem parte de 
toate deodată, asta în funcție de cum am cerut să fim respectați, de recompensa pe 
care am cerut-o universului, în funcție de ceea ce ne așteptăm să primim pentru tot 
efortul din ultima perioadă. În acest interval pe care-l analizăm, Pluton își va reveni 
la mersul direct după o perioadă de 5 luni de retrogradare, iar Soarele va intra în 
Balanță, marcând practic echinocțiul de toamnă. Dar acestea nu sunt singurele 
evenimente ale săptămânii în curs, ci doar două vârfuri alături de care putem 
aminti și Luna nouă care se împlinește miercuri, 24 septembrie, trigonul Jupiter-
Uranus de joi, 25 septembrie sau trecerea lui Mercur în Scorpion din ultima zi a 
acestei săptămâni. Nici acestea nu sunt singurele evenimente importante cu care 
vom lua contact de-a lungul celor șapte zile. Marte va avea acum un cuvânt de spus 
în relația proastă cu Neptun, iar Venus în relația bună cu Junon. De asemenea, 
Luna va parcurge un segment de zodiac de la Fecioară la Scorpion, adică aproape 
un sfert de zodiac. 

Săptămâna siguranței și a luminii care consolează înseamnă de fapt o 
confruntare cu sine, întâlnirea cu calitățile sau defectele personale însă nu ca într-o 
oglindă, ci prin exercițiul funcțiunii. Luna nouă din 24 septembrie delimitează, 
practic, această săptămână în două perioade în care primele două zile să fie 
complet diferite față de finalul săptămânii, deși unghiurile care se împlinesc la 
începutul săptămânii activează și mai încolo. Se va vorbi astfel despre restricții, 
despre planurile noi, despre nevoia de a clarifica o relație cu un apropriat sau de a 
acorda încredere unui om încă o dată, deși până acum, de câte ori am făcut-o, ne-a 
dezamăgit. 

Este posibil ca pentru unii siguranța să vină din prea mult efort, iar pentru 
alții să vină din opusul acestora. Unghiurile astrale ale acestei săptămâni nu impun 
un anumit mod de a reacționa, nici o anumită alegere drept condiție importantă 
pentru că lumina cu care vom intra în contact prin mulțumire, încântare sau 
fericire să poată consola. 

Dintre toate evenimentele amintite mai sus trigonul lui Jupiter cu Uranus are 
spectrul cel mai larg de acțiune și, implicit, intervenția cea mai puternică, cea mai 
dură sau cea care ne poate încărca de cel mai mult noroc sau cele mai multe 
beneficii. Dacă în ziua de 25 septembrie alegem să fim posomorâți, morocănoși sau 
să ne orientăm gândurile numai spre rău, numai spre ceea ce nu am putut depăși, 
vom folosi forța creativității care ne vine din acest unghi pentru a ne asocia cu 
oameni ce gândesc și simt la fel, nu doar pentru a ne construi un traseu propriu 
deși acesta ar putea fi mult mai bun decât ceea ce am trăit până acum. 

Dar pentru că toate acestea sunt mult mai ușor de parcurs prin contrastul pe 
care-l fac cu ceea ce a venit spre noi în săptămânile anterioare nu înseamnă că 
rezultatele muncii acum sunt și ele trecute în plan secund. Este important să le 
privim pe acestea cu maximă seriozitate pentru că, în caz contrar, ne vom leza 
încrederea în sine sau puterea de a crea la care vom face apel în lunile următoare 
până la finalul anului. Desigur, această componentă a creativității va veni spre noi 
și în 2015 însă prin alte mijloace. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi responsabili cu 
bucuriile și tristețile pe care le preferăm. Un om responsabil poate să transforme 
tot ceea ce este el într-un edificiu important nu pentru a rămâne în istorie, pentru 
că și istoria, asemenea celor care o construiesc, se stinge, ci pentru că așa le spune 
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sufletul. Misterul mesajului venit din suflet reprezintă elementul cel mai frumos al 
acestei săptămâni pe care suntem îndemnați să îl protejăm. 

 
Luni, 22 septembrie 

Luni 22- 9-2014  6:04    Luna (Vir) Squ (Sag) Mars 

Luni 22- 9-2014  6:06    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Luni 22- 9-2014  6:38    Mars (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Luni 22- 9-2014 17:02    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
 

Teamă de sancțiune. Indecență. Oamenii se simt săracii pentru că nu știu 
cum să-și dorească o schimbare pozitivă. Atitudine refractară față de anturaj. 
Lipsurile îi înrăiesc pe oameni. Descoperim lucruri minunate în preajmă. Revoltă 
împotriva unui vis care nu poate fi împlinit 

 
Deși astăzi, în marea lor majoritate, se împlinesc doar unghiuri negative, cu o 

singură excepție, trigonul Lună-Pluton, debutul acestei săptămâni, care ne vorbește 
despre siguranță și despre lumină, care ne consolează, ne va pune în fața unei frici 
interesante pe care vom putea s-o rezolvăm din aproape în aproape și cu fiecare pas 
pe care îl parcurgem, pentru a obține și mai multă liniște sau și mai multă putere. 
Careul Marte-Neptun, împlinit în dimineața acestei zile, ne vorbește despre 
redobândirea puterii de a trăi sau reînvierea unei motivații care are legătură atât cu 
dorința de viață cât și cu plăcerea de a demonstra puterea de influență sau forța în 
general. 

În fața unor încercări atât de importante, oamenii constată că au multe 
lipsuri. Careul Marte-Neptun nu este singurul aspect negativ al acestei zile, ci avem 
în derulare și două unghiuri la care participă Luna şi care vizează două aspecte 
negative cu protagoniștii careului indicat mai sus. Asta înseamnă careu în T pe 
semne mutabile ce devine cauza principală pentru care oamenii dezvoltă o 
atitudine refractară față de cineva din preajmă, însă această situație nu este o sursă 
de rău, pentru că lucrurile acum se îndreaptă către bine. Chiar dacă ele sunt 
încărcate de o greutatea parte, chiar dacă ne trezim de dimineață irascibili, 
temători față de o schimbare, săraci sau singuri, cu cât ne apropiem de cea de-a 
doua parte a zilei, cu cât ne apropiem de împlinirea trigonului dintre Lună și 
Pluton, cu atât lucrurile se așază mai bine și starea de confort se instalează. 

Totuși, această redescoperire a siguranței de sine se va realiza în această zi 
prin contactul cu lucrurile mici. Dacă oamenii aleg să respingă toate aceste invitații 
pozitive care vin spre ei în crescendo de dimineață și până după-amiază, atunci se 
vor preocupa mai mult de ceea ce le lipsește, decât de ceea ce îi împlinește. 
Procedând în felul acesta, arată că au o anume experiență în a se revolta împotriva 
unui vis și se vor arăta cu atât mai reticenți față de acesta cu cât se vor situa mai 
departe de împlinirea sa. De altfel, eșecul cuiva înseamnă pentru cei slabi invitația 
la a se erija în adevărați înțelepți, îndemnându-i pe cei din preajmă spre alte 
activități sau spre dezamăgire pe motiv că au văzut ei că pe drumul acesta nu se 
poate merge. 

În rest, ziua de 22 septembrie reprezintă și întâlnirea cu complicații 
personale pe care nu le putem împărtăși sau pe care nu vom dori să le împărtășim 
dintr-o frică și mai mare decât teama pe care o inspiră mesajul în sine. Adică, ne 
temem că răul se poate prolifera, că o frică neîmpărtășită s-ar putea să găsească în 
jur surori și, în următoarea perioadă, să nu mai putem scăpa de ea. 
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Prin urmare, debutul săptămânii ne arată că suntem deja într-un interval 
care nu ne agasează cu invitații la evenimente pe care să nu le putem soluționa sau 
care ne provoacă repulsie. Orice stare, fie ea și negativă, se desfășoară într-un 
registru al cunoscutului, totul fiind înțeles și așezat într-un raft de unde să-l putem 
lua oricând, adică nu suntem agasați, așa cum am fost în săptămânile anterioare, de 
lucruri periculoase sau compromițătoare. 

Există însă o componentă a zilei de 22 septembrie în fața căreia unii s-ar 
putea să cedeze sau din cauza ei s-ar putea să o ia pe căi stranii. Atitudinea negativă 
față de propria persoană, teama intensă că dacă împărtășim ceva ne compromitem 
și mai mult, frica de oameni, de neprevăzutul care vine printr-un factor uman poate 
amplifica revolta împotriva unui vis și, de asemenea, îl poate duce pe individ mult 
mai departe de împlinirea sa. 

În general, adică pentru cei mai mulți dintre oameni, aceste sentimente sunt 
ținute sub control, invitate sau înțelese gradat de dimineață până în a doua parte a 
zilei în așa fel încât ele cel mult să nu se schimbe, dar nici într-un caz să nu se 
amplifice până la o intensitate periculoasă. Astăzi se declară război unui vis despre 
care credeam că nu ne duce nicăieri și, această componentă, dacă nu vine dintr-o 
dramă corozivă, cu care am luat contact și în săptămânile anterioare, deci nu este 
nouă, atunci rezultatul este unul bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne sprijinim astăzi 
doar pe lucrurile bune pe care ni le reamintim. Dacă nu putem înțelege corect 
atitudinea unui personaj care ne-a greșit în trecut și ale cărui fapte ne invadează 
acum, să ne îndreptăm atenția către lucrurile bune, să căutăm calități sau pur și 
simplu să lăsăm această judecată pentru o altă perioadă. 

 
Marți, 23 septembrie 

Marti 23- 9-2014  0:30    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Marti 23- 9-2014  3:35   Pluto <Cap> S/D 

Marti 23- 9-2014  5:28     Sun (Vir) --> Libra (Autumnal Equinox) 

Marti 23- 9-2014 10:39    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Marti 23- 9-2014 15:13    Luna (Vir) Con (Vir) Venus 

Marti 23- 9-2014 18:12    Luna (Vir) Sex (Can) Juno 
 

Fericirile se numără altfel. Revenirea la o stare de normalitate după o 
explozie. Se critica prea mult. Indiferență față de un factor social. Interes pentru 
realizări personale. Planuri îndrăznețe. Nostalgiile sunt formulate pentru a 
impresiona. 

 
În noaptea de luni spre marți Soarele se află pe ultimul grad al zodiei 

Fecioară și ne aduce aminte de lucruri neplăcute. Pentru că toată această situație se 
realizează atunci când mulți preferă să se odihnească, când își limitează spectrul 
preocupărilor la doar câteva acțiuni (în cazul celor care au activitate nocturnă) 
putem spune că ultimul grad al zodiei Fecioară, tranzitat anul acesta de Soare, nu 
ne va aduce atât de multe probleme câte ar putea. Lucrurile însă nu se desfășoară 
într-o direcție prea încurajatoare pentru că Luna se află în continuare în Fecioară și 
nu ne putem desprinde încă de presentiment, de grija față de ceea ce nu putem 
controla ori pur și simplu față de problemele materiale. 23 septembrie este însă 
ziua când Pluton își revine la mersul direct și când, după un eveniment complicat 
pe care-l anticipăm că se va consuma tot în noaptea de luni spre marți, lucrurile 
dau semne că revin la normal.  
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Balanța nu prea are respect față de valorile materiale, ci doar se folosește de 
ele pentru propria satisfacție. Spre exemplu: în cazul vibrației care ne vine din 
zodia Fecioară, bijuteriile sunt considerate valori ce pot fi convertite în bani sau 
care conferă un anumit statut material, în timp ce Balanța le ia ca pe niște accesorii 
care obligatoriu trebuie să atragă atenția. Finalitatea este aceea care face diferența 
între cele două și tot finalitatea impune la acest moment de început, când Soarele 
intră în zodia Balanță și lasă în urmă zodia Fecioară, să ne așezăm planurile într-o 
anumită ordine. 

Revenirea lui Pluton la mersul direct când Soarele încă se afla în Fecioară ne 
vorbește despre o întoarcere bruscă la anumite momente pe care le-am traversat la 
începutul anului 2014. Este adevărat, toată ziua de 23 septembrie Pluton va fi static 
în Capricorn și va lucra asupra interesului personal, dar nu la modul general, ci 
încurajând un dezinteres față de un anumit factor social. Cu alte cuvinte, ne grăbim 
să spunem lucruri pe care nu le gândim sau care nu au statut de concluzie, ne 
grăbim să îmbrăcăm informația în haine strălucitoare sau noi pentru că așa 
considerăm acum că ajungem la fericire. Noua calitate a lui Pluton și intrarea 
Soarelui în Balanță ne vorbesc acum despre nostalgii care nu sunt înțelese corect. 
Ecuația astrală a momentului, pentru că se desfășoară într-o lume în care deciziile 
sunt importante, fac trimitere la informații sau la noțiuni, la experiențe de viață 
care, asemenea altora cu care ne-am confruntat în săptămânile anterioare, trebuie 
așezate la baza unui edificiu important. Vom vedea de-a lungul lui 2015 cât de 
importantă este armonia psihică, afectivă, cât de utilă ne este buna relaționare pe 
care o abordăm acum. Lucruri aparent banale, lipsite de o finalitate progresivă, așa 
cum am fost învățați până acum, devin piese importante într-un plan de viitor. 
Trecând în Balanță, Soarele, celor care sunt maturi sau care au preocupări tangente 
la viața spirituală, ar trebui să le reamintească de lumea de dincolo, de călătoria 
sufletului și de experiențele adânci, profunde pe care fiecare persoană trebuie să le 
aibă pentru a progresa. 

În rest, ziua ne încurajează către activități superficiale care, în plus, mai sunt 
și plăcute, chiar dacă pe alocuri nu sunt utile. Plăcutul a înlocuit în această zi utilul 
și mulți nu vor fi mulțumiți cu această situație. 

Prin urmare, 23 septembrie, adică echinocțiul de toamnă, înseamnă 
pentru cei mai mulți revenirea la normalitate după consumarea unui moment de 
explozie. Dacă judecăm combinația dată de revenirea lui Pluton la mersul direct și 
intrarea Soarelui în zodia Balanță înțelegem că aparența lucrurilor, caracterul lor 
superficial ne va trezi şi acum mai mult interes și va fi tonic pentru statutul social, 
dar și pentru calitatea vieții. Unii au avut o perioadă destul de încărcată, marcată de 
lipsuri sau conflicte între generații pe care acum și le văd stinse parțial sau total. 
Vorbim aici și despre o corectare a caracterului propriu, o diminuare a atitudinii 
agresive care i-a îndemnat pe mulți să demonstreze bani, putere doar pentru a 
obține un avantaj direct. Luna se află în continuare în plin tranzit prin zodia 
Fecioară și astăzi va împlini, după ce Soarele va trece în noul semn, două sextile cu 
Saturn și respectiv Junon și o conjuncție cu Venus. Toate acestea primesc de-a 
lungul zilei opoziții din partea lui Chiron care ne atrage atenția că plăcutul nu e 
totuna cu utilul, iar acolo unde conflictul se mută în acest segment lucrurile s-ar 
putea să scape de sub control. De altfel, întotdeauna Chiron va interveni ca un 
factor de reglare, amintindu-ne de lecții de viață, de curaj, de acele virtuți care duc 
la creștere și dezvoltare spirituală, dar care uneori sunt în conflict cu interesele 
materiale. 
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23 septembrie este o zi încărcată de plăcere, bucurie, până și greutățile 
inerente care vin ca efect al evenimentelor ce s-au consumat în zilele anterioare, 
par să accepte această notă agreabilă. Este o zi încărcată de nostalgie sau de 
plăcerea de a ne arăta indiferenți față de ceea ce până acum ne inspira teama. Este 
adevărat că această atitudine va fi afișată într-un mod puțin mai timid, dar 
începutul este promițător. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de caracterul 
degajat al evenimentelor din această zi fără a considera că responsabilitățile sunt de 
domeniul trecutului. Astăzi avem parte de un semnal pozitiv, de un moment de 
liniște sau de desprindere de încărcătura dramatică a ultimei perioade, dar nu o 
eliberare totală de acestea. 

 
Miercuri, 24 septembrie 

Miercuri 24- 9-2014  6:57    Luna (Vir) --> Libra 

Miercuri 24- 9-2014  9:11     Sun (Lib) Con (Lib) Luna (New Moon) 

Miercuri 24- 9-2014 21:29    Luna (Lib) Sex (Sag) Mars 
 

Restricții. Planuri noi, speranță într-o viață mai bună. Destinul poate fi 
schimbat prin curaj sau printr-o gestiune corectă. Se respinge o nuanță. Avem 
nevoie de informații clare. O mână nevăzuta ne ajută. 

 
Astăzi se împlinește Luna nouă și scăpăm de grijile materiale care ne-au 

înspăimântat atât de mult în ultima perioadă. Nu înseamnă că scăpăm de o 
problemă, ci corectăm atitudinea care ne făcea să le vedem pe acestea 
disproporționat. Asta înseamnă că prin întâlnirea luminariilor de pe zodia Balanță 
se respinge o nuanță și se alege adevărul clar, lumina puternică sau fascicolul care 
are lumina cea mai clară, nu doar o nuanță. 

Luna nouă din 24 septembrie are ascendentul momentului pe ultima decadă 
a zodiei Balanță, între Capul Dragonului și Mercur. Întâlnirea luminariilor se 
poziționează în casa 11-a, a prietenilor și protectorilor, și se pare că acestea sunt 
singurele elemente pozitive ale cerului astral aferent fazei de Lună nouă de acum. 
Celelalte elemente ale cerului astral de acum ne îndeamnă să gestionăm greșit o 
informație, să muncim pentru lucruri care nu au nicio cauză. Careul pe care Marte 
și Neptun l-au împlinit în prima zi a acestei săptămâni și care este în continuare 
activ face o legătură între casele a II-a și a V-a, iar asta înseamnă că ne va vorbi 
despre iluzia banului câștigat ușor sau despre iluzia iubirii la care nu vom ajunge 
niciodată. Faptul că cerul astral al acestei zile nu ne ajută să ducem mai departe 
binele fazei de Lună nouă ar putea să ne lase impresia că ne aflăm în fața unor 
restricții. La prima vedere restricțiile sunt de ordin material, referitor la anumite 
pretenții pe care le avem de la niște oameni care ne-au dovedit până acum că nu pot 
iubi în modul în care ne așteptăm, că nu pot gândi la fel, că nu se pot comporta 
civilizat ori că sunt niște trădători. Aspirațiile sociale sunt de asemenea încărcate de 
neputința de a face o impresie bună pentru că Lilith, pe fază de Lună nouă, ocupă 
casa a X-a și ne afectează imaginea socială sau aspirațiile pe care le vom hrăni în 
următoarele patru săptămâni. 

Practic, Luna nouă din 24 septembrie va fi bună pentru reașezarea 
priorităților, pentru înțelegerea situațiilor care se află acum în derulare, nu pentru 
a iniția proiecte noi sau pentru a trece într-o nouă etapă. Și din această cauză 
săptămâna primește această componentă ce ține de nevoia de siguranță. 
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În rest, ziua va fi marcată de nevoia de informații clare, de ajutor, fiind mai 
curând înclinați să cerem decât să oferim. Atunci când oferim fără să ni se fi cerut, 
pe această dispoziție astrală există toate șansele să dezamăgim persoana sau 
beneficiarul acestora și să nu fim acea mână nevăzuta care ajută, ci piciorul care 
încurcă. 

Prin urmare, 24 septembrie înseamnă întâlnirea cu o decizie care ne poate 
schimba destinul ori ne poate ajuta să gestionăm mult mai bine ceea ce avem. 
Directivele principale ale Lunii noi de acum nu sunt acelea de a construi idealuri 
noi, de a ne pune pe un traseu nou, ci de a aduce celor care se află în derulare un 
suflu nou. Mulți vor avea impresia că viața li se schimbă și că dacă sunt tolerați mai 
ușor, acceptați cu mai multă inteligență în grupul de apartenență sau remarcați de 
cineva care activează pe un alt tronson sau în altă zonă socială înseamnă că au lăsat 
în urmă o viață grea și un trai amar. Nici prin această Lună nouă nu se produc 
schimbări esențiale, decât dacă tot efortul alimentat de energia astral aferentă 
acestei zile este folosit pentru consolidare. Luna nouă din Balanță din 24 
septembrie consolidează informații, relații sociale sau ne face mai ușor de remarcat 
pentru un personaj puternic pe care îl avem de mult timp în preajmă și care are 
toate șansele să devină un protector. 

O componentă aferentă acestei Luni noi care le va face tuturor pe plac este 
simplitatea. Contactul cu lucruri stranii, neobișnuite sau aflate într-un plan 
superior al exprimării sau existenței ne invită să simplificăm lucrurile pentru a 
putea cuprinde cât mai mult sau pentru a vedea cât mai clar ce se află foarte 
departe. Nu înseamnă că și ajungem acolo unde vedem, ci înseamnă că vom fi 
mulțumiți și încântați de informații sau de viziune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia acestei 
simplități. Simplitatea ne spune astăzi că universul nu are nevoie să fie înglobat în 
structura individuală pentru a fi apreciat. El poate fi admirat de la distanță sau 
analizat prin simulare mentală. Acesta este un procedeu care lucrează bine cu 
informațiile abstracte și doar în acest sector se poate vorbi de un progres, însă și 
aici doar de unul minim. 

 
Joi, 25 septembrie 

Joi 25- 9-2014  4:37    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Joi 25- 9-2014 11:45   Venus (Vir) Sex (Can) Juno 

Joi 25- 9-2014 12:18    Luna (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Joi 25- 9-2014 12:27    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Joi 25- 9-2014 21:19 Jupiter (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Joi 25- 9-2014 22:21    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 
 

Contactul cu întâmplări ce nu pot fi evitate. Opoziții venite dintr-o zonă 
legislativă. Protecția înseamnă înțelepciune. Lucrurile mici și mărunte sunt 
privite disproporționat. Nefericirea este ascunsă prin atitudini dure. Inspirația ne 
ajută să producem schimbări importante. 

 
Astăzi se împlinește trigonul Jupiter-Uranus, cu Uranus retrograd, 

îndemnând spre a arăta un sentiment de protecție față de situațiile care nu au mers 
în regulă în săptămânile anterioare. Acest lucru se explică prin faptul că Jupiter va 
media opozițiile pe care Uranus le realizează cu Luna și Capul Dragonului. Pentru 
că deplasarea acestora (Uranus și Jupiter) este puțin cam lentă această mediere se 
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va aplica și în cazul opoziției Soare-Uranus care se va consuma ceva mai târziu (7 
octombrie). 

Dar ziua de 25 septembrie nu este renumită doar pentru faptul că împlinește 
un unghi atât de special, ci și pentru că Venus și Junon își vor definitiva sextilul lor 
aducând zilei o notă restrictivă, dar plăcută pentru că, de fapt, Venus, Junon și 
Saturn împlinesc un triunghi minor cu Venus focar. Aceste două direcții importante 
ale zilei de 25 septembrie ne vorbesc astăzi despre nevoia de a fi protejați prin 
înțelepciune. Cu alte cuvinte, experiențele de viață sunt atât de importante încât o 
simplă rememorare, o simplă călătorie în trecut generează concluzii înțelepte care 
se pot transforma în soluții la probleme urgente. Pentru că Uranus are acum o 
relație proastă cu Axa Dragonului, dar bună cu Jupiter, justițiarul, se va vorbi acum 
de o poziție categorică venită dintr-o zonă legislativă. Din fericire, această opoziție 
se soldează cu un rezultat bun și oamenii vor fi mulțumiți pentru că nu se mai 
ceartă, nu se mai dau în judecată sau nu mai sunt obligați să meargă la mediator. 

Practic, elementul cel mai vizibil al acestei zile ține de această conduită 
rectificată, de înțelegerea că prin cele mai simple metode, prin cele mai simple 
mijloace se va reuși compensarea unei tensiuni care a fost vizibilă în ultimele patru 
săptămâni. 

Dacă ne referim însă la trigonul dintre Jupiter și Uranus trebuie în mod 
imperios necesar să aducem în discuție necesitatea inspirației, vocația, aceea pe 
care unele persoane nici nu și-au descoperit-o încă, pentru că acum se va pune 
accentul pe aceste elemente personale ca și cum numai așa se poate schimba sensul 
vieții, direcția evolutivă sau chiar calitatea gândurilor. Foarte curând și Marte va 
intra în relație pozitivă cu cele două planete, vedetele acestei zile, și se va desena pe 
cer o Piramidă de foc, semn că acela va fi momentul când ideile de acum vor fi puse 
în aplicare. Acum îndrăznim mai mult, gândim mai curat sau avem mai multă 
speranță prin instrumentele care ne sunt aproape, nu prin ceea ce vedem foarte 
departe. 

Dar în după-amiaza acestei zile se va împlini și conjuncția Lunii cu Capul 
Dragonului, moment în care se inițiază un nou ciclu draconitic. Deci ceea ce 
gândim, simțim sau dorim să punem în aplicare acum nu sunt simple reacții, ci 
emanații personale care ne pot duce spre mari realizări. 

Prin urmare, 25 septembrie ne îndeamnă să opunem rezistență răului 
pentru a descoperi binele personal. Este posibil ca acest lucru să se realizeze prin 
viziuni disproporționate ale vieții însă nu prin ceea ce se vede foarte departe, ci prin 
ceea ce avem aici, aproape. Se va lucra mult mai bine cu informația, cu noțiunile, 
iar raportul social va fi mult mai liniștit și căldura sufletului se va putea exprima 
mult mai ușor. Acolo unde avem de-a face cu o greutate a vieții, cu o tensiune mai 
veche, problema nu poate fi compensată de un singur unghi care se împlinește într-
o zi, ci, poate, de un complex de factori astral care se extind pe o perioadă mare de 
timp. Atitudinile dure ale acestor oameni vor arăta că de prea puține ori de-a lungul 
vieții au simțit că sufletul li se încălzește de fericire. Unii chiar nu au cunoscut 
niciodată acest sentiment și atunci când au spus că sunt fericiți de fapt erau liniștiți 
sau mulțumiți de un lucru lipsit de importanță. 

Raportul special care se realizează acum între Jupiter și Uranus poate arăta 
și faptul că elementele acestei zile nu sunt instrumentele reale cu care vom lucra în 
viitor, ci doar promotorii a ceea ce vom utiliza mai târziu. Ceea ce se întâmplă acum 
ne deschide apetitul pentru acțiune, pentru lectură, pentru muncă sau pentru 
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creație, urmând ca peste câteva săptămâni să ne întâlnim cu adevăratele 
instrumente din utilizarea cărora să obținem un edificiu important. 

Acolo unde oamenii sunt nerăbdători va exista și confuzia că beneficiul 
acestei zile va fi menținut în următoarea perioadă. Aceste persoane vor confunda 
protecția cu confortul și nu vor reuși să îi convingă pe cei din jur de exemplul pe 
care îl oferă, ci vor avea nevoie de un probatoriu concret, de cineva care să le 
susțină ideea, de un referent, de un martor. 

În rest, ziua va dori să combată probleme acute care se manifestă la nivelul 
vieții intime prin anumite indicații către zona socială. Cu alte cuvinte, unii se vor 
liniști, nu vor mai fi recalcitranți, se vor tempera, vor fi mulțumiți cu ceea ce au 
doar pentru că văd că pe zona socială sunt oameni care o duc mai rău decât ei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu maximă 
responsabilitate lucrurile care vin spre noi acum. Nimic nu este de anvergură, 
nimic nu este banal, pentru că ceea ce se întâmplă acum se adresează unui viitor 
posibil pe care ni-l dorim. Dacă arătăm că suntem serioși cu puținul pe care-l avem 
vom oferi universului garanția că abundența pe care ne-o oferă nu reprezintă o 
greșeală. 

 
Vineri, 26 septembrie 

Vineri 26- 9-2014  3:57    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Vineri 26- 9-2014  7:23    Luna (Lib) Squ (Can) Juno 

Vineri 26- 9-2014 15:34    Luna (Lib) Con (Lib) Mercury 

Vineri 26- 9-2014 17:26    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Puterile ascunse trec printr-o verificare. Moment important în care 
decidem pentru viața proprie. Curiozități stranii. Se clarifică o problemă de 
cuplu. Asocieri care ies din zona de confort. Aspirații către mai mult, mai bine, 
mai sigur. 

 
Astăzi Luna își încheie tranzitul său prin zodia Balanță și după ce dimineață 

va finaliza tipul de relație pe care dorește să îl construiască cu Lilith și cu Junon se 
va afla în conjuncție cu Mercur, apoi, pentru scurt timp, va intra în Perioada fără 
direcție, urmând ca în după-amiaza acestei zile să treacă în Scorpion. Practic, astăzi 
ne vom ocupa de sentimente, dar nu pentru a le explora așa cum ne face plăcere să 
credem că ni se permite, ci pentru a le face credibile în fața unui auditoriu sau 
pentru a le vinde la un preț foarte bun. Puterile ascunse trec astfel printr-o 
verificare. Dacă ceea ce a venit spre noi până acum de la începutul săptămânii a 
însemnat și un test pe care l-am trecut cu brio atunci abilitățile, talentele sau 
deschiderile pe care le avem vor putea să treacă din nou printr-o simplă verificare, 
adică prin testul încrederii. Testul încrederii de astăzi ne va alimenta și curiozitățile 
stranii pe care le avem față de ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți. Multe 
planete, care se grupează în colțurile unei Nicovale, ne vorbesc acum atât despre 
seriozitatea relațiilor, cum este trigonul lui Junon cu Saturn, sau despre 
neseriozitate, șantaj sau altă atitudine periculoasă, cum este sextilul Lunii cu Lilith. 

Asocierea aceasta se consumă în zona confortului și dacă ne întâlnim pe 
stradă cu persoane pe care nu le-am văzut de mult timp trebuie să ne așteptăm să 
primim un tir întreg de întrebări despre viața personală, realizările din ultima 
vreme, planuri de viitor, proiecte împlinite la care trebuie să răspundem punctual, 
nu evaziv. 
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Ziua va fi grea pentru cei care sunt sincer sau care vor să-și desfășoare viața 
într-un registru al prieteniei deschise și al iubirii față de aproape. Luna, de pe 
ultimul segment al zodiei Balanță, îi arată individului care sunt fățarnicii din jur și 
cât de important este să-și protejeze puritatea sufletului de aceste atitudini 
indecente care vin din partea lor. Pentru aceștia cea mai mare realizare a acestei 
zile este izolarea. 

Prin urmare, 26 septembrie este o zi care ne încântă prin faptul că nu ne 
este permis să facem orice. Dacă primele zile ale săptămânii nu ne-au așezat o bază 
a relaționării, dacă nu avem măsură în a vorbi cu ceilalți, în a ne prezenta față de un 
auditoriu, în a negocia un bun sau în a îndeplini anumite etape aferente unui 
proiect, atunci 26 septembrie va fi o zi dezordonată în care curiozitățile îi vor 
stânjeni pe toți cei din preajmă și nimeni nu va avea mustrări de conștiință. 

26 septembrie ne aduce iluzia relațiilor degajate. Din această cauză, indicat 
ar fi să mergem mai departe prin cultivarea puterilor ascunse sau prin a ne lăsa în 
voia evenimentelor. Este posibil ca pe tronsonul pe care am lucrat în primele zile 
ale săptămânii să primim din nou o verificare, să fie nevoie din nou să facem 
dovada cunoștințelor, priceperii sau să arătăm că ne-am pierdut răbdarea și că 
putem lucra în continuare într-un mediu ostil, agresiv sau sărac. 

Trecerea Lunii în Scorpion în după-amiaza acestei zile arată că nimic nu va fi 
trecut cu vederea, nimic nu va fi iertat așa cum s-a crezut în prima parte a zilei. 
Acesta este momentul în care aspirațiile cresc în intensitate și ne dorim ca totul să 
fie mai mult prin cantitate, mai bine prin conținut și mai sigur prin profunzime. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta provocările zilei de 
astăzi nu pentru că putem răspunde oricum la întrebări sau ne putem comporta în 
orice fel pe motiv că nu ar exista sancțiuni, ci pentru a ne testa cât de flexibil 
suntem. Sensibilitatea este o trăsătură minunată pe care putem s-o constatăm, s-o 
investigăm sau să o explorăm mult mai ușor prin unghiurile acestei zile. 

 
Sâmbăta, 27 septembrie 

Sambata 27- 9-2014  3:51    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Sambata 27- 9-2014 14:22    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Sambata 27- 9-2014 20:59    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Sambata 27- 9-2014 22:38    Luna (Sco) Squ (Leo) Jupiter 
 

Încercare importantă pe autocontrol. Mecanismele sociale depind de 
intenția individului de a le întreține. Efort. Nu se ține cont de părerile celorlalți. 
Iubim pericolul. Ne îndoim de bunele intenții ale celorlalți. Inspirația are o 
componentă egoistă. Cercetări nefirești. 

 
O parte din trăsăturile zilei anterioare se mai păstrează, însă se va insista mai 

mult acum pe autocontrol. Cu alte cuvinte, relațiile acum vor fi ghidate după 
inspirație, însă nu vom avea nevoie și de repere importante pe motiv că nu putem 
ajunge la destinație dacă acestea nu sunt clar definite sau limpezi. Ziua ne aduce o 
sporire a încrederii în sine sau punerea în aplicare a unor planuri care până acum 
ni s-au părut fanteziste. Prin această înclinație către practică, anumite mecanisme 
sociale merg mai departe către o nouă etapă, însă nu prin ceea ce sugerează 
mecanismul specific, ci prin efortul individului. 27 septembrie este o zi de forță, de 
muncă, o zi în care căutăm pericolul și dorim să-i punem la încercare pe toți cei din 
jur, să vedem cât de bogați sunt, cât de mult ne iubesc și cât de sincer pot fi.  
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Cu toate acestea, ceea ce vine spre noi în ziua de sâmbătă 27 septembrie va fi 
încărcat de mare speranță. Luna va fi prieten acum și cu Pluton și cu Neptun și 
chiar dacă unii se îndoiesc de bunele intenții ale colaboratorilor vor căuta prin 
comportamentul personal să compenseze tot acest deficit. În cazul acestor oameni 
care se îndoiesc, inspirația va avea o componentă egoistă, însă nu vor reuși să facă 
rău celorlalți prin cunoaștere incompletă sau prin ambițiile prea mari pe care le au. 

Cu alte cuvinte, 27 septembrie ne pune în fața unui vis periculos în care să 
sperăm că viața se poate modifica printr-un noroc, printr-un câștig neașteptat, 
printr-o promisiune pe care cineva din preajmă, într-un moment de zăpăceală, o 
face. 

Va exista însă o componentă periculoasă integrată zilei de 27 septembrie și 
ea va fi indicată din punct de vedere astral de careul pe care Luna şi Jupiter îl 
împlinesc. Aici se dă o grea lovitură celui care lucrează în secret. Jupiter, în zilele 
anterioare, s-a implicat în diferite conjuncturi astrale prin care a mediat o 
problemă amplă de destin. Acum mofturile sau pretențiile de moment aplică o 
lovitură dură acestei dorințe de a schimba condiția socială, statutul sau modul de a 
ne raporta la o achiziție. Pentru aceștia, intervențiile sau pretențiile de moment 
sunt considerate cercetări nefirești mânate de o curiozitate absurdă, ca atunci când 
ne îndoim de prietenia cuiva doar pentru că a îndrăznit o singură dată să refuze, 
chiar dacă până atunci toate au fost în regulă. 

Prin urmare, 27 septembrie ne îndeamnă să încălcăm un protocol. Este 
posibil ca acest lucru să nu se soldeze cu niciun pericol, oamenii să nu-și piardă 
capul, să nu-și uite lucruri importante pe unde se duc în vizită sau să nu jignească 
cel mai bun prieten doar pentru că nu-și pot controla un moment de neatenție sau 
de nervi. Totuși, pentru că ziua se încheie cu un careu între Lună și Jupiter ceea ce 
se consumă acum ne duce către risipă, către a ne acuza un colaborator sau a ne 
acuza pe noi înșine cu scopul de a ne opri de pe un drum important sau de a devia 
de pe un traseu care nu a ajuns încă la finalitate. 

Cu toate că aceste eforturi ar putea să ne lase impresia că oamenii cei mai 
activi astăzi sunt și cei mai răsfățați, 27 septembrie înseamnă și o zi de muncă, de 
efort pentru că numai așa ajungem să ne expunem unui pericol constructiv, cum se 
întâmplă acum. Chiar dacă anumite studii, cercetări sau verificări pe care le facem 
acum pot părea în ochii celorlalți ca fiind nefirești, rezultatul ne va mulțumi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a arăta că putem avea 
încredere în sine fără a atenta la integritatea celorlalți, fără a agresa încrederea în 
sine a celorlalți. 
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Duminică, 28 septembrie 
Duminica 28- 9-2014  1:44 Mercury (Lib) --> Scorpio 

Duminica 28- 9-2014  7:43    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 

Duminica 28- 9-2014 13:18    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Duminica 28- 9-2014 18:13    Luna (Sco) Tri (Can) Juno 

Duminica 28- 9-2014 23:30    Luna (Sco) Sex (Vir) Venus 
 

Inteligență practică. Senzația că putem mai mult. Putere de concentrare. 
Atenție mărită. Putere de a răsturna lucrurile în avantajul propriu. Suntem 
îndemnați să dovedim forța. Ne detașăm de o componentă afectivă și îi vedem pe 
cei din jur ca instrumente pentru atingerea propriului succes. 

 
Ultima zi a săptămânii aduce o importantă schimbare de vibrație astrală prin 

faptul că Mercur trece din Balanță în Scorpion. Practic, acum ne vom afla în fața 
unei invitații aparte. Pe de o parte vom resimții o curiozitate foarte mare față de 
realizările celorlalți, gândindu-ne cum anume au reușit de au ajuns atât de departe, 
iar de partea cealaltă vom face un inventar strict asupra puterilor pe care le avem 
acum. În urma acestei investigații s-ar putea ca unii să constate că nu mai au putere 
de concentrare, că au pierdut bani, ca au un prieten mai puțin sau că nu sunt foarte 
siguri pe ceea ce vor să facă de-acum încolo. În Scorpion, Mercur se simte mult mai 
bine decât în Balanță. El comunică doar ceea ce va dori, va fi mai concentrat, mai 
atent la detalii și mai curios, încât din orice activitate spre care își va îndrepta 
atenția se va alege cu ceva bun. Este adevărat, poate veni către ceilalți și cu  o critică 
exagerată sau cu dorința de a răsturna ordinea aflat în curs cu scopul de a obține un 
avantaj propriu. Indiferent de tipul de acțiune pe care-l va săvârși individul, va 
dovedii forță, putere și atenție. 

Pentru că lucrurile acum sunt mult mai blânde decât au fost în săptămânile 
anterioare, acest nerv, această curiozitate care îl îndeamnă pe individ spre a se 
interesa de ceea ce se întâmplă cu ceilalți, poate fi folosit și ca un instrument de 
investigare. Curiozitatea aceasta când devine științifică ne poate duce la un rezultat 
eminamente pozitiv sau, de ce nu, la o mare descoperire. 

Totuși chiar dacă trecem de la conversații de conveniență, la cele de interes 
pentru mondenități, la inteligență practică nu înseamnă că ziua se rezumă doar la 
această componentă. Luna, aflat în plin tranzit prin zodia Scorpion, se întâlnește 
astăzi cu Saturn și din această poziție va trimite unghiuri către Lilith, Junon și către 
Venus. Cu alte cuvinte, la baza acestei descinderi stă o motivație afectivă. Practic, 
ne declarăm împotriva unui adversar nu doar pentru că am fost înlăturați dintr-o 
structură, ci pentru că nu am mai avut loc acolo din cauza unei persoane față de 
care am investit o mare încredere. Mercur și Luna în Scorpion vin cu tentația 
trădării, dar și cu sentimentul că suntem înșelați de toată lumea. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii, prin trecerea lui Mercur în Scorpion, 
ne aduce o schimbare bruscă a contextului astral. Dintr-odată devenim mult mai 
atenți, mai lucizi, mai disciplinați cu programul de lucru sau cu banii pe care 
trebuie să îi cheltuim. De-aici ne poate veni o mare putere de concentrare, o atenție 
sporită său interes pentru lucruri ascunse. Dacă avem de-a face cu oameni care 
studiază, care cercetează, care au un limbaj elevat și care nu se coboară la nivelul 
mondenităților sau bârfelor atunci 28 septembrie reprezintă momentul în care 
descoperă ceva. Este posibil ca această descoperire să fie și o recompensă din 
partea destinului pentru că au învins un obstacol, poate chiar pe sine, o patimă, o 
dorință periculoasă sau o formă de lăcomie.  
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Aceste persoane, dacă sunt îndemnate să-și folosească forța, se vor simțim 
puternice atunci când le vorbesc celorlalți despre realizările lor. Ceea ce au 
descoperit acum nu este un element întâmplător, nu reprezintă o ipostază de o 
clipă a vieții lor, ci finalul unei perioade în care a mai avut parte și de alte 
descoperiri sau realizări la fel de importante. Pe de o parte, Mercur în Scorpion, iar 
de partea cealaltă Luna în această zodie, într-o relație interesantă cu Saturn, Lilith, 
Junon, Venus arată că dispunem de o mare putere de concentrare pe care vom fi 
tentați să o folosim cu scopul de a preschimba ordinea lucrurilor și de a le așeza 
după cum ne convine mai bine. Este posibil ca această atitudine să nu facă 
modificări numai în propria viață și să mai sară gardul, să se mai ducă și pe la 
vecini, pe la prieteni sau pe la cunoscuți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza de încrederea în 
sine, de forța suplimentară pe care o simțim acum că ne animă, ci de a dovedi spirit 
practic, abilități de a lucra cu rezultatele comportate până acum fără a le distruge 
pe ale celorlalți. Aceasta ar trebui să fie limita pe care sub nicio formă nu trebuie să 
o depășim. 
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29 septembrie - 5 octombrie 2015 este săptămâna tratamentelor inovative și 
a diversiunilor. Cu toate că această săptămână conține anumite elemente astrale pe 
care le vom explora cu intensitate sau implicare, perioada celor șapte zile pe care o 
analizăm aici nu va fi ieșită din comun, așa cum ne-am obișnuit cu evenimentele 
astrale din ultimele luni. Practic, se va continua o parte din direcțiile săptămânii 
anterioare în care am văzut că întâlnirea cu elementele bune, cu profunzimea 
sufletească sau cu liniștea a fost definitorie. 

Încă de la începutul săptămânii Venus va trece din Fecioară în Balanță, 
schimbând din punct de vedere afectiv scena pe care vor juca, în intenția de a trăi 
mai bine, de a coabita în bune condiții, de a ne împlini anumite dorințe sau 
aspirații cu efort mai mic. Apoi, la finalul săptămânii, adică atât în ziua de sâmbătă 
cât și în cea de duminică, Marte, Mercur, Soarele Pluton și Uranus împlinesc 
unghiuri perfecte și transformă toate evenimentele banale, care au venit spre noi de 
la începutul săptămânii, în întâmplări neobișnuite. Prin aceste relații astrale 
viitorul va apărea altfel și, în virtutea acestei viziuni, el va putea fi schimbat după 
cum ne sunt aspirațiile sau gândurile. 

Așa după cum se poate constata, această săptămână ne pune în fața unor 
elemente spectaculoase prin caracterul inovator sau halucinant, prin ușurința cu 
care ne deviază atenția de la lucrurile esențiale. Nu putem stabili dacă oamenii vor 
fi, ca în lunile anterioare, împărțiți în două sau mai multe categorii, adică oameni 
care se vor ocupa de implementarea elementelor novatoare sau alții care se vor ține 
de prostii. 

De asemenea, pentru că unghiurile care se împlinesc la finalul săptămânii 
sunt pregătite din aproape în aproape, dar nu prin metodă, schemă de lucru sau 
procedeu, așa cum s-a întâmplat în săptămâna anterioară, când Venus se afla încă 
în zodia Fecioară, acum, prin schimbarea care vine spre noi la începutul 
săptămânii, pregătirile pentru ceea ce se întâmplă la finalul săptămânii sunt 
diferite, încărcate de un factor inovator sau dispuse să ne zăpăcească atât de mult 
încât să nu mai știm de unde am plecat și unde să ajungem. 

Nu doresc prin această prezentare generală să anticipezi ceea ce este deja 
inserat ca analiză în spațiul rezervat fiecărei zile. Doresc însă să subliniez că 
elementul sintetic aplicat acestei săptămâni, că reușita, va depinde foarte mult de 
calitatea potențialului pe care-l alegem să-l folosim acum. Dacă ne lăsăm în voia 
evenimentelor sociale, în voia întâmplării trebuie să ne așteptăm ca rezultatul să fie 
pe măsura acestei intenții. Dacă trecerea lui Venus în Balanță nu înseamnă 
eliberarea de o regulă pe care am disprețuit-o, o eliberarea de disciplina pe care am 
desconsiderat-o, ci adoptarea armoniei, frumosului, dreptății prin aceste elemente 
de disciplină psiho-relațională atunci exploziile care vin spre noi la finalul 
săptămânii vor încărca natura umană de elemente pozitive, de atenție 
suplimentară, de disponibilitate pentru valori pozitive adică nu ne va lăsa în voia 
întâmplării, nu vom fi zăpăciți sau bulversați de toate ființele nefericite. Această 
invitație nu reprezintă un element auxiliar, ci o direcție importantă pe baza căreia 
ne putem construi viitorul. Există un proverb care spune “Vom deveni ceea ce 
gândim în acest moment că suntem” și această săptămână, prin combinațiile 
astrale, diverse va cântări această idee. Practic, acesta este elementul cel mai 
important al săptămânii care va veni cu precădere la finalul ei, acela care ne 
permite să vedem în depărtare un viitor posibil și apoi să ne mobilizăm toate forțele 
pentru a-l împlini. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a alege în cunoștință 
de cauză și cu toată determinarea de care suntem în stare să participăm la 
construirea unor evenimente frumoase. Este posibil ca unii să nu se gândească 
foarte departe la viitor pentru că fie nu au puterea necesară, fie nu doresc să-și 
proiecteze aspirațiile de acum într-un timp îndepărtat. Aceștia pot să-i ajute pe cei 
care au nevoie de proiecte de viitor să fie echilibrați, armonioși, puternici mai 
sănătoși sau mai atenți la metoda de lucru pe care o preferă. 

 
Luni, 29 septembrie 

Luni 29- 9-2014  1:49    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Luni 29- 9-2014 11:38    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Luni 29- 9-2014 13:06     Sun (Lib) Sex (Sag) Moon 

Luni 29- 9-2014 21:32    Luna (Sag) Con (Sag) Mars 

Luni 29- 9-2014 23:52   Venus (Vir) --> Libra 
 

Indiferență. Complicații cauzate de lipsa de înțelegere. Regret. Accident 
prin intermediul pământului. Speranțe false. Disconfort întreținut de lucrurile 
neterminate. Divergențele de opinie scot la lumină un adevăr dureros. 

 
Chiar din noaptea de duminică spre luni, Luna va trece în Săgetător și va dori 

să repare ceea ce a stricat în ultimele zile prin suplimentarea nevoii de relaxare ori 
de confort. Cu toate acestea gândurile ne sunt răvășite, mintea încă lucrează la un 
alt ritm, la o altă viteză și multe din informațiile acestei zile s-ar putea să ne ia pe 
nepregătite. Se întâmplă ca astăzi, când încă mai avem în minte suflul destinderii, 
Venus să treacă pe ultimul grad al zodiei Fecioară, întorcând către sine tot ceea ce 
de-a lungul ultimelor săptămâni a fost acuzație, injurie, sancțiune. Dacă până acum 
am crezut că nu este adevărat ceea ce ni se spune și, în felul acesta, ne-am protejat, 
acum vedem că nu am fost atât de puternici pe cât am crezut și că o parte din aceste 
idei, sugestii, acuzații au avut o remanență puternică. Venus anaretic pe Fecioară 
gândește împotriva propriului bine pentru că nu se poate sustrage nevoii de 
confort, plăcerii de a ști totul, de a deține controlul, de a fi în ton cu tot ce se 
întâmplă în jur, dar și de a cunoaște acest lucru fără a investi emoții, sentimente, 
încredere. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală se vor lovi azi de regrete. În general, orice preocupare spirituală 
atrage după sine o simplificare a relațiilor, o diminuarea a inserției sociale pentru 
ca forțele ființei spirituale să crească, să se dezvolte și să-și atingă stadiul propus. 
Atingând acest stadiu al autoînvinuirii, schemele de acțiuni par să intre într-un 
impas și pentru a merge mai departe au nevoie de noi măsuri, de abordări noi, 
poate chiar de a reconsidera poziția pe care o avem. Cunoașterea de sine implică și 
a privi spre zonele întunecate ale firii și spre a curăța ființa de ceea ce este impur, 
greșit ori care nu ne aparține. În tot acest proces de evoluție este posibil ca adeptul 
să constate că oricât de mult practică, oricât de mult face, oricât de consecvent este 
pentru a respecta practica ori recomandările ghidului, nu obține rezultatele 
scontate. Asta se întâmplă pentru că pierde din vedere un lucru absolut esențial. 
Ființa sa prin încercările anterioare nereușite se află acum într-un proces accentuat 
de segmentare. Suntem jumătate sau sferturi, suntem bucăți care au fost uitate în 
timp, într-un complex cosmic foarte amplu și sofisticat care ne permite să 
supraviețuim aici în această lume, chiar dacă nu funcționăm la parametri optimi. 
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Acum, când ne orientăm asemenea liliecilor, ecoul pe care îl primim ne spune cât 
de multe goluri avem, cât de puține ne-au rămas din schemele pe care le-am crezut 
atât de bine,  de corecte și de eficiente și cât de periculos este acest impas. 

Venus pe gradul anaretic din Fecioară ne vorbește despre efectele personale 
ca și cum acestea sunt singurele elemente pe care le conține ființa, ca și cum este 
singura realitate pe care o trăim. Există lumină în această lume, există iubire, 
iertare, liniște și bună înțelegere, dar pentru a le vedea trebuie să lăsăm deoparte 
ambiția de a ridica pietroiul pe care îl avem legat de picior chiar dacă teama că 
pierdem aurul din el este încă foarte mare. 

Dar această greutate nu se adresează doar celor care sunt angrenați într-un 
proces de cercetare spirituală, de rafinare a propriilor structuri mentală sau 
afectivă, ci și celorlalți, arătându-le acum care este tentația cea mai mare pe care au 
considerat-o un privilegiu, care este plăcerea cea mai mare ce nu le poate oferi 
niciun pic de fericire, ci doar patimă, durere și deznădejde. Cunoașterea părții 
întunecate ne va vorbi acum despre speranțe false, despre disconfort, despre 
răceală, indiferență ori de tendința de a vedea oamenii ca pe simple obiecte 
mergătoare. 

Prin urmare, 29 septembrie este o zi în care respirația devine grea, 
oboseala se instaurează și realizăm că avem nevoie de o altă hrană, de alte 
îndrumări, de alți colaboratori, de alte direcții. Intrăm în această săptămână cu 
primul contact cu diversiunile acestei lumi care judecă totul după interesul acordat, 
nu după valoarea conținută. Este nevoie să facem un efort acum pentru a înțelege 
că nu mai este util să ținem cu forța în sfera intimă ceva vechi pe motiv ca de acolo 
ne vin singurele bucurii, că acestea sunt singurele averi pe care le avem și nu putem 
merge mai departe fără acest puțin. Puținul (elementul specific lui Venus din 
Fecioară) este de fapt ceea ce trebuie lăsat în urmă, obiectul inutil pe care îl cărăm 
peste tot pe unde ne ducem, ca un pustnic bătrân care-și duce cu el o lingură de 
lemn, deși nu va avea niciodată la ce să o folosească. 

Semnul acesta aduce o puternică apăsare a elementului pământ și asta poate 
însemna că structura ființei nu simte nevoie să se hrănească, să se deplaseze pentru 
că reziduurile pe care trebuie să le lase în urmă îi țin de foame, dar își primesc și 
răsplata inactivității, convingându-l pe individ că este prea obosit să mai facă ceva, 
că este prea mult încercat de vremurile pe care le trăiește pentru a mai dori să 
spere. 

Vorbim aici despre o senzație de disconfort, despre cedarea în fața unor 
presiuni, despre tendința de a greși în adoptarea unei hotărâri, adică de a ne adânci 
și mai mult în convingerile care nu se dovedesc acum de bun augur. Contactul cu 
această săptămână a diversiunilor debutează cu o diversiune pe care individul și-o 
aplica lui însuși, mințindu-se ca totul este bine și nefăcând nimic real pentru a-i fi 
mai ușor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede în duritatea și 
negativitatea acestui moment. Să privim spre tot ceea ce tulbură, doare, enervează, 
sperie, dar să nu investim toate aceste forțe negative cu puterea Regelui, aceea care 
conduce regatul care suntem. Noi suntem ființe de lumină, deci strălucim, ne 
extindem, ne înălțăm, nu ne contractăm, nu împovărăm și nici nu ne compromitem 
unii pe alții. Așadar, ceea ce este simplu astăzi este și luminos. 
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Marți, 30 septembrie 
Marti 30- 9-2014  3:57    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Marti 30- 9-2014  4:44    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Marti 30- 9-2014  6:25    Luna (Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Marti 30- 9-2014 13:40    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Marti 30- 9-2014 20:12    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 
 

Aspirații înalte. Vorba vindecă. Soluțiile de acum sunt corecte și de 
perspectivă. Eleganța devine o haină nouă, frumoasă, dar cam strâmtă. Ne uităm 
în trecut cu nostalgie. Nevoie de mișcare, de schimbare, de activitate. Se poate 
face o selecție pozitivă a evenimentelor. 

 
În această a doua zi de Săgetător lucrurile nu mai sunt atât de grave cum 

erau în ziua anterioară. Acum Luna, depășind vârful zodiei Săgetător, va încerca să 
facă o alianță eficientă cu cei care până acum făceau legea. Ne referim aici la 
Uranus și Jupiter, cele două corpuri cerești care încă se află în trigon. Acum avem 
impresia că bucuriile frumoase care ne veneau din trecut chiar nu sunt utile și nu 
mai este nevoie să facem atât de mult efort pentru a menține în emisfera intimă 
lucrurile valoroase despre care credem că ne vor fi folositoare pe viitor. Trecând de 
mijlocul zodiei Săgetător, Luna va lăsa în urmă Nicovala la care au participat în 
dimineața zilei de 30 septembrie împreună cu Marte, Pluton, Chiron și Uranus. 
Acum viața ni se pare frumoasă și ne uităm în trecut cu nostalgie. Faptul că încă nu 
se află în zodia Săgetător nu înseamnă că avem mai puține lucruri de făcut. Avem în 
continuare de rezolvat anumite probleme de factură administrativă, adică o facem 
pe justițiarii sau dorim să îi învățăm pe ceilalți ceea ce credem că nu știu. 

Faptul că Luna se află acum în sextil cu Capul Dragonului și în trigon cu 
Coada acestuia, fără a reuși să medieze tendința Nodurilor, ne arată că această 
nostalgie reprezintă doar un confort de o zi, un moment inedit în care ne simțim 
bine, dar pe care nu vom putea să îl reproducem pe viitor. Există însă o parte bună 
în tot acest complex de factori astrali, iar aceasta vine din faptul că se poate face o 
selecție pozitivă a evenimentelor din trecut spre care mintea ne îndreaptă acum. 

Venus, abia intrată în zodia Balanță, lansează acum tot felul de pretenții care 
nu pot fi susținute de resursele pe care le avem acum. Unii vor dori să-și cumpere 
hainele cele mai scumpe, cărțile la care au visat de la începutul anului sau anumite 
aparate pe care să le folosească împreună cu familia. Este prea curând să se 
gândească la astfel de cheltuială pentru că, deși se vor gândi acum că fac o 
investiție, de fapt risipesc. 

În a doua parte a zilei, când Luna se va afla în trigon cu Luna neagră lucrurile 
se vor complica mai mult decât ne-am așteptat în prima parte a zilei. Acum se va 
face o legătură stranie cu unghiul negativ pe care Luna și Chiron l-a împlinit în 
noaptea de luni spre marți. Ceea ce am intuit, am visat sau am simțit dă semne că 
se va împlini în seara zilei de marți. Cei care sunt ușor de influențat, care confundă 
intuiția, inspirația sau clarviziunea cu halucinațiile vor fi convinși că seara zilei de 
30 septembrie le aduce împlinirea unor vise despre care vor crede că sunt 
premonitorii. 

Prin urmare, 30 septembrie încheie un ciclu interesant care face trimitere 
la puterea de a decide asupra unor elemente delicate ale vieții personale sau, mai 
concret, ne spune ce ar trebui să facem cu resursele pe care le avem. La acest final 
de lună, viața ni se pare frumoasă și chiar ușoara însă vom vedea prin directivele 
trasate lunii octombrie că ea nu este nici pe departe așa. Caracterul inovator al 
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informațiilor care vin spre noi acum au doar darul de a ne spune că este mult mai 
important acum să ne simțim confortabil cu ceea ce avem decât să ducem mai 
departe anumite idealuri prea îndrăznețe despre care nu știm dacă ne vor împlinii 
așteptările pe care le avem. 

Cert este că prin această ultimă zi de Săgetător, Luna ne va îndemna către 
mișcare, către schimbare sau către săvârșirea de activități dinamice. Soluțiile de 
acum chiar dacă sunt concrete și ne vorbesc despre o anume perspectivă ele nu ne 
pot duce prea departe. 

Este important să subliniem faptul că avertismentele care vin spre noi în 
noaptea de luni spre marți nu au echivalent în realitate, ci reprezintă doar o 
construcție mentală iluzorie. Visăm personajul care ne inspiră teamă, ne apare în 
vis frica cea mai puternică și ajungem la un moment dat să credem că aceste lucruri 
fac parte din planul realității. Ele sunt doar localizate în planul mental, adică sunt 
realități ale minții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa influențați de 
entuziasmul de acum. Avem nevoie de măsură, de disciplină, de independență 
pentru a depăși acest moment de explozie care nu înseamnă expansiune, ci risipă. 

 
Miercuri, 1 octombrie 

Miercuri  1-10-2014  7:37    Luna (Sag) --> Capricorn 

Miercuri  1-10-2014 10:32    Luna (Cap) Sex (Sco) Mercury 

Miercuri  1-10-2014 10:47    Luna (Cap) Squ (Lib) Venus 

Miercuri  1-10-2014 16:56    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Miercuri  1-10-2014 22:31     Sun (Lib) Squ (Cap) Luna (Half Moon) 
 

Controlul emoțiilor prin gând. Exemplele din jur nu pot fi integrate. Forța 
personală se conduce după reguli rigide. Vorbe prostești. Conduită duplicitară. 
Puterea slăbește acolo unde se refuză ajutorul. Durerea este inventată. Lansăm 
un salut către viitor. 

 
1 octombrie debutează cu intrarea Lunii în zodia Capricorn și apoi împlinirea 

unor unghiuri care se adresează forului intim, vieții private adică împlinirea a două 
sextile, unul cu Mercur și celălalt cu Neptun, dar și a doua careuri, unul cu Venus și 
celălalt cu Soarele. Astfel, se poate vorbi la acest debut de lună despre necesitatea 
controlului emoțional, despre adoptarea unei discipline de viață pentru ca lucrurile 
care sunt importante să nu fie trecute cu vederea, să nu fie forțate să intre pe un 
canal nespecific și dezideratele acestei săptămâni, care sunt în legătură cu 
tratamentele inovatoare, să își atingă ținta. 

Momentul 1 octombrie înseamnă de fapt și momentul în care lansăm 
anumite invitații către posibile persoane sau ipostaze cu care ne vom întâlni în 
viitor. Este puțin probabil ca lucrurile să rămână în forma în care le formulăm 
acum însă este foarte important ca ele să fie orientate pe această direcție pentru a 
se evita conduita duplicitară, aceea care îi face pe oameni să gândească într-un fel și 
să se exprime în altfel. Fiind vorba despre un tranzit al Lunii prin zodia Capricorn 
se poate aduce în discuție și o componentă care unora le este de-a dreptul 
antipatică. De fiecare dată când Luna trece prin Capricorn, forța personală se 
conduce după reguli rigide. Din această cauză unele persoane se pot exprima 
necuviincios dur sau împotriva armoniei pe care au întâlnit-o în perioada în care 
Luna trecea prin Săgetător. 
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Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală întâlnirea Lunii cu zodia Capricorn înseamnă de fapt și 
perioada în care își vor controla emoțiile mult mai bine prin comandă mentală. O 
parte dintre aceștia, poate chiar dintre cei care se află la început de drum, vor crede 
că au făcut un salt foarte mare și că de-acum încolo lucrurile vor sta altfel. Nu 
trebuie să fim atât de naivi și să credem că schimbarea se produce peste noapte 
pentru că cerul astral al zilei de 1 octombrie nu permite așa ceva. 

Achizițiile aceste zile țin mai curând de contactul cu o profunzime aparte, 
aceea care ne vorbesc despre necesitatea de a face un salt, chiar dacă acum nu îl 
putem duce foarte departe. Chiar și dacă sărim ca un pui de broască, fie și dacă 
facem un pas de copil și nu salturi de uriași putem vorbi acum de un progres, de 
deplasare către ținta stabilită, iar asta ne poate încărca de o mulțumire aparte. În 
ciuda faptului că acțiunea concretă nu ne va putea mulțumi pe cât de mult ne 
așteptăm, direcția spre care ne orientăm ne face să lansăm încă de pe acum invitații 
speciale către cei pe care îi vom întâlni în viitor. 

Suntem obișnuiți ca problemele pe care nu putem să le rezolvăm în prezent 
să le aruncăm în viitor. De această dată nu este cazul să procedăm în felul acesta, 
acum suntem îndemnați să construim evenimente posibil în viitor nu să fugim de 
responsabilitățile prezentului. Cei care sunt pasionați de ezoterism și care lucrează 
ușor cu energia înțeleg că avansații au puteri speciale, acelea care le permit să-și 
reașeze evenimentele pe pista timpului în așa fel încât să dețină un control asupra 
unei anumite zone rezervată viitorului. Spre această zonă se îndreaptă acum 
intențiile de a proiecta în viitor o realizare sau pur și simplu de a saluta o realizare 
despre care credem cu tărie că se va întâmpla. 

Prin urmare, 1 octombrie ne deschide o pagină importantă în evoluția 
personală prin faptul că ne pune în fața unor acțiuni care să ne mobilizeze foarte 
mult puterea de introspecție și tăria de caracter. Nu doar acestea sunt mobilizate 
acum, la acest început de drum, ci și dorințele, în cazul în care ele au fost purificate 
prin încercările primelor zile ale săptămânii. 

Putem descoperii acum că oamenii cărora nu le-am acordat prea multă 
importanță se transformă în protectori sau în ființe care au în viitor un rol foarte 
important. Este posibil ca aceste informații să treacă pe lângă noi, să nu ne atingă, 
să zboare către necunoscut dacă nu dispunem de aceea mobilizare lăuntrică, de 
aceea flexibilitate mentală menită să ne permită accesul la informații ascunse. 
Luna, prin trecerea sa prin Capricorn, ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția către 
interior, să vedem care sunt emoțiile care ne trag în jos, și care sunt gândurile, 
aspirațiile sau dorințele care ne îndreaptă către un viitor luminos. 

Așa după cum se constată, ziua devine reprezentativă la capitolul frământări 
interne și, dacă în zona intimă lucrurile acestea sunt ușor de înțeles și de încadrat, 
ele vor deveni cu adevărat problematice pe zona publică, în relațiile dintre grupuri. 
Dacă aceste grupuri au în interiorul lor și persoane mature care gândesc de mai 
multe ori un lucru înainte de a acționa atunci pasul spre viitor se numește acum 
investiție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferii astăzi privilegiul 
sau libertatea de a acționa dincolo de rigiditatea unor reguli care ne-au oferit până 
acum cam tot ceea ce au putut. A privi dincolo de o regulă înseamnă progres, chiar 
dacă nu se știe dacă e bine sau rău. Acest tandem bine-rău primește o lovitură dură 
din partea zilei de 1 octombrie nu pentru a ne întreba, ci pentru a ne arăta că acest 
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raport, așa cum l-am gândit până acum, are nevoie de o reconfigurare, adică nimic 
nu este atât de rău pe cât pare și nici atât de bun decât am crezut. 

 
Joi, 2 octombrie 

Joi  2-10-2014  2:46    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Joi  2-10-2014  8:23    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Joi  2-10-2014  9:07    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Joi  2-10-2014 17:37    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Joi  2-10-2014 19:15    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
 

Conspirațiile periculoase devin acum stupide. Adevărurile simple sunt cele 
mai puternice. Forța vitală crește prin introspecție. Segmentarea gândirii nu 
înseamnă contribuie la descoperiri spectaculoase. Forța grupului inspiră teamă. 
Inventivitate în formularea aspirațiilor. 

 
2 octombrie îi pedepsește în primul rând pe cei care au abuzat de vibrațiile 

astrale ale zilei de 1 octombrie și au trimis către viitor evenimente care nu le sunt 
specifice, pe care le-ar fi putut rezolva, dar nu au dorit. Intenția lor a fost să 
mascheze iresponsabilitatea, au vrut se ascundă că nu sunt în stare să facă față 
problemelor prezente și atunci și-au aruncat în viitor tot ceea ce ar fi putut, cu 
puțină mobilizare, să facă acum. Aceștia arată acum cât de ascunși au fost în zilele 
anterioare, cât de mult au dorit să evite o confruntare directă, să spună adevărul și 
în ziua de 2 octombrie i-au înfățișarea unor ființe pasionate de conspirații, de 
intrigi, de clevetiri care nu mai sunt atât de eficiente cum erau pe vremuri și devin 
stupide.  

Astăzi, Luna se întâlnește cu Pluton și devine distribuitor de lumină până 
săptămâna viitoare, când se va întâlni cu Uranus. Acum problematica resurselor 
devine una de maximă necesitate pentru că vom fi judecați cu toții după cât de 
multe am protejat, acumulat deoarece Soarele, cu fiecare zi care trece, se adâncește 
în opoziția cu Uranus, deci cele două construiesc, împreună cu Pluton, un careu 
între semnele cardinale. 

Faptul că Luna trece astăzi prin focarul acestui careu arată că emoțiile care 
au trecut pe la revizie în ziua anterioară sau care au avut nevoie de elemente 
inovatoare de la începutul săptămânii și până acum, ne vor îndrepta atenția către 
ceea ce este cu adevărat prețios pentru calitatea vieții. Asta, pe deoparte, ne va spori 
încrederea în sine și ne va face să ne credem importanți, la locul de muncă, în 
familie, în cercul de prieteni ori în locul în care ne oprim pentru a săvârși o faptă 
importantă. Dacă vom cumula valorile care au venit spre noi în ziua de 1 octombrie 
cu ceea ce vedem astăzi că ni se întâmplă vom constata că tensiunile pe care le-am 
observat în treacăt până acum și pe care am dorit să le ignorăm au rădăcini adânci 
într-o conduită zdruncinată. Practic resursele la care se face trimitere acum au 
nevoie de educație, bun-simț sau să nu se mai risipească prin sentimente confuze 
sau rătăcitoare. A simți puțin și a vedea mai mult, a acționa mai puțin și a savura 
mai mult liniștea, înseamnă lucrul cel mai important pe care am putea să facem 
astăzi. 

De altfel, Luna se află acum și în careu cu Axa Dragonului și chiar dacă 
elementele pe care le surprindem acum și care au nevoie de reparare sunt 
apăsătoare sistemul de percepție ni le va deforma și mai mult și ni le va face și mai 
neplăcute și mai urâte și mai antipatice. Pentru că în după-amiaza acestei zile Luna 
va putea, prin sextilul cu Saturn, se împlinească un triunghi minor căruia să îi fie 
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focar, putem vorbi acum despre descoperiri spectaculoase sau despre reformularea 
unor aspirații care să se potrivească cu sănătatea de care vom avea nevoie pe viitor. 

Prin urmare, 2 octombrie reprezintă o zi foarte importantă pentru cele 
care doresc să-și inventarieze o parte din probleme sau chiar să și le rezolve. 
Gândirea este acum prea îndrăzneață sentimentele sunt ca niște simpli cerșetori 
care nu au primit nimic de-a lungul zilei, iar voința ni se va părea ca un soldat care 
nu a mai pus de mult timp mâna pe arma sa. Cu alte cuvinte, este o zi de curaj însă 
curajul va fi dovedit în fața unor probleme personale pe care până acum. Invitat să 
le rezolvăm în forma aceasta. 

Vom descoperii astăzi că adevărurile simple sunt și cele mai puternice, iar cei 
care au încercat să păcălească destinul sau pe cineva important în demersurile pe 
care le au de rezolvat vor părea astăzi ridicoli. Dacă vor căuta să-și spună durerea 
atunci vor da peste oameni care au procedat la fel și asocierea lor va părea o 
adevărată conspirație despre care astăzi toată lumea va râde. 

Pentru că este o zi de tensiune este important să ne conservăm forța vitală, să 
nu ne risipim în conflicte penibile pentru că acum careul în T de pe semne 
cardinale, ce are drept protagoniști Soarele, Pluton și Uranus primește, prin vizita 
Lunii, o componentă care ne va zăpăcii, ne va bulversa sau ne va face să vedem 
realitatea altfel decât am văzut-o în zilele anterioare, adică mai rău. Dacă vom avea 
suficientă putere atunci vom putea s-o preschimbăm pe aceasta în comandă 
pozitivă și să depășim cu bine acest moment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne învinui de ceea ce 
constatăm că deținem și nu mai funcționează, de greșelile pe care le conștientizăm 
acum sau de ceea ce nu am făcut cu bună știință. Cu precădere în această zi avem 
nevoie să ne iertăm pe noi înșine pentru ca pe măsura propriei iertări să reușim să-i 
iertăm și pe cei din jur. 

 
Vineri, 3 octombrie 

Vineri  3-10-2014  7:31    Luna (Cap) Opp (Can) Juno 

Vineri  3-10-2014 10:56    Luna (Cap) --> Aquarius 

Vineri  3-10-2014 14:38    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mercury 

Vineri  3-10-2014 18:51    Luna (Aqu) Tri (Lib) Venus 
 

Ridicarea unei interdicții. Toleranță. Comunicare. Spirit de observație. 
Binele și răul se joacă pe un balansoar. Se fac planuri de viitor. Surprizele vor să 
simplifice raporturile sociale. Singurătatea sperie. 

 
Înainte ca Luna să treacă în Vărsător va împlini o opoziție cu Junon și va 

aduce din nou în discuție dificultatea construită între două persoane care până 
acum au fost pe poziții antagonice. Poate, acele persoane nu sunt neapărat în 
conflict, poate nu sunt dușmani și poate nu vor fi niciodată, dar relația proastă 
dintre Lună și Junon scoate în evidență acum acele elemente incompatibile dintre 
doi oameni care au stat mai mult timp împreună sau care cred că se cunosc foarte 
bine. De aici poate interveni și o ușoară interdicție pe care un individ ar putea să 
opună partenerului său de dialog doar pentru că se simte mai puternic sau în 
măsură să impună astfel de reguli. Această agresiune, voalată la început, dar mai 
vizibilă pe parcurs, își are rădăcinile în conflictul individului cu societatea sau într-
o anume aversiune pe care un cetățean o are față de societatea în care s-a integrat. 
Vorbim aici despre careul dintre Luna și Axa Dragonului care s-a împlinit în ziua 
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anterioară și care-și răspândește razele nefaste, nu prin menținerea acestui unghi, 
ci prin consecințele faptelor. 

Trecând în zodia Vărsător Luna îi îndeamnă pe oameni să acorde mai multă 
atenție spiritului de observație, inteligenței sau se vor simți mult mai puternici 
atunci când lucrează cu informațiile abstracte, atunci când simplifică totul la câteva 
noțiuni sau câteva direcții. Pentru cei care sunt obișnuit să lucreze cu informații 
abstracte surprizele zilei de 3 octombrie nu vor fi neplăcute, nici chiar atunci când 
sunt însoțite de sincope în comunicare sau de întârzieri în transmiterea unor 
mesaje.  

Lăsându-se în voia acestor energii, oamenii se vor simții puternici că știu, că 
dețin o anumită putere de influență, că sunt deasupra celor din jur, că pot oricând 
să se descurce așa cum au demonstrat în ultima vreme. De partea cealaltă, trigonul 
pe care Luna și Venus îl vor împlini în seara zilei de 3 octombrie ne va vorbi despre 
ușurința cu care oamenii gustă din singurătate atunci când vor să se ridice în înaltul 
cerului, adică acolo unde nu se ajunge ușor. Performanța cere o astfel de plată și cei 
care vor să fie foarte buni în domeniul pe care îl aleg, cei care vor să se bucure de 
privilegiul pe care-l are omul care se situează deasupra tuturor sunt avertizați că 
acolo sus pe vârfurile ascuțite ale munților nu prea sunt oameni și dacă nu au fost 
educați să se bucure de solitudine atunci vor avea mari probleme în a se mulțumi 
cu aceste realizări. Nu vreau să spun că excelența este o penitență, ci să subliniem 
că acum când Luna trece prin Vărsător, avem ocazia să vedem că performanța nu 
este pentru oricine. 

Prin urmare, 3 octombrie este o zi care dorește să ne învețe lucruri noi. În 
dimineața zilei de față lucrurile noi vor fi dureroase, neplăcute sau încărcate de atât 
de multă suspiciune, îndoială ori de o stare proastă încât vom fi tentați să credem 
că cei din jur sunt de vină și că observațiile pe care le fac, pentru că sunt neavizate 
ori incomplete, să strice toată ziua. Ceea ce se prefigurează a se întâmpla în 
dimineața zilei de 3 octombrie nu strică ziua nimănui. Dacă unii se dovedesc a fi 
mai puternici decât alții sau mai puternici decât erau în trecut în raport cu ei înșiși 
nu înseamnă că lucrurile vor rămâne în forma aceasta, nu înseamnă că de-acum 
înainte nu mai este nevoie de nimeni. Trecutul are rostul său în această ecuație 
astrală, iar aici nu ne referim la trecutul îndepărtat, ci la trecutul imediat, acela care 
s-a consumat în primele zile ale săptămânii. 

Este posibil ca multe din evenimentele acestei zile să ne bulverseze atât de 
mult încât să ne regrupăm ideile pe noi priorități. De această dată prioritățile de 
acum nu sunt atât de utile pentru că ele nu sunt foarte practice. Dar sectorul 
lucrează ușor cu noțiuni abstracte cu informații care, doar prin implicarea altor 
factori astrali, se poate transforma în avuție, flori frumoase, casă cu grădină sau 
autoturism. 

O altă componentă care poate veni din faptul că alegem să privim lucrurile 
răsturnată se conturează în zona așteptărilor pe care le aveam din partea unor 
lucruri mici mărunte sau din partea unor fragmente care au supraviețuit unei 
furtuni. Atunci când cineva ne vorbește despre lucruri frumoase ajungem la un 
moment dat să credem că acele lucruri, dacă ni le însușim, obligatoriu trebuie să 
compenseze tot conflictul, dezordinea sau suferința din ultima vreme. Este posibil 
ca aceste elemente benefice să fie prea firave și rolul lor să nu fie acela de a 
compensa tot acest neajuns. Nu este indicat să intrăm pe drumul acesta pentru că 
la final nu ne vor mai rămâne nici bucuriile mici care ne vin aproape, ci vom fi și 
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mai dezamăgiți având experiența contactului cu bunătatea care nu ne folosește la 
nimic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de liniștea 
sufletească. Acolo unde zăpăceala, dezordinea sau o banală stare de nervi nu 
ajunge, acolo vor răsări flori frumoase ale norocului, succesului, armoniei. 

 
Sâmbătă, 4 octombrie 

Sambata  4-10-2014  4:52     Sun (Lib) Tri (Aqu) Moon 

Sambata  4-10-2014 10:11    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mars 

Sambata  4-10-2014 11:05     Sun (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Sambata  4-10-2014 11:16    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Sambata  4-10-2014 14:19    Luna (Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Sambata  4-10-2014 17:16    Mars (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Sambata  4-10-2014 19:25    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Sambata  4-10-2014 19:56 Mercury <Sco> S/R 

Sambata  4-10-2014 21:31    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
 

Întâmplări neobișnuite. Deschidere către noi soluții. Oamenii sunt mai 
buni. Eficiența depinde de starea de sănătate. Optimismul simplifica lucrurile. 
Lumina vieții este văzută mai ușor prin diversitate. Putem fi mai buni dacă ne 
propunem. Se face inventarul a ceea ce avem. Viitorul se dezvăluie celor cu 
viziune. Atracția către realizările trecutului da startul unei competiții care va 
dura 3 săptămâni. Duritatea vieții este amplificată de surprindere. Binele 
învinge. 

 
Abia acum înțelegem mult mai clar ce înseamnă tratament inovator și cât de 

departe putem merge cu inventivitatea. Unii vor înțelege că acesta este momentul 
în care să accepte soluțiile celorlalți pentru a-și îmbunătății starea de sănătate sau 
pentru a produce o schimbare importantă în existența proprie. Asta înseamnă că ne 
aflăm acum în fața unui optimism contagios și că alegem să râdem pe seama 
celorlalți ori alegem să ne bucurăm de faptul că în sfârșit, după lungi rugăciuni și 
acatiste date la biserică, a murit și capra vecinului. 

Careul pe care Marte și Chiron îl împlinesc astăzi ne va vorbi despre sărăcie. 
Din nefericire, sărăcia de acum vine cu acuzații sau cu etichete. Oamenii nu se mai 
gândesc la faptul că sărăcia reprezintă o consecință a unui nivel de trai sau 
rezultatul unor greșeli pe care le-au săvârșit în această viață sau poate în existențele 
anterioare, ci reprezintă un mijloc prin care să îi disprețuiască pe cei care au mai 
mult decât ei. Aici lucrurile se vor menține pe aceeași albie a gândirii răsturnate 
pentru că nimeni nu știe cum aproapele său a câștigat banii, câte compromisuri a 
făcut pentru asta și care sunt meritele sale pentru care beneficiază de acest 
standard de viață. Acum când Marte și Chiron vor fi în careu ne vom gândi doar la 
faptul că sărăcia, puținul, lipsurile sau absența obiectului pe care-l vedem peste 
gard sau în curtea vecinului arată că suntem pedepsiți și prin această pedeapsă ni 
se interzice dreptul la fericire. Mulți vor spune că fericirea este dependentă de 
achizițiile pe care le au, de standardul de viață sau de gradul de satisfacție. Fericirea 
nu are nicio legătură cu lucrurile acestea, nu este generată de vicii, de atașamente și 
nici nu este întreținută de acestea, numai că acum, când Soarele și Pluton sunt în 
careu, lucrurile se răstoarnă și valorile personale sunt judecate ca și cum acestea 
sunt răspunzătoare de ceea ce individul a sacrificat pentru a și le însuși. 
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Dacă adăugăm acestora și faptul că Mercur intră pentru aproximativ trei 
săptămâni în mers retrograd, iar Luna, spre seară, ca au un ultim aspect împlinit în 
spațiul acestei zile, atinge careul perfect cu Saturn, înțelegem că duritatea vieții nu 
vine de undeva de sus, de la stele, ci reprezintă consecința unor alegeri personale. 
Fiecare om de pe această planetă are acces la bucurie și tristețe are acces la 
evenimente încărcate de dramatism sau la evenimente simple, rafinate, sublime. 
Diferența dintre oameni, judecând după unghiurile acestei zile, este dată de modul 
cum pun aceste experiențe în ordine. Ordinea priorităților reprezintă lumina vieții 
personale și de aceea pentru unii această lumină a vieții reprezintă un bec slab, o 
lumânare pe care o pot duce prin furtună sau un far situat la o depărtare mult prea 
mare. 

4 octombrie ne va vorbi despre dramele existenței personale și despre cât de 
mult ne putem influența viitorul gândind într-un anumit moment cu rigiditate, cu 
încrâncenare sau chiar cu o anume agresivitate. Atât unghiul care se construiește 
între Soare și Pluton, cât și cel care apare între Marte și Chiron agresează o formă 
de atracție. Acum ne vom învinui că suntem atrași de rău, de lucruri care se 
termina prost, de persoane de proastă condiție sau că nu suntem deloc inspirați să 
facem lucruri bune așa cum am văzut că pot să facă cei din jur. 

Dacă ne detașăm puțin de această dramă, dacă ne detașăm de aceste colecții 
de evenimente nefericite și vedem că Luna reușește să medieze tendința Nodurilor 
prin Nodul de Sud, înțelegem că acest contact cu trecutul arată că nu putem lăsa în 
la voia întâmplării o parte din evenimentele marcante ale vieții pentru că zborul nu 
le include și pe acesta. Dacă ne detașăm de ele vom vedea că ne rămâne în urmă o 
prezență plăcută, agreabilă, adică binele personal acela care întotdeauna învinge.  

Evenimentele acestei zile sunt decisive pentru ceea ce va veni spre noi în 
următoarele trei săptămâni. Din această cauză este indicat să ne permitem acum să 
fim mai buni, mai atenți, mai înțelepți sau să nu fim surprinși de o parte din 
evenimentele dure, nefericite ale acestei vieți. Acestea sunt în continuare în 
preajmă pentru că așa ne-am dictat, asta este comanda pe care trebuie s-o 
îndeplinească. Dacă vom reuși să fim pozitivi, nobili, demni, sinceri în această 
primă zi de retrogradare a lui Mercur atunci următoarele trei săptămâni vor avea 
un sprijin puternic, un etalon spre care să-și îndrepte atenția și să ușureze această 
povară a vieții. 

Prin urmare, 4 octombrie reprezintă o zi foarte importantă a acestei 
săptămâni, poate chiar cea mai importantă dintre toate. Acum unghiurile care se 
împlinesc ne vorbesc despre lucruri decisive ale perioadei și implicit ale vieții. 
Acum se face un inventar a ceea ce avem și mulți își vor îndrepta atenția către 
experiențele nefericite ca și cum acestea reprezintă singura realitate. Abia acum 
înțelegem cât de important a fost momentul de revigorare, de originalitate sau de 
independență pe care conjuncturile astrale ale acestei săptămâni le presară peste 
tot. Astăzi oamenii au ocazia să devină mai buni, dar nu de la sine, ci în fața unei 
confruntări. Aproape că își doresc o confruntare, o problemă sau o greutate pentru 
a arăta că pot fi și buni sau că, dacă în situații de genul acesta sunt buni, înseamnă 
că pot fi așa tot timpul. 

Experiențele la care vom face trimitere acum nu sunt în mod special 
localizate pe evenimente care s-au consumat în această săptămână sau în 
săptămâna anterioară, ci în ultimele luni când anumite decizii au fost adoptate cu 
multă aroganță, determinare sau duritate acuzându-i pe cei din jur și lăsând o 
impresie proastă asupra anturajului. Acum această impresie se întoarce împotriva 
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celui în cauză sub forma unor aprecieri sau etichete. Cu cât vom fi mai surprinși de 
pulsul negativ al societății, de observațiile malițioase ale celor din jur cu atât viața 
ni se va părea mai dură sau fără speranță. 

Acolo unde lucrurile vor scăpa de sub control avem de-a face cu rezultate 
răsturnate, nu doar cu un mod de a gândi diferit față de mulțime, față de grupul de 
apartenență sau față de profesori. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi echilibrați acum pentru a 
ne pune bazele următoarelor trei săptămâni prin gând curat sau dorință de a 
îndrepta lucrurile. Acolo unde oamenii vor da dovadă de invidie,  de diferență față 
de rezultatele muncii celorlalți, adică așa cum au procedat până acum, vor da 
startul următoarelor trei săptămâni cu intenția de a face și mai mult rău. 

 
Duminică, 5 octombrie 

Duminica  5-10-2014  2:34    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Duminica  5-10-2014  7:17    Mars (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Duminica  5-10-2014 12:22    Luna (Aqu) --> Pisces 

Duminica  5-10-2014 16:03    Luna (Pis) Tri [Sco] Mercury 

Duminica  5-10-2014 20:55    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 
 

Conduita se schimbă. Speranța prinde viață. Aducerile aminte sunt 
constructive. Diversiunea celor frustrați îți atinge o țintă. Detaliile compromit. Se 
răstălmăcește un mesaj. Inițiativă. Curaj. Exemplul personal se impune cu greu. 
Puterea personală este împrăștiată. Liderul se impune prin ceea ce a fost, nu prin 
ce face acum. Riscul de a supraevalua o patimă. 

 
Dacă, în general, trecerea Lunii din Vărsător în Pești ne bulversează și ne 

îndeamnă să luăm decizii într-un timp foarte scurt, să abandonăm proiecte pentru 
o perioadă nedefinită, de această dată când Luna trece din Vărsător în Pești, Marte 
se va afla în trigon perfect cu Uranus aducând o modificare de conduită și deci un 
plus de speranță într-o viață mai bună. De fapt, împlinirea trigonului dintre Marte 
și Uranus reprezintă doar o latură a piramidei de foc ridicată pe cer între cei doi 
împreună cu Jupiter. Această dispunerea astrală este expresia unei intuiții folosită 
la un nivel foarte înalt, dar și a unei voințe care poate duce la săvârșirea unor fapte 
remarcabile. Practic să vorbim astăzi despre inițiativă despre curaj, despre răscolire 
unor probleme personale cu maximă luciditate, dar și cu dorința de a schimba ceea 
ce este rău în ceea ce este bun. 

De asemenea, accentuarea zodiilor de foc prin aceste unghiuri împlinite 
acum dă putere suplimentară unui lider care preferă varianta cea mai simplă, adică 
să se impună prin apelul la ceea ce a făcut cândva, nu prin ceea ce poate să facă 
acum, în prezent. 

Ceea ce este important de subliniat din ecuația zilei de 5 octombrie vine din 
faptul că unghiul perfect dintre Marte și Uranus reprezintă expresia unei puteri 
suplimentare însă ea nu se va putea exprima decât dacă se alege în cunoștință de 
cauză să se depășească o condiție, poate chiar condiția actuală în ansamblu, să se 
ridice nivelul sau să fie lăsat în urmă un obstacol. Asta înseamnă că putem investiga 
acele rămășițe ale trecutului care nu ne dau pace. Vorbim aici despre exemplu 
personal, despre riscul de a supraevaluat o durere personală, o patimă sau un 
accident. Noi acum ne încurajăm unii pe alții să facem lucruri mari însă aceste 
lucruri nu vor fi cu adevărat mari dacă sunt produse de o minte cu posibilități 
foarte reduse. Din această cauză este important să ne ridicăm la un nivel superior, 
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să creștem într-un timp foarte scurt să fim cât de puternici putem, cât de inteligenți 
ne permite nivelul de cunoștințe sau educația pentru ca expresia momentului să fie 
cu adevărat remarcabilă. Altfel, rezultatul va fi mare, însă doar în ochii noștri. 

Prin urmare, finalul săptămânii aduce împlinirea unor așteptări din partea 
unor cunoscuți, din partea prietenilor apropiați sau chiar din partea unui membru 
al familiei. Aceste așteptări se împlinesc nu neapărat prin mecanismul propriu, cât 
prin voința celor care aleg să se comporte într-un anumit fel. Acesta reprezintă de 
fapt și norocul special al acestei zile, dar și mijlocul prin care să fim antrenați în 
evenimente care să ne scoată din ritmul propriu, să ne facă să înțelegem că putem 
să fim mai mult decât suntem în acest moment. Ajungând la limita superioară a 
expresiei personale individul, prin voință proprie, poate să devină la rândul său un 
mare ajutor pentru cei aflați într-un moment dificil al vieții lor. Practic, totul devine 
un cerc vicios un fel de perpetuum mobile prin care oamenii se ajută unii pe alții să 
se ridice. Trecând în Pești va orienta energia trigonului dintre Marte și Uranus 
către suflet sau către mare spații. În felul acesta, vor fi oameni care dintr-o dată vor 
constata că au gust pentru cultură, că vor să citească mai mult, să călătorească în 
locuri în care și-ar dorit dintotdeauna să ne vadă sau să se apropie cu mai mult 
curaj de oamenii care pot fi exemple adevărate din punct de vedere moral, afectiv 
sau spiritual. 

Din acest punct de vedere retrogradarea lui Mercur prin zodia Scorpion 
întâlnește acum prima zi întreagă și trigonului Marte cu Uranus va atenua acum 
din dezordine prin faptul că ascunde toată această neputință într-un mod foarte 
simplu. Îi determină pe oameni să-și întindă brațele către cer, către un cunoscut, 
către cel mai puternic invocând ajutorul. De această dată ajutorul este cerut nu 
pentru a depăși o umilință, ci pentru a da vieții un sens mult mai bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a-i urmării cu mare atenție 
cum se dezvolta oamenii, cum progresează care sunt ambițiile lor și cât de înțelepți 
sunt atunci când dau piept cu problemele majore. Nu se știe, s-ar putea ca din 
exemplul lor să învățăm mai multe decât pare la prima vedere. 
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6 - 12 octombrie 2014 este săptămâna performanțelor și a superiorității 
expresiei personale. Din denumirea sintetică aplicată acestei săptămâni mulți vor 
considera că a sosit momentul să se ridice deasupra condiției lor și să se bucure de 
performanță sau de succes. Este adevărat, multe dintre ele vor veni așa cum sunt 
anunțate de Sus, ca o recompensă pentru meritele deosebite comportate prin 
muncă sau prin respect. Vor fi însă și oameni care, voit sau nu, au refuzat până 
acum performanța pentru că s-au temut că viața li se va schimba. Aceștia chiar în 
ziua de marți, 7 octombrie se vor simți zdruncinați sau marginalizați pe motiv că 
trebuie să ia o decizie importantă, să facă ordine în relațiile pe care le au sau să nu 
mai bată pasul pe loc și să aleagă imediat un traseu. Practic, lupta dintre bine și rău 
va porni din această zi și va atinge în ultima zi a acestei săptămâni etapa finală a 
acestei perioade pe care o analizăm sau o culme interesantă. De altfel, va fi 
interesantă doar pentru cei care au viziune de ansamblu și care știu să lucreze cu 
rezultatele muncii lor ori cu dorințele împlinite. Am văzut de-a lungul vieții că 
oamenii au o mare problemă cu dorințele lor. Dacă au o viteză de lucru scăzută 
atunci dorințele se vor împlini cu un oarecare decalaj în timp și există riscul ca 
momentul în care acestea vin spre ei cu soluții ei să se afle în altă perioadă a vieții 
când își doresc altceva, iar împlinirile să-i găsească foarte nemulțumiți. 

6 - 12 octombrie 2014 poate fi și săptămâna dorințelor împlinite, însă doar 
dacă este satisfăcută condiția ca viteza de lucru să fie suficient de mare încât 
acestea să nu-i găsească pe oameni într-o altă etapă a vieții când să-și dorească 
altceva. De altfel, unghiurile care se împlinesc în această săptămână ne vorbesc 
despre puterea omului de a trece dincolo de probleme, de a privi de sus, nu pentru 
a se considera superior, ci pentru că zborul său a atins un punct important al 
evoluției sale și îl îndeamnă spre a urmări dimensiunea reală a vieții, a spațiului în 
care se desfășoară ori a problemelor care i se par acum de maximă importanță. 
Astfel, se va pune mare accent pe evoluție, pe curaj, pe inițiativă, dar și pe merit. 
Problema meritului va fi în această săptămână una foarte complicată. Adesea, 
oamenii consideră că dacă se împiedică de ceva, dacă sunt pedepsiți, avertizați 
înseamnă că ceea ce-și doresc nu merită. Ei merită așa cum cer, merită tot ceea ce 
își doresc însă pentru îndeplinirea acestei solicitări se mobilizează o energie care 
stabilește că finalitatea trebuie atinsă prin îndeplinirea unor condiții. 

Dacă se îndeplinesc aceste condiții atunci succesul este garantat și fiecare 
este mulțumit. Pentru că, în general, oamenii sunt obișnuiți să creadă că drumul de 
la formarea dorinței până la îndeplinire este unul foarte scurt și simplu, la prima 
opoziție pe  care o întâlnesc dau în depresie. Vom întâmpina multă opoziție în 
această săptămână chiar dacă toate aceste elemente astrale ne vor vorbi despre 
performanță, despre superioritatea expresiei personale. Se întâmplă acest lucru și 
pentru că de cele mai multe ori performanța sau superioritatea trebuie probată și 
adesea ea este testată prin confruntări, prin luptă, deci prin întâlnirea unui 
adversar. 

La capitolul evenimente astrale avem acum de parcurs opoziția Soarelui cu 
Uranus, intrarea lui Junon în Leu, Luna plină din 8 octombrie, intrarea lui Mercur 
în zodia Balanță prin retrogradare și multe alte unghiuri care vin spre noi cu scopul 
de a ne limpezi gândurile, aspirațiile sau dorința de victorie. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi interesați de ceea 
ce putem face cu adevărat și dacă se întâmplă ca anumite solicitări să nu fie primite 
ori chiar să fie respinse, să nu fim triști supărați ori dezamăgiți pentru că asta nu 
înseamnă că nu avem dreptul la aceste dorințe împlinite, ci este nevoie să găsim 
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calea ocolitoare pentru a ajunge la ele sau să descoperim care sunt condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinim. 

 
Luni, 6 octombrie 

Luni  6-10-2014  6:19    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Luni  6-10-2014 11:21    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Luni  6-10-2014 13:35    Luna (Pis) Squ (Sag) Mars 

Luni  6-10-2014 22:38    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
 

Inspirație. Curajul de a conduce spre victorie. Visul este important. 
Dizarmoniile primesc un diagnostic bun. Prejudiciul este judecat după 
intensitatea agitației. Sentimentele nu mai sperie. Se ridica un semn de întrebare. 

 
Debutul săptămânii va face o notă discordantă cu celelalte zile ale acestei 

perioade prin faptul că ne va pune în fața unor evenimente care nu ne obligă să 
luăm hotărâri rapide și nici să ne implicăm în evenimente sociale atât de puternice 
sau de decisive. Vom vedea începând cu ziua următoare și până la sfârșitul 
săptămânii că această liniște care întreține inspirația, aspect care se întinde pe tot 
parcursul acestei zile, se va disipa ori se va transforma în altceva. În fața 
evenimentelor care se consumă acum oamenii sunt curajoși deschiși către esența 
lor, atenți la detalii sau reușesc în mod miraculos să aibă o viziune de ansamblu pe 
care nu au reușit să o obțină în săptămânile anterioare, deși acestea au avut o notă 
oarecum asemănătoare celei de astăzi. Curajul zilei de 6 octombrie ne conduce spre 
victorie, iar aceasta va însemna un pas important în îndeplinirea unui deziderat. 
Deși lucrurile sunt ușor încordate, pentru că în mijlocul zilei Luna și Marte își 
împlinesc careul lor, valorile momentului sunt tangente la vis. Asta înseamnă că 
disputa celor două planete este una constructivă aducând semne de întrebare 
referitoare la lucruri pe care fiecare ar trebui să le cunoască, dar nu le știe pentru că 
nu s-au preocupat până acum de așa ceva. 

În primul rând, Luna, fiind în conjuncție cu Chiron, chiar dacă planeta Marte 
din zodia Săgetător triumfă, în tot zodiacul prin faptul că participă la o piramidă de 
foc împreună cu Uranus și Jupiter, trimite din Pești un careu și îi face pe oameni să 
se simtă marginalizați, săraci sau prea îngrijorați pentru ziua de mâine pentru a 
avea mintea limpede. Careul acesta arată că se preferă o anumită serie de 
evenimente, că oamenii se preocupă de anumite probleme, adică nu vor trata tot 
ceea ce văd prin aceeași metodă. 

Asta înseamnă că 6 octombrie se va ridica deasupra celorlalte zile prin 
ușurința de a face ceea ce ne dorim, nu neapărat că suntem constrânși să acționăm 
într-o anumită direcție, cât mai ales să arătăm cunoștințe solide, un anume 
rafinament sau o atenție față de aproape. 

Dar disputa Lunii cu Marte nu înseamnă și disputa cu celelalte corpuri 
cerești. Spre seară, Luna se va afla în trigon cu Saturn din zodia Scorpion și 
lucrurile pe care le aflăm în această săptămână ar putea să fie atât de durabile încât 
să ne aducem aminte de ele până la finalul anului 2014 sau chiar de-a lungul anului 
2015, în special în perioada în care Saturn va reveni în Scorpion (15 iunie – 19 
septembrie 2015). 

Putem vorbi aici și despre un prejudiciu. Oamenii, atunci când înțeleg ori 
când află adevărul simt că le se ridică o ceață de pe ochi și imediat își schimbă 
atitudinea față de cei care i-au păcălit mult timp și cărora le văd mult mai clar acum 
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minciunile. De aici şi un caracter categoric al zilei de 6 octombrie care poate 
însemna și debutul unei perioade de șapte zile de hotărâri sistematice. Pentru că 
suntem în săptămâna performanțelor și a superiorității expresiei personale, Luna 
din Pești, activând în tandem cu piramida de foc formată de Marte, Uranus și 
Jupiter, încurajează oamenii să aibă mai multă încredere în forțele nevăzute sau 
mai multă credință pentru a reuși să doboare un obstacol. Nu vorbim aici de lucruri 
mari, de evenimente grandioase, ci doar de acele obstacole care afectează starea de 
confort. 

Prin urmare, 6 octombrie este o zi de mare inspirație și curaj însă nu la 
modul general față de cei din jur, ci față de propria persoană. Ceea ce înțelegem sau 
observăm astăzi ridică un semn de întrebare pe care dacă îl luăm în considerare 
vom reuși să ajungem la răspunsuri spectaculoase. Cei care vor prefera să fie 
agitați, considerând că numai dacă sunt tulburați sunt vii, trăiesc, au activitate și, 
prin intermediul acesteia, pot obține un anumit succes în aflarea unui adevăr. 
Faptul că Luna se află în Pești arată și dorințele neobișnuite în a explora o zonă 
ascunsă. Misterul la care se ajunge acum și pe care fiecare după puterea lui îl va 
dezlega reprezintă un start foarte bun care încurajează spre deschiderea către 
multiple posibilități de care să ne bucurăm toată luna octombrie.  

6 octombrie este o zi a voinței descoperită în mod gradat care mereu ne va 
duce către îndeplinirea unui vis. Este posibil ca unii să nu conștientizeze în ce 
măsură visurile cele mai mari li se pot împlini sau nu, important este că sunt atenți 
în direcția aceasta și nu preferă să se ascundă din fața greutăților pentru că ele, de 
la sine, nu se rezolvă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite o libertate 
afectivă înainte de o libertate fizică. Pentru că Luna se află în Pești nu ne vom 
exterioriza foarte frumos, foarte ușor, din această cauză nu este important ceea ce 
arătăm în afară, ci ceea ce se află în interior. 

 
Marți, 7 octombrie 

Marti  7-10-2014 12:48    Luna (Pis) Tri (Can) Juno 

Marti  7-10-2014 13:08    Luna (Pis) --> Aries 

Marti  7-10-2014 23:57     Sun (Lib) Opp [Ari] Uranus 
 

Respect pentru cel care strică, dispreț pentru omul educat. Agresivitate. 
Duritate verbală. Relațiile sunt în impas. Se decide asupra vieții celorlalți. Se 
începe un traseu aparte. Omul bun se ridică, omul rău decade. Negocierile nu 
acceptă compromisul. Distanțare dureroasă. 

 
7 octombrie conține un unghi care se împlinește o singură dată pe an. Este 

vorba despre opoziția Soarelui cu Uranus. Acesta se va împlini seara foarte târziu, 
cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, iar asta înseamnă că cea mai mare parte 
a evenimentelor rezervate acestei zile vor însemna pregătirea unui moment inedit 
care se va consuma în noaptea de marți spre miercuri sau în spațiul zilei următoare. 
Așadar, lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, adică nu doar ne pregătim 
pentru un eveniment, iar acesta își va vedea singur de grijă, ci ne vom implica în 
mod direct în confruntări verbale, în clarificarea unor situații în care ne trezim 
dintr-o dată sau avem anumite reacții despre care ceilalți cred că nu ne definesc, 
dar noi, pentru că ne cunoaștem mai bine, știm că aceștia nu au dreptate. 
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Pe axa Berbec - Balanță opoziția Soarelui cu Uranus nu este un simplu unghi. 
În această construcție astrală participă și Axa Dragonului și Venus, care sunt în 
preajma celor două corpuri cerești ce ating acum opoziția perfectă, dar și planeta 
Pluton din Capricorn care trimite careuri către planetele situate pe această axă. 
Vom vedea că și în 2015 această manieră de a face apel la dreptatea personală ne va 
pune în dificultate la fel de mult. Acum însă relația lui Uranus cu Axa Dragonului 
este mult mai strânsă decât va fi peste un an, când aceste două corpuri cerești vor fi 
din nou în opoziție. Practic, întâlnirea lui Uranus cu Coada Dragonului se va 
produce la începutul lunii februarie a anului 2015, apoi unghiul lor va intra în 
separație și până la următoarea opoziție a lui Uranus cu Soarele, Axa Dragonului se 
va îndepărta suficient de mult de sectorul în care se produce acest unghi. Asta 
înseamnă că momentul de față, prin implicarea Axei Dragonului, este unic și dacă 
se aseamănă întrucâtva cu ceea ce se va petrece la anul viitor se întâmplă doar 
pentru că structura anului 2015 funcționează după alte reguli decât 2014, prin care 
se permite apelul lider al unei decade către o altă decadă fără a se împlinii în mod 
direct un unghi. 

Din această cauză pregătirea față de momentul care se va consuma sub forma 
unei descătușări energetice din noaptea de 7 spre 8 octombrie este de o importanță 
majoră. A ne pregăti pentru un eveniment de genul acesta nu înseamnă neapărat a 
bea un litru de cafea, a sta la geam, a număra banii sau a ne uita la ceas din 15 în 15 
secunde. Procesul de pregătire, mai ales că intervine aici Axa Dragonului, 
presupune eliberarea de gânduri reziduale, de stări proaste, de mânii periculoase 
sau de lucruri care nu ne mai sunt necesare. Este posibil ca întreaga zi de 7 
octombrie să fie invadată de gânduri stranii sau chiar de răzbunare, de a da o 
replică unei persoane din preajmă sau pur și simplu de a o pune la punct. Nu se 
poate știe din această analiză cu caracter general dacă lucrurile acestea sunt utile, 
constructive sau folositoare persoanei respective. Putem știi însă că dacă acest 
consum intern vine din nevoia de independență, de a anticipa un posibil pericol, 
fără a face acest lucru cu teama că acest eveniment dacă nu se va produce în modul 
cerut înseamnă că nu este permis, deoarece un suflet matur poate face mai multe 
decât văd ceilalți din jur și asta de unul singur. 

În rest, ziua aduce trecerea Lunii din Pești în Berbec în mijlocul zilei și din 
această cauză am putea să fim bulversați că nu ne răspunde nimeni pe măsura 
intensității afective, ba, dimpotrivă, când sentimentul este mai intens suntem 
antrenați în conversații de o anume duritate verbală sau care alunecă spre 
înțelesuri caustice ori lipsite de sens. Toată această trecere de la Pești la Berbec ia 
înfățișarea unor convulsii. Suntem acum invitați să facem față unor situații stranii 
care nu s-au născut așa ciudate cum le vedem acum, ci pe care le facem noi să pare 
așa pentru că se consumă într-un moment nepotrivit sau pentru că pur și simplu s-
au pus de-a curmezișul. 

Prin urmare, 7 octombrie dă startul unor evenimente majore ce vor veni 
spre noi în cascadă până la sfârșitul săptămânii. Cei care sunt de felul lor mai 
sensibili vor avea impresia că se pregătesc pentru un mare eveniment și, fiind 
atenți la anumite lucruri care stau să se întâmple, care sunt anunțate de 100 de ori 
până când să intre pe ușă, pierd din vedere situații importante. Asta înseamnă 
distanțare dureroasă sau confruntarea cu întâmplări sociale pe care să le 
considerăm prea dure, prea agresive sau lipsite de sens. 

Ceea ce este cel mai important în această zi vine din faptul că o parte din 
evenimentele primei zile ale acestei săptămâni trec și în spațiul pe care-l analizam 
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aici. Asta înseamnă că se va face dreptate într-un mod straniu, neobișnuit așa cum 
este și opoziția Soarelui cu Uranus. Omul bun se va ridica, va fi apreciat, se va face 
vizibil, iar cel rău va primi un avertisment sau i se va spune în mod explicit că a 
intrat pe o pantă descendentă. Lucrul acesta se desfășoară de o mare finețe astrală 
și este posibil ca realitatea lor să o vedem abia spre finalul acestei săptămâni sau 
poate chiar în spațiul săptămânii viitoare. Pe viitor, când vom conștientiza, adică în 
momentul în care înțelegem suita evenimentelor, când punem toate piesele cap la 
cap, descoperim că, de fapt, toate au pornit din ziua de 7 octombrie.  

În rest, evenimentele acestei zile ne îndeamnă să privim partenerii de dialog 
cu alți ochi, să le acordăm acestora o mai mare credibilitate și să considerăm că 
dacă ne petrecem timpul în parc, cu prietenii sau vorbind la telefon nu putem cădea 
pradă frustrării sau chiar evităm un eveniment tragic, poate chiar unul care se 
încadrează în opoziția Soarelui cu Uranus. De fapt, toată această goană după 
plăceri reprezintă elementul cel mai nepotrivit al acestei zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia lui: "Doamne, 
facă-se voia Ta!". A accepta că există o ordine superioară celei pe care o gândim 
înseamnă a ne orienta întreaga structură către progres. Nimeni, dar absolut 
nimeni, nu poate știi cum va fi după ce se va transforma. Poate afla prin inspirație, 
din partea ființelor superioare sau se poate citi acest lucru pe straturile superioare 
ale aurei, dar în mod conștient nimeni nu poate știi cum va fi după ce se va 
transforma, pentru că transformarea atinge chiar și această percepție de a știi. De 
aceea îndemnul "Doamne, facă-se voia Ta!" are acum o importanță atât de mare și 
o valoare atât de practică. 

 
Miercuri, 8 octombrie 

Miercuri  8-10-2014  0:07    Juno (Can) --> Leo 

Miercuri  8-10-2014  6:00    Luna (Ari) Opp (Lib) Venus 

Miercuri  8-10-2014  7:14    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Miercuri  8-10-2014 12:54    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Miercuri  8-10-2014 13:53     Sun (Lib) Opp (Ari) Luna (Full Moon) 

Miercuri  8-10-2014 17:07    Luna (Ari) Tri (Sag) Mars 

Miercuri  8-10-2014 17:22    Luna (Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Miercuri  8-10-2014 20:33   Venus (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Miercuri  8-10-2014 21:00    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Miercuri  8-10-2014 23:42    Mars (Sag) Tri (Leo) Jupiter 
 

Limpezirea lucrurilor vine prin acceptarea unei pedepse. Duritatea nu mai 
sperie. Norocul este rezervat celor aleși. Simpatie față de cei care au dovedit că 
sunt diferiți față de standardul grupului. Nevoie de confruntare. Energia este 
suplimentată de ambiție. Curajul este confundat cu îndrăzneala. 

 
Mulți astrologi care se ocupă de previziunile astrologice, care fac anticipări 

săptămânale, anuale sau zilnice, vor avea o ușoară reținere în a construi un mesaj 
sintetic pentru ziua de 8 octombrie. Chiar din noaptea de 7 spre 8 octombrie, 
asteroidul Junon intră în Leu și asta înseamnă că vom lăsa în urmă tendința de a 
dramatiza o relație sau de a considera că nu putem merge mai departe de vreme ce 
umblăm cu pietroaie legate de gât. Apoi, în mijlocul zilei de 8 octombrie, se va 
împlini Luna plină, cea care o are pe Luna în conjuncție cu Uranus, iar pe Soare în 
conjuncție cu Venus și Capul Dragonului care i se așază de-o parte și de cealalta. 
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Dar nu e totul, Venus, în seara acestei zile, va împlini un careu cu Pluton, iar Marte 
un trigon cu Jupiter. 

Este adevărat, dacă luăm fiecare unghi important, dintre cele indicate mai 
sus, și îl privim în contextul astral al zilei de 8 octombrie înțelegem că acum se 
păstrează puțin din direcția cu care am luat contact în ziua anterioară. Practic, ieri 
ne-am pregătit pentru ceva și s-ar putea ca astăzi să se întâmple ori să ne arate în 
mod explicit unde vom ajunge. Deci multe din evenimentele care se vor consuma în 
8 octombrie nu sunt noi, nici chiar cele care vin din partea Lunii pline pentru că ele 
se adresează grupului, iar frământările grupului am văzut că s-au consumat în 
diferite moduri de la mijlocul lunii august încoace. Există însă un element nou care 
trebuie privit ca un factor de reglare ce va fi aplicat tuturor acestor probleme 
cunoscute. Acesta este dat de intrare asteroidului Junon în Leu moment în care 
inima se va încălzi, atenția va fi îndreptată mai mult către lucrurile bune și chiar și 
persoanele care au excelat până acum la capitolul neîncredere, pesimist sau 
tulburări afective, vor fi mai încrezătoare în forțele proprii și mai atente la nevoile 
celor din jur. Asta înseamnă că o mare parte din dramatismul personal, despre care 
am crezut că este provocat de greutățile sociale, rămâne în urmă pentru că nu mai 
are susținere astrală. În altă ordine de idei, pentru că suntem eliberați de această 
presiune internă avem ocazia să vedem lumea mult mai clar, evenimentele sociale 
cu mai mare luciditate, cu mai mare atenție sau urmărind doar evenimentele 
esențiale și dând deoparte balastul. 

Nu ne aventurăm în declarații fanteziste dacă spunem că imediat ce Junon a 
intrat în zodia Leu îi face pe oameni doritori de distracție sau de un confort nou. 
Multitudinea unghiurilor negative care se împlinesc astăzi ne vor opri din a trece la 
acțiune, însă gândul va fi liber, sentimentul, de asemenea, și vom vedea că energia 
de care dispunem primește un supliment de putere, de încredere sau de curaj și că 
acum nu mai trebuie să facem un efort atât de mare pentru a atrage simpatia celor 
din jur. Cei superficial vor considera că dacă sunt agreați de anturaj înseamnă că au 
noroc și dacă mai sunt și naivi atunci vor extinde acest noroc spre alte sectoare ale 
vieții adâncindu-se în superficialitate și amplificându-și, fără o bază reală, o stare 
de confort. Aceste persoane vor vedea că până la finalul săptămânii careul pe care 
Venus și Pluton îl împlinesc acum le va indica o altă problemă care vine dintr-un alt 
sector. Cu alte cuvinte, cu cât sunt mai superficiali cu atât vor fi mai tare trași de 
urechi pentru a reveni cu picioarele pe pământ. 

Așadar, fondul general al problemei rămâne. Rămân și conflictele relaționale, 
rămâne nesiguranța pe proiectele mari ale destinului, pe refuzul unor colaborări, pe 
refuzul partenerului de viață însă simțim că se aprinde în suflet scânteia speranței 
într-o viață mai bună pe care cei sensibili să o exploreze cu mai multă atenție și 
până la urmă aceasta să reprezinte elementul definitoriu care va înclina balanța 
către lucruri bune. Nici această dorință de bucurie, de încântare, nu este neapărat 
nouă. Marte și Jupiter, care împlinesc un trigon ce reprezintă practic o latură a 
piramidei de foc pe care aceste două corpuri ceresc și desenează pe cer împreună cu 
Uranus, arată că oamenii speră într-o viață mai bună de mult timp însă nu au avut 
curajul, determinarea, sau nu a fost momentul potrivit să se aventureze pe acest 
drum. Acum au curaj să-și înfrunte problemele care le-au făcut drumul foarte greu 
și dacă nu dispun de suficientă înțelepciune atunci foarte ușor vor cădea în păcatul 
de a confunda curajul cu îndrăzneala. Nu reprezintă însă un element greșit dacă 
procedează așa pentru că scopul principal al acestui complex de factori astrali este 
limpezirea lucrurilor prin acceptarea realității. 
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Prin urmare, 8 octombrie reprezintă una dintre cele mai importante zile 
ale acestei săptămâni pentru că ne aduce la cumpăna dintre două direcții sau în 
momentul de a ne hotărî să nu mai dorim să trăim în trecut, să nu mai dorim să 
ducem pe mai departe dramele care ne-au făcut viața amară sau care nu ne-au 
permis să ne bucurăm. 8 octombrie conține multe unghiuri importante, inclusiv 
faza de Lună plină, dar nu înseamnă că evenimentele dedicate acestui moment sunt 
noi. Singurul element despre care se poate spune că este în totalitate nou vine din 
intrarea asteroidului Junon în zodia Leu, adică sentimentele se încălzesc, oamenii 
se simt mai îndrăzneți, mai curajoși, mai liberi, mai deschiși în schimburile sociale, 
în a-și spune ce au pe suflet și în a se lăsa în voia acestor trăiri specifice, chiar dacă 
greșesc. 

Factorul de risc se menține pe axa relațiilor, accentuându-se, astfel, și ideea 
că ne aflăm în fața unui tribunal pentru că nu degeaba zodia Balanță guvernează în 
astrologie justiția. Pentru că avem acum o Axă a Dragonului care se suprapune 
peste Luna plină, dar acolo se află și Uranus și Venus, putem extinde acest concept 
al dreptății invocând justiția divină. Uranus aduce evenimente neprevăzute, 
informații stranii ce nu se încadrează în regulile clasice ale mecanismului, ale 
analizei sau chiar al unui banal proces de observație din această cauză diversitatea 
evenimentelor are o mare libertate. 

Privind ipostaza care se construiește pe axa Berbec-Balanță în contextul 
general al zodiacului, putem considera că această justiție divină nu arată neapărat 
că în trecut s-a greșit, ci arată în mod clar că fapta săvârșită în trecut nu a convenit 
unor dușmani. Deci momentul prezent este mult mai clar orientat în a ne arăta care 
sunt adevărații dușmani, decât să ne compromită imaginea publică ori să ne 
pedepsească pentru nu știu ce faptă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia aripilor care 
se deschid nu în voia amintirii care ne spun că pământurile fug de sub picioare. 
Bucuria zborului înseamnă o altă viață și de acolo de sus s-ar putea să vedem mult 
mai clar cu ochii de vultur, pe care divinitatea i-a pus în noi atunci când ne-a 
insuflat viață, dușmanii care se ascund prin iarbă, cei de care trebuie cu adevărat să 
ne ferim în momentul în care ne vom întoarce din acest zbor. 

 
Joi, 9 octombrie 

Joi  9-10-2014  5:26    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Joi  9-10-2014 14:47    Luna (Ari) --> Taurus 

Joi  9-10-2014 15:59    Luna (Tau) Squ (Leo) Juno 

Joi  9-10-2014 16:10    Luna (Tau) Opp [Sco] Mercury 

Joi  9-10-2014 18:37 Mercury [Sco] Squ (Leo) Juno 

Joi  9-10-2014 23:30    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
 

Indiferență față de binele celuilalt este plătită scump. Succes prin liniște. 
Mesajul este distorsionat. Este învingător cel puternic. Stare de veghe. Atenția 
este apreciată prin rezultat. 

 
Mijlocul săptămânii ne aduce mai multă siguranță pentru ceea ce știm, 

pentru ceea ce am înțeles că ne este pus deoparte de univers, de grupul de 
apartenență, de familie. Astăzi Mercur și Junon vor fi în careu, iar acest unghi, care 
se împlinește spre seară, ar putea aduce în zona de conflict un individ care este 
indecis.  
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Luna din Taur îi va face pe aceștia mulțumiți cu alegerile pe care le-au făcut 
dacă nu vor fi prea multe personaje care le complică liniștea. 9 octombrie este ziua 
în care vom urmării să cultivăm atenția să ne deschidem față de lucrurile frumoase 
și să fim rezervați față de o anumită greșeală care este pe punctul să se prolifereze. 
Cu toții vom avea impresia că o linie generală a conflictului, aceea care a atins un 
vârf în ziua de 8 octombrie nu s-a terminat, nu a trecut în umbră, ci în continuare 
ar putea să ne facă probleme sau să ne complice alegerile pe care ni ne-am propus 
să le facem de-acum încolo. 9 octombrie este ziua în care cel victorios poate deveni 
și mai puternic decât este sau decât credea că este. 

Bucuriile se adună acum într-un un buchet și cei care au ținut drumul drept 
și nu s-au uitat prea mult în jur la ce se întâmplă cu ceilalți sau cât de rătăciți sunt 
se vor ridica din marea masă și vor spune că sunt învingători pentru că saltul lor 
dovedește puterea. Practic aceasta este realizarea zilei de 9 octombrie și prin 
intermediul ei oamenii vor preferă lucruri esențiale. 

Careul pe care Mercur din Scorpion îl împlinește acum cu Junon care abia a 
intrat în zodia Leu are și o componentă care va producem valuri de nemulțumire în 
grupul de apartenență. În intenția de a arăta că și ei sunt puternici, că și ei pot 
produce un salt asemenea celor cu adevărat puternici, ființele mărunte, penibile vor 
produce mult zgomot în jur, enervându-i pe cei pe care îi au în preajmă în intenția 
de a le capta atenția. Știm că acest unghi de 90 de grade care se construiește între 
două corpuri cerești poartă și denumirea de aspect eliberator și în astrologia 
previzional acesta are cu totul altă conotație decât în astrologia natală. În 
momentul de față acest unghi dintre Mercur și Junon se construiește de o manieră 
mult mai brutală, mai agresivă sau mai dură decât careul dintre Lună și Junon. 
Asta înseamnă că, încă din dimineața acestei zile, ființe gălăgioase atrag atenția 
asupra gestului pe care vor să-l facă după-amiază. Cei care sunt mai sensibili vor 
vedea că, fără o intenție clar definită, vor remarca un zgomot de fond produs de 
aceste ființe care vor cu orice preț să capteze atenția. Acest aspect eliberator, în 
sectorul previziunilor, aduce momentul adevărului, secunda în care un individ 
arată cum se dă de gol pentru că presiunea pe care o resimte este mult mai mare 
decât atenția pe care ar trebui să o cultive în raport cu grupul de apartenență. 
Ulterior acestui moment se simt bine degajați, liniștiți că au scăpat de-o presiune. 

Prin urmare, 9 octombrie este ziua în care aflăm mai multe despre 
personajele care opresc performanța grupului, care până acum au activat în umbră 
și care nu se pot remarca la capitolul superioritate adică n-au nimic special de 
arătat. Vârfurile zilei de 9 octombrie reprezintă de fapt niște găuri deformate care 
au menirea de a-i păcăli pe cei din jur și de a le construi impresii false despre ce ar 
trebui să facă, despre ceea ce este important de făcut în viață sau măcar în această 
perioadă.  

Indiferent că avem de-a face cu un personaj limitat sau o ființă care privește 
cu înțelepciune către viitor momentul acesta de conflict, de reproș în care se ridică 
tonul, se atrage atenția asupra unui defect, se cere o pauză sau se invocă în mod 
enervant, ostentativ sau periculos conflicte mai vechi, reprezintă și ipostaza în care 
individul scapă de o presiune internă. Se simte bine că a spus, că a făcut, că a stricat 
ceea ce-l ține în loc sau că a înlocuit obiectul care nu funcționa la parametri optimi. 
Cel care trăiește viața prin chinuri interioare, ulterior acestui moment, se va retrage 
și va urmării să obțină cât mai multe beneficii din faptul că a atras atenția celor din 
jur. Cel superior se va bucura în continuare de liniște. Aceasta este diferența între 
oameni și doar în această zonă va fi mult mai clar vizibilă. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți ce spunem, ce 
facem, ce oferim celorlalți pentru că există o lege a cauzei și efectului în care însuși 
contextul astral al acestei zile se integrează. Este important să ne eliberăm de 
această presiune internă, dar nu pentru a lovi cu ea în toți cei din jur ci pentru a o 
arunca la gunoi. Dacă nu am găsit containerul, dacă nu am găsit locul potrivit unde 
să aruncăm aceste reziduuri nu înseamnă că e totuna să le aruncăm oriunde ar fi. 

 
Vineri, 10 octombrie 

Vineri 10-10-2014  9:40    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Vineri 10-10-2014 14:42    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Vineri 10-10-2014 20:10 Mercury [Sco] --> Libra 

Vineri 10-10-2014 20:50    Luna (Tau) Squ (Leo) Jupiter 
 

Sunt reluate anumite evenimente. Atenție la neatenție! Secretul vieții este 
disimulat. Conversații sterile. Progres prin acceptare. Disconfortul nu este 
susținut de patimă. Complicații materiale. Se pune prea mult accent pe succesul 
celorlalți. 

 
Mercur va trece astăzi în zodia Balanță prin retrogradări și o parte din 

argumentele pe care le foloseam cu scopul de a obține un avantaj imediat ori pentru 
a ne atenua anumite dureri sau suferințe trec într-un alt plan. Acum evenimentele 
se întorc la o stare de fapt a lucrurilor care era activă în luna anterioară sau suntem 
îndemnați să inițiem tot felul de discuții, una mai sterilă decât cealaltă, și din 
această cauză să ni se amplifice starea de disconfort, de agitație.  

Pentru că în demersul său retrograd Mercur intră în Balanță în săptămâna 
performanțelor, mulți vor căuta să își însușească acum ceea ce cred că au rătăcit de-
a lungul lunii septembrie. Dacă luăm în calcul faptul că în ziua anterioară Mercur și 
Junon au fost în careu, vom înțelege că asocierile pe interes sau conștiința lucrului 
făcute de mântuială vor fi așezate la baza comportamentului de care credem că 
avem nevoie cu precădere în zilele următoare. Înțelegem de aici că Mercur intră în 
Balanță, semnul diplomației, cu senzația că nu are nevoie să muncească, să depună 
efort, să calculeze, să socotească pentru că toate bunurile pe care le merită sunt la 
ceilalți și nu trebuie decât să-i convingă să i le ofere. Asta înseamnă că se va pune 
prea mult accent pe succesul celorlalți, pierzându-se din vedere că avantajul lor nu 
trebuie să-i susțină pe profitori, ci este un succes pe care l-au meritat. 

Este adevărat, în Balanță, Mercur poate fi inofensiv atunci când îi este 
îngrădită dezordinea. Nu este ca atunci când trece prin Scorpion, când îl dai afară 
pe ușă și el îți intră pe geam. De asemenea, 10 octombrie se va remarca și la 
capitolul complicații materiale pentru că, pe de o parte, mersul retrograd aduce un 
deficit de atenție celor care lucrează cu lucruri concrete, iar de partea cealaltă 
intrarea în Balanță îi îndeamnă să viseze prea mult. De aici și tendința de a bate 
pasul pe loc sau de a ignora o colaborare doar pentru că cineva nu a răspuns la 
bună ziua sau a întârziat la o întâlnire. 

Ziua poate fi bună pentru nostalgici pentru că se vor hrăni cu amintirea 
ipostazelor în care erau victorioși sau trăiau pe culmile fericirii. Ei nu sunt ocoliți 
de complicații materiale și nici protejați de efectele neatenției. Vor fi însă bucuroși 
că de această dată planetele îi ajută pentru că nu sunt obligați să procedeze într-un 
anumit fel, nu îi obligă nimeni să muncească, să depună efort, să se ține de o 
promisiune. Totul plutește în jur și dacă cineva dorește mai mult n-are decât să-și 
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întindă mâna și să-și ia. De aceea leneșii se simt încurajați în atitudinea lor sau nu 
se simt constrânși să facă ceea ce nu ne place. 

Spre seară zilei de 10 octombrie, când Luna se va afla în careu cu Jupiter 
intrăm în posesia unui mesaj interesant. Chiar dacă anumite lucruri nu 
funcționează și este o problemă pentru leneși, nu înseamnă că stagnarea aceasta 
este periculoasă. Conflictul intern sau tensiunea care ar putea fi generată de o 
situație nefirească primește susținerea planetei Pluton care are un cuvânt 
important de spus în opozițiile care se construiesc pe axa Berbec - Balanța. Asta 
înseamnă factor de reglare sau element necunoscut care intervine în mod 
neașteptat pentru echilibrarea balanței. Cu alte cuvinte, am putea vedea astăzi că 
oamenii zăpăciți nu sunt de fapt aerieni, nu sunt iresponsabili, ci își deconectează 
ființa de la realitatea înconjurătoare dintr-un motiv numai de ei știut, iar cei care le 
încurcă treburile celorlalți nu sunt neapărat malefici. 

Prin urmare, 10 octombrie ne aduce în fața unor înțelesuri aparte. 
Progresul acum nu ni se înfățișează doar prin aspectul său ascendent sau devorator 
al ignoranței, ci și printr-o anume modulare a vibrației personale pentru a ne 
pregăti să facem un salt mai mare. Cei care lucrează cu energie sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală vor înțelege acest lucru pentru că 
știu, anumite schimbări importante ale vieții sunt pregătite din timp, așa cum este 
și acest moment. Ipostaza zilei de 10 octombrie ia înfățișarea progresului prin 
acceptare, iar disconfortul sau alte elemente negative care ar putea pune în pericol 
superioritatea ori progresul țin astăzi doar de patimă. Oamenii care sunt pătimași 
vor fi indiferenți în mod gratuit și în spatele acestei atitudini nu se va afla o dorință 
superioară, ci dimpotrivă. 

Cei care încă nu au cunoscut această modulație vor avea un 10 octombrie 
încărcat de anumite semne de întrebare sau de un anume disconfort care va face să 
se preocupe mai mult de succesul celorlalți. Vor considera că sunt fericiți cei care 
au bani mulți care au case care au mașini care își arată opulența și desconsiderarea 
față de alte aspecte ale vieții văzându-se pe ei pedepsiți de soartă, de univers, de 
divinitate pentru că le-a fost dat să trăiască o viață plină de lipsuri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta o sugestie venită din 
jur chiar dacă ea ar putea să fie transmisă prin nonverbal ori lansată de 
necuvântătoare. Viața are modulații stranii și din această cauză secretul succesului 
este cunoscut doar de cel care îmbrățișează viața în ansamblul ei. 
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Sâmbătă, 11 octombrie 
Sambata 11-10-2014  2:17     Sun (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Sambata 11-10-2014  3:51    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 

Sambata 11-10-2014  9:27    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 

Sambata 11-10-2014 12:09   Venus (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Sambata 11-10-2014 18:54    Luna (Tau) --> Gemini 

Sambata 11-10-2014 19:06    Mars (Sag) Sex [Lib] North Node 

Sambata 11-10-2014 21:50    Luna (Gem) Sex (Leo) Juno 
 

Un om dur atrage atenția asupra unui defect de caracter. Nesiguranță. 
Indecizie. Neputința de a accepta o durere. Mobilitatea socială zăpăcește. 
Succesul vine prin echilibrul dintre inspirație și expirație. Progresul nu este 
întâmplător. Se creează remizele unui mare succes. 

 
Momentul în care Soarele și Jupiter vor fi în sextil activează din nou într-un 

registru limitat, restrâns, intim, opozițiile care se împlinesc pe axa Berbec – 
Balanță, iar asta înseamnă că se explorează din nou șansa unui succes fabulos pe 
care avem ocazia să-l comportăm în această săptămână. Acum, pentru că în această 
zi de 11 octombrie se mai împlinește și opoziția lui Venus cu Uranus, dar și sextilul 
lui Marte la Capul Dragonului, vorbim despre un semnal major care ne spune că 
viața a luat-o pe un alt drum. Este posibil ca o parte din informațiile care au venit 
spre noi de la începutul săptămânii până acum să ne bulverseze, ori să se prezinte 
de-o manieră abstractă.  

Acum când Soarele și Jupiter sunt într-o relație atât de bună când pe cer se 
construiește un Zmeu la care participă nu doar planetele din zodiile de foc, dar și 
Soarele cu Venus și Axa Dragonului înțelegem că este vorba despre o inspirație de 
excepție, despre o adâncire în cunoaștere a propriei persoane care se poate 
răsfrânge asupra grupului de apartenență prin progrese pe care și pe acesta să le 
comporte ca urmare a succesului individual. Este adevărat, opoziția lui Venus cu 
Uranus arată nesiguranță sau un compromis care vine pe linia juridică ori o teamă 
că intervențiile din acest sector ar putea să compromită tot ceea ce s-a construit 
până acum. Am văzut de-a lungul vieții că nu este deloc ușor cu progresul și pentru 
ca un lucru important să se construiască este nevoie ca altul să fie dărâmat. 

Înțelegem, astfel, din această dispunere astrală că o latură a vieții va merge 
spre progres și alta va regresa, iar Mercur (comunicarea, mișcarea, deschiderea) va 
căuta să-și extragă de-acolo o dreptate închipuită. Persoanele care au fost invitate 
anterior să-și dezvolte o viziune de ansamblu, să vadă mult mai de departe decât au 
văzut până în acel moment, vor reuși să depășească acest impas ce să primească 
aceste influxuri australe cu totul speciale. 

Cei care sunt blocați în această idee de succes sau de insucces vor considera 
că nu este posibil ca aceste două direcții să coexiste într-o singură persoană. În 
cazul acestor persoane, în funcție de achizițiile de până acum, se va insista pe una 
din cele două direcții. Cei care au viziune de ansamblu și care au luat în considerare 
avertismentele din lunile anterioare, care ne îndemnau să privim foarte departe în 
timp, mult mai departe decât ne arată degetul, vor înțelege acum că instrumentele 
abstracte sunt valori utile sau interesante dacă includ cele două tendințe. Practic, 
binele și răul coexistă astăzi într-o formă stranie de succes care ne vorbește despre 
marile necesități ale vieții unui individ. 

Dacă întâlnirea Soarelui cu Jupiter în acest unghi pozitiv s-ar putea să nu ne 
spună foarte multe pentru că Soarele se află în continuare în fereastra opoziției cu 
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Uranus, sextilul pe care Marte îl împlinește cu Capul Dragonului ne va vorbi despre 
nevoia de progres ca și cum acest succes reprezintă aerul pe care îl respirăm sau 
hrana de care avem atât de multă nevoie. Asta înseamnă că se va vorbi astăzi 
despre secrete, despre explorarea unor defecte de caracter sau despre a îndrăzni 
mai mult cu gândul orientându-l către un viitor spre care până acum nu am 
îndrăznit. 

Dintre toate aceste ipostaze descrise prin mecanismul în care se integrează, 
înțelegem că în 11 octombrie se creează premisele unui mare succes. Nu ne referim 
aici doar la bani sau la ceea ce poate fi convertit în bani, ci ne referim la experiențe 
de viață, la maturitate, la înțelegere sau la stabilitate. Atunci când le pierde, nicio 
sumă de bani nu îi poate aduce omului înapoi fericirea, mulțumirea sau încântarea. 
Acestea vin numai prin stabilitate, prin maturitate sau înțelepciune. 

Prin urmare, 11 octombrie reprezintă o importantă zi a acestei perioade, 
nu doar a acestei săptămâni. Acum suntem în fața marilor evenimente și mulți vor 
trage linie și vor vedea ce le-a rămas. Dacă le-au rămas bani fără prietenie, atunci 
vor fi triști și vor considera că acești bani au fost câștigați prin munca altora sau 
prin compromisuri care nu se dovedesc a fi deloc utile. Dacă rămân prieteni și au 
mai puțini bani atunci vor îndrăzni prin puterea acumulată care vine de la aceștia 
să privească foarte departe în viitor și să se bucure că trăiesc și nu oricum, ci 
înconjurați de prieteni cunoscuți sau oameni importanți. 

Se va vorbi în 11 octombrie despre frustrare, despre agasarea independenței, 
însă nu la modul general, ci doar a acelei independențe care a fost folosită în mod 
greșit ori care l-a îndemnat pe individ să gândească destructurat. Atunci când un 
om alege să vadă doar binele sau doar răul nu va putea fi niciodată întreg. Misterul 
vieții le include pe amândouă și de aceea experiențele bune se hrănesc din 
evenimente marcate de un mare dramatism, iar dramatismul, răutatea are nevoie 
de ceea ce binele construiește pentru a distruge. Întregul le cuprinde pe cele două. 
De aceea aceste forțe contrare se atrag atât de mult și binele nu poate fi definit 
decât trecând proba de foc în fața răului, nu în fața unui bine, iar răul se dizolvă, nu 
în fața altui rău și mai mare, ci în fața unui bine puternic și constant. Cei care sunt 
pasionați de ezoterism vor considera că această fuziunea răului cu binele reprezintă 
unul din misterele evoluției. 

Este adevărat, prin ceea ce ni se întâmplă astăzi se creează premisele unui 
mare succes și vom vedea și în ziua următoare, când Soarele se va întâlni cu Capul 
Dragonului, cât de importantă a fost această săptămână, cât de multe înțelesuri ne-
a adus aproape și mai ales cât de utile se dovedește prin faptul că nu ne obligă să 
facem o anumită alegere, ci ne lasă să acționăm în propriul ritm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aduce aminte de dragoste. 
Prin dragoste oamenii se pot bucura, pot suferi, pot zbura sau pot să pot să se 
sacrifice fără să considere că viața le este lipsită de sens. Dragostea, prin această 
dualitate a binelui și răului, dă sens vieții. 
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Duminică, 12 octombrie 
Duminica 12-10-2014  4:09    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Duminica 12-10-2014 17:42     Sun (Lib) Con [Lib] North Node 

Duminica 12-10-2014 20:13    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Duminica 12-10-2014 20:58    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 
 

Atenția este utilizată la maximum. Simplitatea este ridicată la rang de artă. 
Pedeapsa celui rău pare un semn de dreptate obiectivă. Traseul se luminează în 
idei, speranță. Corpul nu tine pasul cu marile transformări. 

 
Este posibil ca unii să nu vadă progresul anunțat din predispozițiile astrale 

ale acestei săptămâni și atunci să fie nemulțumiți de faptul că discută atât de mult 
despre avantaje, progres, succes sau elan, încât fără să-și dea seama arată că se 
interesează mai mult de ceea ce îi avantajează pe ceilalți decât pe sine. Cu toate 
acestea, faptul că au mintea lucidă sau că privesc foarte departe în viitor înseamnă 
că își folosesc atenția la maximum și că prin ceea ce pun la dispoziția celorlalți, prin 
interesul lor, este posibil să aibă și ei parte de puțin noroc.  

Întâlnirea Soarelui cu Capul Dragonului nu este un eveniment foarte rar. El 
se întâlnește o dată pe an, iar acum se întâmplă ca această conjuncție să se 
consume pe zodia Balanță. Această conjuncție se va mai împlinii o dată pe Balanță, 
în anul următor, când Capul Dragonului va avea mai puțin de jumătate de grad de 
parcurs înainte de a intra în zodia Fecioară. Acum traseul este însă bogat în 
informații, în idei, în speranțe, în oportunități sau propuneri. Cei care intră în 
această zi cu o stare de nervi cauzată de faptul că nu sunt mulțumiți cu ceea ce au, 
arată că nu văd foarte departe în timp și că nici experiențele pe care le-au avut nu 
sunt adunate așa cum trebuie și deci nu le acordă importanța cuvenită. 

Nu punem la îndoială că ne aflăm în fața unui moment decisiv pentru 
destinul personal, evidențiat atât prin hotărârea pe care unii o dovedesc atunci 
când se decid să pornească pe un traseu sau prin multitudinea de evenimente în 
care se trezesc dintr-odată. Și aici acționează legea dual pentru că cei care se trezesc 
dintr-o dată în evenimente arată că n-au ascultat de dreptate, de intensitate, de 
dinamism sau chiar de muncă, iar acum acestea îi ajung acum din urmă. Ceilalți s-
au temut de un viitor prea îndrăzneț considerând că dacă o parte din aceste dorințe 
li se împlinesc atunci viața se schimbă și nu pot să anticipeze în acest moment dacă 
schimbarea le va fi pe plac sau nu. Deci nu vor de dragul unei victorii să schimbe 
confortul de moment. 

Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului, pentru că este și Uranus implicat 
prin conjuncția sa cu Coada Dragonului, însemna și întâlnirea cu o formă de 
pedeapsă care a speriat până acum, care a dat insomnii sau dureri de cap. Chiar și 
acolo lucrurile însă se pot lumina cu condiția însă ca aceste forțe să nu suprasolicite 
corpul mai mult decât a spus până acum că poate duce. Corpul nu poate ține pasul 
cu marile transformări decât dacă este ajutat de minte sau de emoții pozitive. 

Va mai exista însă o categorie de oameni care până acum au fost chinuiți de 
mâinii sau de orgolii prea mari și care la acest final de săptămână se bucură că le 
merge rău celorlalți. Vor striga în fața tuturor că pedeapsa aplicată celui rău 
reprezintă un semn de dreptate obiectivă și că undeva acolo sus în necunoscut 
există o forță care le reglează pe toate. Nu încape discuție ca aceste ființe penibile se 
simt privilegiate, urmărind pe fereastră necazul celorlalți. Este de la sine înțeles că 
niciodată o forță obiectivă nu va impune dreptatea doar pentru a face pe plac 
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altcuiva. Plăcerea este o trăire personală și ea este luată de cel în cauză din jur doar 
după bunul plac, nu cumpărată pe bani, bijuterii sau castane. Cei care oferă plăceri 
sunt adesea printre cei care fie se situează la granița dintre bine și rău adică, ființe 
demoniace (care fac și bine și rău fără să aibă discernământ), fie păpușarii care trag 
sforile. Oamenii echilibrați, armonioși sau profunzi nu oferă plăceri, ci sentimente, 
bucurii, împliniri sau îi ajută pe oameni să-și le procure. Plăcerea și-o ia fiecare de 
unde poate pentru că ea vine din corp, ține de corp și se exprimă doar prin corp. 

Prin urmare, 12 octombrie este o zi în care descoperim cât de importantă 
este atenția. Atenția oricum va fi astăzi la cote ridicate însă, fără comanda primite 
din partea conștiinței, este oarbă. Acum ea ne orientează și ne dezvăluie informații 
importante despre putere, senzație, profunzime. Dacă nu știm ce vrem, atunci 
atenția se va orienta către lucrurile care strigă cel mai tare și îl va obliga pe individ 
să-și așeze viața după informațiile pe care le oferă, apoi se va uita în urmă și va 
invita în primul rând defectele cele mai mari, pentru că acestea au în planul 
conștiinței zgomotul cel mai mare. 

Întâlnirea Soarelui cu Capul Dragonului înseamnă momentul în care 
înțelegem ce avem de făcut de acum încolo pentru încă un an de zile sau nevoia de 
dreptate pentru a ne așeza rezultatul acesta la baza unui edificiu important. 

Este posibil ca în toate aceste frământări corpul să nu poată ține pasul cu 
transformările sufletului, de aceea este important ca ideea să fie clară, gândul 
sincer, iar sentimentul curat. Dacă acestea nu sunt îndeplinite, avem de-a face cu 
oameni de o proastă condiție care preferă să se bucure de răul celuilalt și să invoce 
justiția divină ca și cum stă în puterea lor să emită astfel de judecăți. Nu este un 
lucru nou, am văzut adeseori în jurul nostru oameni care se bucură atunci când un 
adversar trece prin momente dificile considerând că lui, și doar lui, Dumnezeu îi 
face dreptate când ceilalți suferă. Nici nu trebuie să mai explorăm această situație 
pentru că înțelegem că ea reprezintă plăsmuirea unei minți bolnave. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi liberi cu 
sentimentele, cu gândurile, cu aspirațiile, nu și cu plăcerea. Nu este indicat astăzi să 
confundăm plăcerea cu dragostea. Altfel, viitorul se va așeza pe baze nesigure sau 
periculoase. 
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13 - 19 octombrie 2014 este săptămâna recunoașterii meritelor, a succesului 
neîmpărtășit și a respectului față de progres. Mulți vor avea impresia că se află 
acum în fața unui vârf interesant. Dintre aceștia, mult mai conștienți de beneficiile 
acestei perioade vor fi cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un 
proces de cercetare spirituală. Aceștia vor aprecia mai mult beneficiile care vin din 
partea zodiei Balanță, adică invitația la a călători către un domeniu misterios, acela 
al spiritului, și vor trata cu indiferență tentațiile acestei lumi, cele care țin de 
orgoliu, aroganță, fățărnicie sau dispreț. 

Multe din beneficiile acestei săptămâni vor pendula în jurul dorinței de 
dreptate. Marte se află în continuare în tranzit prin zodia Săgetător și făcând o 
înțelegere secretă cu planetele din Balanță îi trimite pe oameni spre competiții apoi 
le va vorbi despre ce meritau și despre ceea ce nu meritau să obțină de acolo. Cei 
care sunt, de felul lor, mai sensibili vor reuși să se detașeze de ambiția sau de 
orgoliul de a învinge și pentru ei cea mai importantă victoria a acestei săptămâni va 
fi dată de faptul că participă la anumite evenimente, că sunt băgați în seamă, că 
sunt solicitați ori că la un moment dat părerea lor contează. Ceilalți, își vor 
consuma până și ultima picătură de energie pentru a demonstra ceva, pentru a 
arăta că sunt deasupra celorlalți ori pentru a-și însușii beneficii pe care nu le merită 
în totalitate. 

În general, ajungem să ni se recunoască meritele după ce parcurgem o 
perioadă de efort. Particularitatea acestei săptămâni nu ține însă doar de acordarea 
de beneficii pe baza efortului depus. Asta înseamnă că recunoașterea meritelor s-ar 
putea să fie realizată într-un alt domeniu decât se așteaptă individul, de alte 
persoane sau în alt mod. Succesul va fi astfel neîmpărtășit, fie din cauza unei mari 
surprinderi, fie pentru că individul nu s-a mai întâlnit cu acest gen de apreciere. 

În egală măsură, întâlnirea cu genul acesta de rezultate poate fi tradus și prin 
dictonul: "După plată și răsplată!". Asta înseamnă că acolo unde a existat agresiune 
se va răspunde cu duritate, acolo unde s-a ascuns adevărul, minciuna devine mai 
puternică, fără să se țină cont că acum realitatea sociale este alta. Vom vedea că 
unghiurile pe care le vom parcurge în această săptămână, cu predilecție în ziua de 
15 octombrie, când se împlinește un adevărat regal de unghiuri astrale, vor pune 
mult accent pe calitatea umană ca și cum edificiul căruia i se pune o bază în această 
săptămână depinde întru totul de calitatea a ceea ce individul arată acum și nimeni 
nu vede. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a depăși granița 
prejudecății. Să lăsăm universul să ne șlefuiască mintea, sufletul, caracterul, să ne 
încarce cu emoții pozitive, dar să nu considerăm că dacă dintr-o altă zonă cineva ne 
întinde o mănă de ajutor ne vom putea permite să lansăm spre acea zonă invitații la 
competiție. Competiția în această săptămână corodează calitatea sufletului și poate 
crea individului impresii false despre stadiul în care se află sau puterile pe care le 
deține. Calitatea sufletului este acum o necunoscută și dacă avem deschiderea 
necesară să primim toate aceste informații așa cum sunt ele, la finalul săptămânii, 
când ne întâlnim cu mâna destinului, am putea să le integrăm într-un mod 
miraculos în proiecte foarte îndrăznețe. Având alături asemenea beneficii, viitorul 
nu poate fi decât luminos. 
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Luni, 13 octombrie 
Luni 13-10-2014  0:34    Luna (Gem) Tri (Lib) Venus 

Luni 13-10-2014  3:37    Luna (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Luni 13-10-2014  6:02    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Luni 13-10-2014  7:08     Sun (Lib) Tri (Gem) Moon 

Luni 13-10-2014  8:17    Luna (Gem) Opp (Sag) Mars 

Luni 13-10-2014 16:55    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Luni 13-10-2014 20:59    Luna (Gem) Tri [Lib] Mercury 
 

Simplitatea dă forță. Accidentele sunt privite ca mari impulsuri spre 
transformare. Putem să strigăm foarte tare. Ne trec prin față secvențe 
importante ale vieții. Curajul de a spune lucruri dureroase. Nevoie de 
interacțiune, schimb de experiență, transfer echidistant. 

 
Debutul săptămânii se face cu tranzitul Lunii pe ultimul segment al zodiei 

Gemeni, ceea ce va accentua accesul la putere prin simplitate. Suntem în 
continuare în plin tranzit prin zodia Balanță și asta înseamnă că ne aflăm în 
continuare sub directa influență a opoziției pe care Uranus o realizează față de tot 
ceea ce se află în tranzit prin această zodie. Asta înseamnă că toate mesajele care 
sunt legate de armonie, justiție, echidistanță, tot ceea ce este tangent la frumos ori 
se exprimă prin rafinament, primește o replică dură din partea unui adversar. 
Astăzi, în prima zi a săptămânii, dar și de-a lungul următoarelor zile ale acestui 
interval, puterea careului va crește. Este de la sine înțeles că mesajul recunoașterii 
meritelor sau accesul la un succes pe care să nu-l putem împărtăși lasă în urmă și o 
durere adâncă.  

În această primă zi a săptămânii durerea vine din rememorare unor 
evenimente importante ale vieții când nu am dat dovadă de suficientă inițiativă 
când am fost pasivi ori am așteptat ca altcineva să ne facă dreptate. Acum, când 
Luna se află pe ultimul segment al zodiei Gemeni, când anturajul nu pare să aibă 
ceva împotriva individului, se întâmplă tot felul de lucruri neobișnuite, tot felul de 
întâmplări neintenționate de niciuna dintre părțile participante care schimbă 
echilibrul evenimentelor și sperie. 

În fața acestor situații ciudate oamenii care nu am mai trecut prin așa ceva 
ori care sunt la începutul cercetării lor vor avea impresia că se află în fața unor 
indivizi foarte ascunși și chiar dacă pe față spun că sunt echidistanți sau chiar 
prieteni, în realitate, sunt adversari de temut. Această impresie este greșită pentru 
că se bazează prea mult pe experiențele traumatizante ale trecutului care ne atrag 
acum ca un magnet. Cu toate acestea, acum oameni au nevoie de interacțiune 
pentru a se elibera de aceste impresii false. Vor exista persoane care, fiind prea 
ignorante sau neinițiate în această problemă, nu vor accepta acest înțeles al 
evenimentelor și vor da înainte cu obsesiile lor, acelea prin care toți cei din jur sunt 
vinovați de ceva. Dacă ar căuta să integreze vibrația acestei zile, adică ceea ce sunt 
ei în acest moment, ceea ce gândesc, ceea ce reprezintă, în directiva generală a 
acestei săptămâni vor vedea că lucrurile se liniștesc și această nevoie de 
interacțiune îi va duce către un transfer echidistant, către îmbogățirea 
experiențelor, către liniște.  

Se întâmpla însă în această primă zi a săptămânii un lucru cu totul 
neobișnuit. Cei care lucrează cu instrumentele abstracte care au un anumit nivel al 
percepției subtile vor observa că se adâncesc foarte mult într-o zonă a misterului pe 
care nu-l poate împărtăși. Acest mister reprezintă practic și dovada de progres de 
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elevare, de superioritate. Acolo nu pot ajunge cu rațiunea sau cu logica, ci ajung cu 
alte simțuri pe care lumea fizică nu le poate exprima pentru că nu are echivalent. 
Vor observa în mod surprinzător că expresia care le vine din conștiință le permite 
să constate exprimarea prin mai multe stări în același timp. Asta nu înseamnă că 
acest joc al conștiinței are de-a face cu înțelegerea. Înțelegerea este un instrument 
de lucru care nu poate dicta conștiinței cum să se exprime, ci îl ajută pe individ 
doar să constate ceea ce conștiința a creat deja. Înțelegerea nu este un instrument 
de comandă, ci de constatare. Dacă avem de-a face cu terapeuți, cu oameni care nu 
se tem de necunoscut, de mister, de cunoaștere, care nu sunt contrariați de aceste 
expresii minunate ale conștiinței vor observa că forța conștiinței îi ajută să se 
exprime ambivalent, adică și prin ei înșiși și prin partenerul de dialog ca și cum s-a 
împărțit în două ori constată dintr-o dată că această fragmentare a fost făcută cu 
mult timp în urmă, iar acum doar o observă. Această exprimare adâncă, abstractă, 
profundă îi permite ființei să se mențină întreagă chiar dacă aplică această 
multiplicare, adică omul să fie el însuși și în același timp să fie și partenerul de 
dialog, dar nu în formă activă, ci ca martor.  

În rest, ziua aduce activități stranii, dorința de a petrece timpul în preajma 
unor oameni pe care îi admirăm pentru calitățile pe care le au sau pentru că îi 
vedem superiori. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în fața unei expresii 
personale de o adâncă percepție și de un mare rafinament. Dacă alegem să nu fim 
oamenii comuni alegem de fapt să ne situăm pe vârfurile aride ale cunoașterii, 
acolo unde simțurile corpului fizic nu pot ajunge. Acolo instrumentele sunt atât de 
neobișnuite față de ceea ce folosim în mod curent aici încât ar putea să tulbure 
chiar și dorința de a trăi într-un anumit mod, atrăgând mult spre extreme. În prima 
zi a acestei săptămâni în care sunt recunoscute meritele, în care succesul nu poate fi 
împărtășit și în care se arată respect față de progres fiecare va avea nevoie să-și 
descopere propria cale spre progres. Din exterior s-ar putea ca vârfurile acestea 
aride să nu reprezinte în acest stadiu progresul cel mai util, dar, în mod sigur, 
mergând pe calea proprie fiecare va descoperi care sunt pentru el vârfurile aride, 
cum se construiește pentru el progresul încât pasul să fie făcut înainte cu drag, nu 
cu de-a sila. 

Atunci când se află în fața recunoașterii meritelor sale oamenii cad în patima 
egoismului, a mândriei, devenind prea aroganți. Realizările acestei luni nu încap în 
spațiul acestei săptămâni de aceea chiar de la început sunt îndemnați să facă un 
efort de înțelegere că poate această slugă credincioasă a conștiinței ar putea să-i 
spună în ce direcție să o ia. 

Genul acesta de previziunea astrală care se adresează în cea mai mare parte 
sufletului are la bază nevoia individului formulată în trecut de a întinde mâna către 
cer, de a striga spre ajutor într-o limbă pe care cei de Sus o înțeleg. Această nevoie 
de progres este explicată din punct de vedere astral prin greutatea pe care Uranus 
din Berbec, pionierul care poate schimba totul într-o clipă, o pune pe planetele din 
Balanță, cele care sunt prea sigure pe dreptatea cunoscută și refuză să vadă ce se 
află dincolo ori deasupra. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta prin orice mijloc să 
îmbrățișam postul de gânduri. Cu cât mai puține gânduri avem cu atât mai mari ne 
sunt aripile care se deschid și ne duc spre cunoaștere. Cine nu vrea cunoaștere nu 
are nevoie de aripi, deci să nu le ceară. 
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Marți, 14 octombrie 
Marti 14-10-2014  2:31    Luna (Gem) --> Cancer 

Marti 14-10-2014 11:32   Venus (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Marti 14-10-2014 12:22    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Puterea de a construi un noroc important în viitor. Suntem mai aproape de 
cer. Intuiția funcționează foarte bine. Primim multe informații prin inspirație. 
Sugestiile din jur au calitatea de ghid. Nu ne este greu să iubim. Transformarea 
are nevoie de dragoste. 

 
Cea de-a doua zi a săptămânii aduce o importantă modificare în orientarea 

atenției prin faptul că Luna va trece în domiciliu. Lucrurile devin mai practice 
deoarece cu cât avansăm în spațiul acestei zile, cu cât ne apropiem de după-amiază 
zilei de 14 octombrie cu atât mai conștienți devenim de un pericol. Vibrația acestei 
zile va fi însă dominată de un element cât se poate de bun. Este vorba de sextilul 
dintre Venus și Jupiter. Întâlnirea celor doi benefici are acum o expresie înaltă 
pentru că Venus se află în domiciliu, iar Jupiter în Leu să exprimăm de-o manieră 
caldă expansivă protectoare deși expresia sa cea mai înaltă se află într-o altă zodie 
de foc, acolo unde îl găsim pe Marte care are și el la rândul său domiciliul în 
cealaltă zodie de foc. Înțelegem, astfel, că norocul acestei zile vine prin joc de rol 
sau pe principiul o mână o spală pe cealaltă. 

De fapt, ceea ce este mult mai important în această zi vine din indicațiile pe 
care le au cei doi benefici. Venus se află acum foarte aproape de Capul Dragonului, 
urmând ca în ziua următoare, miercuri, 15 octombrie, să împlinească o conjuncție, 
iar Jupiter va media relația proastă care există între Uranus și planetele din 
Balanță. În timp ce Micul Benefic constată că îi crește puterea prin asociere, Marele 
Benefic sporește puterea individului prin implicare, extindere, exprimare. 

În primul rând, aportul asupra vieții personale merge în direcția în care 
individul dorește să simplifice lucrurile. Aglomerarea de planete de pe zodia 
Balanță înseamnă prea multe lucruri de rezolvat în exterior și o prea puțină atenție 
orientată în interior. Asta nu înseamnă că în interior problemele sunt puține, iar de 
aici dorința de simplificare înseamnă a pune degetul pe rană. Judecând această 
căutare a binelui personal după profunzimea spre care am fost îndemnați în ziua 
anterioară, înțelegem că orientarea către această nouă direcție nu este deloc 
întâmplătoare. Fuziunea beneficilor de acum arată că sunt intensificate două mari 
puncte dureroase ale vieții personale. Cine se va orienta către ambele direcții în 
egală măsură va reuși să depășească obstacolele personale care sunt legate de 
neputința de a crea, de a se exprima, de a se impune sau de a cere ceea ce au nevoie 
sau de a se face dreptate. 

Atunci când ne ocupăm de suflet sau când dorim să ne exprimăm prin justiție 
divină nu putem lucra cu aceste energii fără să facem trimitere la iubire. Atât Venus 
din Balanță, cât și Jupiter din Leu vorbesc despre forța iubirii care creează, 
transformă sau modelează. 

Contextul astral de acum conferă o mare libertate de expresie, de percepție, 
dar fără să ne pierdem identitatea. Cu toate acestea nu trebuie să pierdem din 
vedere că Jupiter din zodia Leu are și o problemă cu autoritatea, îndemnându-l pe 
individ să creadă că dacă a reușit atunci este singurul care putea să facă acest lucru, 
iar Venus din Balanță, cu toate că este în domiciliu, invocă justiția prin lege, prin 
reguli de bună purtare, prin recomandări venite din exterior, pentru că, în această 



Săptămâna 13 – 19 octombrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 9 octombrie 2014, ora 8:13 

dispunere în care este lezată de Uranus devine golită de însemnătate, dorește să 
completeze acest deficit cu elemente exterioare. 

Nu încape îndoială că cele două poziții au un mare rafinament subtil, se 
exprimă prin migrație, eleganță, expresivitate sau putere. Dar noi, pentru că 
studiem astrologia și privim fiecare conjunctură prin aspectele esențiale sau din 
mai multe unghiuri, nu putem să nu consemnăm și aceste direcții. De asemenea, 
forța lui Jupiter prin expresivitate și dominare va primi în desfășurarea să o 
susținere din partea lui Marte. Asta înseamnă că acolo unde individul are de 
depășit mai multe încercări, acolo unde competiția este acerbă și orgoliul va fi 
foarte mare. De partea cealaltă, Venus, trecând prin opoziția cu Uranus, le arată 
oamenilor că a sosit momentul să acorde o mare importanță regulilor celorlalți, 
valorilor stabilizate deja ori standardizate pentru că, după cum se observă, cele 
personale sunt în impas. 

Aceasta este principala problemă pe care o vor rezolva beneficii în ziua de 14 
octombrie. Acesta este elementul care are nevoie de schimbare, de modificare, de 
profunzime pentru a face ființa întreagă. Dispunerea astrală de acum nu înclină 
balanța către lucrurile negative, dar picură puțină invidie sau puțină aroganță în 
sufletul celor care se află la început de drum. 

Prin urmare, 14 octombrie ne aduce norocul de a ne corecta conduită. 
Astăzi, prin relația bună dintre Jupiter și Venus, nu vom beneficia de un noroc la 
modul general, ci va veni spre noi acel noroc pe care l-am ignorat până acum 
pentru că nu l-am văzut în aspectul său general, întreg, complet. Acum avem nevoie 
de exemplele celorlalți, să observam când au devenit puternici, cum au procedat, 
care sunt mijloacele la care au apelat pentru a învinge în confruntări directe. 

Atunci când unul este întreg, când observă că poate să facă multe lucruri și 
nu cade în patima orgoliului să considere că este doar meritul său se înfiripă 
sentimentul iubirii curate care înnobilează orice faptă. Ceea ce se consumă acum pe 
zodia Balanță are o mare însemnătate pentru viața proprie pentru că ne aduce în 
fața unui tribunal invizibil care ne arată ce meritam să primim de la viață sau dacă 
putem să sperăm la mai mult. Adesea se spune că informația înseamnă putere și 
dacă acum aflăm această direcție, dacă descoperim care este traseul, dacă aflăm 
adevărul înseamnă că suntem cu adevărat norocoși, privilegiați sau avantajați de 
această dispunere cosmică. 

Astăzi descoperim că nu ne este greu să iubim și este posibil ca mulți să 
considere că acest lucru este prea simplu și să-l trateze cu indiferență, cu 
superficialitate ori să-l ignore gândind că dacă este simplu vor putea să facă acest 
lucru oricând. Din zodia Balanță ne vin acum și plăceri neobișnuite la fel cum din 
zodia Leu orgoliile sau aroganțele devin caustice. Iubirea este ceea ce ne calmează, 
ceea ce ne umple sau ceea ce dă sens vieții. Nu înseamnă că faptele pe care le 
săvârșim acum vor răsturna lumea, nu înseamnă că vom reuși să construim din nou 
turnurile gemene în trei zile. Edificiul personal cere ca etalon, ca măsură un 
standard personal, acela care vine din suflet și doar după puterea și măsura 
fiecăruia. Doar iubirea ne ajută să ne înțelegem și să avem acces la el în formă 
continuă. Este posibil ca ziua de 14 octombrie să ne-o petrecem dereticând prin 
casă ori pur și simplu nefăcând nimic din ceea ce am făcut până acum. Un element 
care schimbă ordinea, care modifică prioritățile, care se interpune peste ceea ce, 
prin repetare, a devenit în regulă până acum ne va vorbi despre sensul pe care-l are 
norocul personal acum. 
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Recomandarea pentru această zi vine să ne atragă atenția asupra 
sentimentului de liniște. Liniștea, atunci când este combinată cu iubirea, devine 
pace. A fi în Pace înseamnă a fi întreg. 

 
Miercuri, 15 octombrie 

Miercuri 15-10-2014  0:02    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Miercuri 15-10-2014  5:21    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Miercuri 15-10-2014  6:09    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Miercuri 15-10-2014  6:11   Venus (Lib) Con [Lib] North Node 

Miercuri 15-10-2014 10:19     Sun (Lib) Sex (Sag) Mars 

Miercuri 15-10-2014 13:15 Mercury[Lib]Sex(Leo) Lilith 

Miercuri 15-10-2014 15:40    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 15-10-2014 16:48    Luna (Can) Squ (Lib) Venus 

Miercuri 15-10-2014 21:36    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 

Miercuri 15-10-2014 22:12     Sun (Lib) Squ (Can) Luna (Half Moon) 
 

Puterea de a schimba destinul. Tentația are chip înfricoșător. Minciuna este 
descoperită mult mai ușor. Ridicarea nivelului prin depășirea unei încercări. 
Vorbe spuse aiurea. Oamenii mincinoși devin din ce în ce mai mici. Respect pentru 
valoare. Invidia este pusă la colț. Se caută simplitatea. Replicile sunt dure, dar 
încărcate de înțelesuri profunde. Răul nu se lasă atât de ușor doborât. 

 
Ceea ce în ziua anterioară a fost speranță poate deveni astăzi realitate. 

Puterea poate fi măsurată prin confruntări directe sau demonstrată fără a necesita 
consum suplimentar de energie. Regalul de forțe astrale care se împlinește în 
această zi ne va vorbi despre continuarea unor demersuri în sfera ideilor, în sfera 
planului concret. Asta înseamnă că problemele ridicate acum vor atrage și mai mult 
atenția asupra unor nevoi personale. Când Venus din domiciliu se întâlnește cu 
Capul Dragonului bucuria ne cuprinde sufletul și, pe lângă faptul că suntem mai 
optimiști cu planurile de viitor, observăm că ni se răspunde de la același nivel, cu  
aceleași intenții bune și cu același optimism. Pentru că această dispunere astrală se 
împlinește în săptămâna în care ne sunt recunoscute meritele importante 
înțelegem că forța astrală care vine spre noi acum se va orienta mai mult către 
identificare, către a face un schimb nevăzut de informații, sentimente, de exemple 
de viață și mai puțin de obiecte. Venus în Balanță se apropie mai mult de latura 
imaterială, de ceea ce se vede mai puțin, de ceea ce nu se poate atinge în mod 
direct. Asta înseamnă că beneficiile pot veni prin vorbe, prin atenție, printr-o 
prezență, fie ea și mută, prin care se oprește proliferarea unui element negativ. 
Pentru că evenimentele de acum ne vorbesc despre protecția în fața unor elemente 
corozive este clar că ne vom întâlni astăzi cu vibrațiile unui element negativ. 
Oamenii mincinoși se descoperă, devin mult mai vizibili și prin faptul că li se 
oprește acest demers devin din ce în ce mai mici. Până și ei ajung să respecte 
valoarea însă numai după ce trec prin șocul opririi demersurilor lor. Drept dovadă 
astrală avem sextilul care se împlinește între Mercur și Lilith, adică fuziunea dintre 
două rele care, din fericire, nu se poate impune peste toate celelalte unghii pozitive 
ale zilei. Totuși, pentru că trecem printr-o fază de pătrar (Ultimul Pătrar) înțelegem 
că din tensiunea internă, nesiguranța sau poate o picătură de răutate la care nu 
dorim să renunțăm, reprezintă ceea ce îi încurajează pe acești mincinoși să se 
exprime. Cu cât nesiguranța este mai mare, cu atât replicile lor vor fi mai dure, însă 
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rezultatul, pentru că întregul context astral ne vorbește despre un bine, despre un 
succes, va fi încărcat de înțelesuri profunde. 

Dar înțelegem din directiva generală trasată acestei săptămâni că succesul 
împotriva acestor personaje nefericite nu va putea fi împărtășit acum. Practic, va fi 
mult mai vizibilă o anume stagnare, dar această stagnare reprezintă de fapt și 
insuccesul prin neproliferarea răului. 

Un element important al acestei zile care vine și se integrează în norocul 
predispus de întâlnirea lui Venus cu Capul Dragonului ne arată că anumite 
informații referitoare la progresul personal au existat dintotdeauna în jur. Este 
posibil ca o persoană să povestească despre intențiile sale și să găsească în preajma 
sa mulți oameni care gândesc și simt la fel. De asemenea, este posibil ca o 
informație, o avertizare, un semn venit dintr-un anturaj pe care l-am ignorat până 
acum ori pe care l-am considerat nepotrivit ne atrage atenția și ne face să ne 
schimbăm traseul, poziția și din noua locație să vedem mai clar ce s-ar fi putut 
întâmpla dacă nu procedam așa. Ceea ce se va concretiza acum, o continuare a ceea 
ce am conștientizat, văzut sau înțeles în ziua anterioară, poartă această emblemă a 
victoriei obținută prin acțiune proprie. Drept dovadă astrală stă tranzitul activ al lui 
Marte prin Săgetător care aduce nu numai dorința de competiție, dar și o mare 
încântare, o mare bucurie atunci când victoria este obținută. 

Acolo unde lucrurile sunt centrate pe reguli de bune practici, acolo unde 
oamenii se arată deschiși înțelegători, generoși, acolo putem vorbi de rezultate mult 
mai aproape de forma celor concrete decât în cazul celorlalți. Practic, mincinoșii 
vor fi deconspirați și oferiți ca exemplu la capitolul “Așa nu!” chiar dacă proiectele 
care vin spre noi în dimineața acestei zile deja și-au format până spre seara echipa 
de lucru ori deja au creionat demersurile viitoare. Totul depinde de forța personală 
și de bunătatea sufletului. Cu alte cuvinte, dacă vrem respect față de progres și nu 
ne dovedim prea lacomi, progresul ne răspunde cu aceeași monedă. 

Prin urmare, 15 octombrie ne testează puterea de a alege. Cu cât ne 
apropiem mai mult de expresia personală, cu atât înțelegem mai bine că avem un 
scop, o menire, un rost. Fiecare deține un fel de a fi care definește pulsul personal și 
tot ceea ce creează, tot ceea ce lasă în urmă poartă amprenta personală a puterii 
care îi caracterizează. Această putere cu cât se va apropia mai mult de bunătate, 
generozitate, căldură, cu atât va atrage mai multă minciună sau mai mulți 
mincinoși pe care, conform menirii sau calității sufletului, va trebui să îi înfrunte. 
Astăzi invidia este pusă la colț pentru că se va vorbi frumos, oamenii vor avea un 
comportament agreabil și vor dori să facă doar schimburi pozitive. 

Sigur, există și oameni care nu știu să se bucure, care sunt orientați negativ și 
care, de felul lor, arată că scopul pe care-l au în viață este acela de a-i stresa pe 
ceilalți sau de a le face viața un iad. Aceștia vor încerca să se exprime pozitiv în 
această zi, dar nu vor putea și replicile dure pe care le vor arunca în jur vor fi 
semnul că înțeleg că nu se pot ridica la nivelul celor care sunt cu adevărat oameni 
buni. Dacă privim în jur, dacă facem o retrospectivă asupra ultimei perioade sau ne 
aruncăm un ochi critic asupra societății, înțelegem că bunătatea, altruismul, 
generozitatea, dragostea, dezinteresul față de acumulările obsesive ale acestei lumi 
reprezintă valori rarisime. De aceea, acolo unde se întâlnește un om bun va trebui 
prețuit pentru că el face parte dintr-o specie pe cale de dispariție. Scopul pentru 
care se împlinesc aceste unghiuri este acela de a ne trezi amintirea bunătății, 
amintirea succesului obținut prin cultivarea acestor calități speciale, nu prin 
proliferarea răului ori prin compromiterea frumuseții universale. Până și a spune 
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“Bună ziua!” cuiva poate astăzi să ne arate care este calitatea omului. Dacă face 
parte din categoria celor răi va pune în această urare un mănunchi de țepi pentru  
a-l face pe interlocutor se simtă ziua așa cum o simte el, adică apăsătoare, 
încărcată, periculoasă. Dacă nu, înainte de a da binețe, omul bun va străluci, va 
sclipi și va oferi partenerului de dialog un zâmbet sau îl va invita pe interlocutor să 
se hrănească din căldura sa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege, indiferent de direcțiile 
care vin spre noi acum să facem doar bine. Este posibil ca acest bine să se exprime 
doar la nivel mental, doar prin gânduri, doar în adâncul sufletului. Să respectăm 
direcția pe care o alege pentru că de acolo ni se va întoarce cu puterea pozitivă 
pentru a ne înnobila sufletul și viața. 

 
Joi, 16 octombrie 

Joi 16-10-2014  2:27    Luna (Can) Squ [Lib] Mercury 

Joi 16-10-2014 13:31    Luna (Can) --> Leo 

Joi 16-10-2014 20:51    Luna (Leo) Con (Leo) Juno 

Joi 16-10-2014 23:39     Sun (Lib) Con [Lib] Mercury 
 

Prezentul este neîncăpător. Munca este supradimensionată. Relațiile cer un 
alt mod de raportare. Se concentrează o problemă fără soluție. Mintea lucrează 
foarte bine. Se cere dreptate. Extravaganțele trecutului sunt dezvăluite. Frica 
distruge o relație. Accidentul nu este întâmplător. Explozie. Invadarea intimității. 

 
Luna astăzi își încheie tranzitul său prin zodia Rac urmând ca, în mijlocul 

zilei, să intre în zodia Leu. Înainte de a-și încheia tranzitul său prin domiciliu (Rac) 
va împlini un careu cu Mercur retrograd din Balanță, cel care, tot astăzi, se va 
întâlni cu Soarele într-o conjuncție. Toată această frământare astrală ne lasă 
impresia că prezentul este neîncăpător. Ideile nu pot fi puse în aplicare acum 
pentru că un anume neastâmpăr nu ne lasă să gândim în perspectivă ori să privim 
evenimentele într-o succesiune firească. Asta înseamnă blocaj afectiv, blocaj 
mental, iar rezultatul va fi o stagnare pentru că vibrațiile pozitive din zilele 
anterioare se răspândesc și asupra zilei de 16 octombrie, căutând să atenueze ori să 
forțeze într-o direcție bună energia care atare din conjuncția Soarelui cu Mercur. 

Mercur, care se află în continuare în mers retrograd prin Balanță, îi 
îndeamnă pe oameni să spună ceea ce le vine la gură. Dacă sunt orientați pozitiv, 
dacă lucrurile sunt cât de cât clare, atunci printre două trei prostii mai pot spune și 
un lucru bun, iar rezultatul nu va fi atât de rău pe cât pare. Cert este că prin 
conjuncția lui Mercur cu Soarele sau prin impactul pe care Luna îl are la trecerea sa 
din domiciliu (Rac) în Leu oamenii vor fi îndemnați să-și ceară dreptatea. Este 
posibil ca unii să creadă că dreptatea înseamnă să fie divulgată celorlalți 
intimitatea. Invadarea intimității prin explozii temperamentale sau prin 
desconsiderarea confortului celui din jur reprezintă mijlocul prin care anumite 
persoane mai puțin rafinate obțin succesul. Practic, aceasta este ziua care aduce 
cele mai mari neplăceri pe această linie a victoriei. 

De această dată întâlnirea Soarelui cu Mercur nu reprezintă succesul, victoria 
sau beneficiile cu care suntem noi obișnuiți când cele două corpuri cerești sunt în 
conjuncție. Retrogradarea lui Mercur arată obsesii care afectează procesul muncii 
sau limitează puterea de înțelegere a unor probleme care se întind pe o perioadă 
mare de timp sau care cer cunoștințe profunde. 
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Se poate vorbi aici și despre o teamă în ceea ce privește sinceritatea 
partenerului de viață sau referitor la faptul că își va ține promisiunea făcută. Este 
mai puțin important daca o promisiune este dusă la îndeplinire pe cât de important 
este faptul că presiunea pe care Uranus o pune asupra dispunerii lor astrale de 
acum, din ziua de 16 octombrie, ne indică posibilitatea de a se produce un accident 
din neatenție ori din ambiție prostească. Este adevărat, mintea lucrează foarte bine 
acum însă rezultatele nu pot fi aplicate în prezent, nu sunt destinate nici 
demersurilor viitoare, ci pur și simplu puse într-o vitrină sau inventate, create 
pentru a impresiona. 

Prin urmare, 16 octombrie ne îndeamnă să observăm beneficiile care pot fi 
obținute din activități superficiale. Va fi o zi grea pentru cei care nu sunt obișnuiți 
să facă lucrul de mântuială, să termine repede ori să transfere răspunderea pe 
umerii celorlalți. Cu toate acestea caracterul superficial are astăzi un magnetism 
aparte. Mulți vor avea impresia, poate chiar dintre cei care sunt pasionați de 
astrologie ori de ezoterism, că, prin caracterul superficial al momentului, zodia 
Balanță se răzbună. 

Dacă nu se depășește acest cadru superficial, dacă se respectă programul de 
lucru, însă nu sunt îndeplinite sarcinile, dacă frumosul este apreciat numai prin 
haine strălucitoare, farduri sau parfumuri scumpe, atunci 16 octombrie devine o zi 
agreabilă care nu ne va pune prea multă greutate pe umeri și nici nu ne va apăsa 
atât de mult. În cazul celor care sunt, de felul lor, mai profunzi, care gândesc intens 
sau de mai multe ori aceeași problemă, caracterul instabil al vibrațiilor de acum, 
inclusiv conjuncția lui Mercur cu Soarele, care înseamnă lucru făcut de mântuială, 
dar în mod insistent, înseamnă destabilizare, consum de timp prețios sau de 
energie, pierderea unui element important, distrugând un obiect, uitând ceea ce au 
vrut să spună sau rătăcind o idee importantă asupra căreia nu vor mai reveni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne declara împotriva 
superficialității pentru că ecuația astrală de acum ne va elimina din această schemă 
a satisfacției, ca într-o situație penibilă în care suntem dați afară dintr-un 
restaurant doar pentru că nu avem vestimentația potrivită, doar pentru că bărbatul 
nu are sacou, iar femeia rochie de seară. Caracterul indecent va ține doar o zi, adică 
doar astăzi și dacă ne ținem cu firea și considerăm că deși este weekend lăsăm totul 
în voie sau ne bucurăm de ceea ce este permis și doar atât, ne vom conserva 
energia, iar conservarea energiei reprezintă beneficiul cel mai mare al acestei zile. 

 
Vineri, 17 octombrie 

Vineri 17-10-2014  4:50 Mercury [Lib] Sex (Sag) Mars 

Vineri 17-10-2014 17:58    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Vineri 17-10-2014 20:56 Mercury [Lib] Con (Lib) Venus 
 

Se face apel la un volum mare de cunoștințe. Inventariere. Nevoie de 
exprimare la alte dimensiuni. Apelăm la metode neconvenționale de transfer a 
informației. Funcția este foarte importantă. Mândria este scăpată de sub control. 
Argumentele devin din ce în ce mai mici și mai inutile. 

 
Lucrurile mari să obțin cu mari sacrificii. 17 octombrie este ziua care ne 

aduce în fața acestor sacrificii ca și cum numai așa putem trece de cele mai dificile 
momente ale vieții. Mercur și Marte în noaptea de 16 spre 17 octombrie ne 
îndeamnă să facem apel la un volum mare de cunoștințe. Am putea intra în posesia 
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acestora prin inspirație ori prin vise cu caracter premonitoriu. Deși in mod normal 
conjuncția lui Mercur cu Venus de pe zodia Balanță ar trebui să aibă o greutate 
mult mai mare în ceea ce privește deschiderea față de trăsăturile spirituale, față de 
rafinament, eleganță sau dreptate, de această dată lucrurile stau altfel. Relația de 
sextil dintre Mercur și Marte ne aduce deschidere către mari spații, expansiune 
către informații neobișnuite și deci ne oferă posibilitatea de a face un pas către o 
mare realizare.  

Sigur, zodia Săgetător nu este prin excelență polul moralității sau al 
elementelor pozitive. Marte în tranzit prin acest semn ne poate aduce și o situație 
neobișnuită în care să gustăm din mândrie ca și cum aceasta reprezintă cea mai 
importantă realizare spre care ne orientăm. Dar Marte în Săgetător are anumite 
afinități cu Mercur din Balanță în sensul că oricât de mult se greșește, va avea un 
simț aparte față de dreptate și atunci când o vor întâlni o vor recunoaște, chiar 
dacă, atunci când este îndreptată împotriva sa, nu va spune clar și răspicat față de 
toată lumea adevărul.  

Dar această relație care se naște între conjuncția de pe Balanță și poziția lui 
Marte din Săgetător nu reprezintă un semn de progres doar pentru că există 
anumite similitudini între cele două semne zodiacale. Pe cer avem o dispunere 
numită triunghi minor care va susține argumentul. Am văzut și pe alte conjuncturi 
astrale, în previziunile anuale sau în cele săptămânale, că triunghiul minor susține 
argumentarea, ideea, noțiunea și îi ajută pe oameni să-și explice de ce li se întâmplă 
tot ceea ce li se întâmplă. În felul acesta, oamenii ajung în preajma unor informații 
cu atenția mărită prin nevoi, dar și cu simțurile trezite și orientate către succes. 

Prin urmare, 17 octombrie este o zi in care lucrăm cu informații, cu noțiuni 
în care vrem să depășim anumite bariere prin similitudini sau dorim să atingem 
ținte îndrăznețe doar pentru că nu știm față de ce riscuri ne expunem. Este, de 
asemenea, și un moment prielnic pentru a ne exprima în alt mod, prin alte 
instrumente, prin alte construcții semantice sau folosind idei neobișnuite. 

Există însă și un pericol în toate direcțiile vizibile acum, iar acestea țin de 
mândrie. Victoria obținută într-o competiție poate să îl ducă pe cel care se află la 
început de drum în punctul în care să creadă că este doar meritul său. 
Retrogradarea lui Mercur în Balanță aduce o atitudine necuviincioasă față de fair 
play, față de respectul pe care un competitor trebuie să-l aibă față de regulile 
jocului.  

Așadar, 17 octombrie este o zi importantă care ne vorbește despre conduită 
sau despre inversarea unor reguli și depășirea unui moment delicat prin apel la 
reguli mai vechi. În continuare Mercur se află în mers retrograd în zodia Balanță și 
este posibil ca anumite reguli să fie sfidate cu scopul de a câștiga cu orice preț, însă 
triunghiul minor la care participa mercur, Venus, Marte, dar și Luna cu Jupiter din 
Leu ne apropie mai mult de argument și ne ajută să transformam această zi într-o 
victorie curată, nu într-o victorie adjudecată cu orice preț. 

17 octombrie este ziua în care cuvântul nu se poate susține pe sine decât dacă 
există o meserie prin intermediul căreia acesta să se pună mai bine în valoare. 
Ideile, argumentele sunt instrumentele pe care ni le vom însuși astăzi în ideea că, 
pe deoparte, putem ascunde mândria nefirească față de o victorie pe care nu am 
adjudecat-o încă, iar, de parte cealaltă, să ne afișăm față de anturaj cu un optimism 
fals, acela care vrea să capteze atenția pe realizări iluzorii, acelea la care nu vom 
ajunge niciodată. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda recunoașterea 
meritelor cu acceptul pe care-l primim din partea celor slabi. Oamenii slabi pot 
foarte ușor să spună că admiră, apreciază, susțin sau elogiază o persoană, o noțiune 
sau o idee. Atunci când fac acest lucru fără argument se comporta ca în ipostaza 
astrală aferente zilei de 17 octombrie când există prea multă ambiție și prea puțină 
calitate. 

 
Sâmbătă, 18 octombrie 

Sambata 18-10-2014  3:05    Luna (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Sambata 18-10-2014  3:39 Luna (Leo)Sex[Lib]North Node 

Sambata 18-10-2014  9:22   Luna (Leo) Sex [Lib] Mercury 

Sambata 18-10-2014 10:34    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Sambata 18-10-2014 12:12    Luna (Leo) Sex (Lib) Venus 

Sambata 18-10-2014 14:17    Luna (Leo) Tri (Sag) Mars 

Sambata 18-10-2014 16:09     Sun (Lib) Sex (Leo) Moon 

Sambata 18-10-2014 17:00    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 
 

Nevoie de siguranță. Apropiere de cel slab. Tentația de a simții ceea ce se 
întâmplă cu celălalt poate fi confundată cu preluarea problemelor sale. Soluții 
ingenioase. Evenimentele scăpate de sub control se întorc cu soluții 
surprinzătoare. 

 
Astăzi lucrurile se mai temperează puțin în tendința lor de a întoarce atenția 

individului către interior. Cei care nu sunt pasionați de ezoterism, care nu practică 
nimic din informațiile spirituale ce ajung la ei vor avea o zi liniștită. Nu se vor mai 
simți presați din jur să discute despre lucruri profunde, să citească un roman pe 
care nu l-au îndrăgit, să se apropie de informații pe care nu le înțeleg foarte ușor.  

Cu toate acestea, 18 octombrie nu este o zi prea simplă și nici lipsită de 
importanță. Calitatea sa sunt principală vine din faptul că îl îndeamnă pe individ să 
se apropie de cel slab. Apropierea de cel care se află pe o treapta mai jos, care este 
mai sărac sau mai slab reprezintă marele beneficiu al acestei zile. Luna se află acum 
pe ultimul segment al zodiei Leu și ne poate arăta cât de calde pot fi sentimentele 
atunci când nu există o presiune sau o forță determinantă care să îi spună 
individului pe ce drum să o ia. 

Cu toate acestea, realitatea zilei de 18 octombrie ne aduce în preajma unor 
soluții miraculoase. Unii s-ar putea să fie foarte surprinși de faptul că persoanele 
din jur pe care le credeau pe un nivel inferior, cei despre care considerau ca sunt 
mai slabi, mai sensibil sau mai delicați dețin informații valoroase ori îi pot învăța 
pe cei puternici cum să fie și mai puternici. Astfel, ne lovim de o calitate care 
reprezintă în egală măsură un mare mister al vieții. Cum este posibil ca un om mic, 
slab, neputincios să poată mustra pe marii lideri sau pe cei care au fost de la 
începutul săptămânii până acum învingători? Nu putem ști prin informațiile pe 
care le avem acum, însă putem încerca o explicație, putem căuta un răspuns 
considerând că lecția de viața pe care o primim acum de la cel pe care îl credem 
slab reprezintă o lovitură dură aplicată orgoliului. Unii sunt orgolioși și nici nu se 
preocupă de acest lucru, alții se mândresc cu asta însă cei care sunt frustrați acum 
nu dau prea multă importanță dezvelirii caracterului de această boală cumplită. 

Dacă orgoliul este lăsat liber, dacă pierdem controlul asupra sentimentelor 
frumoase atunci evenimentele scăpate de sub control se întorc înapoi cu soluții 
miraculoase și abia în aceste momente vedem dacă avem în suflet puterea necesară 
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să apreciem toate aceste calități care, oricum, vin spre noi printr-o magie a 
cosmosului, adică toate aceste sugestii ori să transformăm o mustrare înțeleaptă 
într-o lecție de viață. 

În felul acesta, înțelegem că 18 octombrie ne aduce în fața unor merite care   
ne-au fost, în cea mai mare parte, ascunse. Fără o presiune din exterior ori fără a 
traversa situații șocante nu ne-am pus niciodată problema ca orgoliul, mândria sau 
vanitatea ar putea fi defecte de caracter. Societatea prezentă nu ne învață ca acestea 
sunt defecte, ci, dimpotrivă, le prezintă pe acestea ca fiind chei ale succesului. 

Prin urmare, 18 octombrie este o zi marcată de surprindere. În egală 
măsură, este și ziua în care cel mic se ridică și îl mustră pe cel mare pentru a arăta 
că viața este surprinzătoare, că niciodată nimic nu este pierdut, ci totul este 
transformat prin procese miraculoase despre care s-ar putea să nu știm încă nimic. 
Dacă 18 octombrie este ziua în care cel mic devine dintr-o dată puternic pentru că 
deține o cheie importantă atunci experiențele primelor cinci zile ale săptămânii cu 
care se mândresc cei puternici, sunt mistere care nu trebuie puse la baza victoriei, 
ci ar trebui să stea la baza smereniei, modestiei, bunului simț sau înțelepciunii. 
Pentru că societatea prezenta ne învață că meritele sunt obținute foarte ușor prin 
aroganță, îndrăzneală, tupeu, ambiție exagerată sau lipsă de respect este puțin 
probabil ca oamenii din proprie inițiativă să le considere pe aceste defecte de 
caracter. 

Totuși, de aceea avem nevoie în permanență de experiență pentru a vedea ce 
este important și ce nu, pentru a cunoaște. 18 octombrie este o zi de cunoaștere 
pentru cel care are inima deschisă, care lucrează ușor cu ideea, cu noțiunea și care 
nu se leagă de victoriile obținute prin orgolii. 

Recomandarea este aceea de a ne desfășura această zi prin respect. Dacă nu 
pierdem din vedere respectul astăzi vom simții pulsul vieții care ne răspunde la fel. 

 
Duminică, 19 octombrie 

Duminica 19-10-2014  2:07    Luna (Leo) --> Virgo 

Duminica 19-10-2014  3:31     Sun (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Duminica 19-10-2014 12:14 Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Duminica 19-10-2014 14:13 Jupiter (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Se pune accent pe condiție. Valorile personale se transformă în accidente. 
Partenerul de dialog găsește soluții miraculoase care nu pot fi aplicate în prezent, 
pentru că sunt destinate viitorului. Moment inedit de progres. Evenimente 
spectaculoase anunțate de întâmplări banale. Secretele sunt dezvăluite. 
Expansiune. Capacitate extraordinară de a crea noi structuri. Se dovedește un 
progres. 

 
Finalul săptămânii ne va vorbi despre muncă, despre rezultatele muncii, dar 

și despre încadrarea corectă a acestora. Acum se va pune accent pe condiție, pe 
nivel, pe statutul pe care l-am obținut prin seriozitate, abnegație sau devotament. 
Ca și cum de-a lungul săptămânii nu am avut deloc de-a face cu orgoliul, cu 
vanitatea sau cu mândria, victoriile de care ne amintim acum sunt privite ca fiind 
flori rare și nu dorim să le distrugem corola de minuni, așa cum ne învață poetul . 

19 octombrie este ziua când Soarele va fi într-un unghi pozitiv cu luna 
neagră, iar Jupiter cu Capul Dragonului. În mod normal nimeni nu ar trebui să-și 
facă griji referitor la calitatea specială a acestei zile. Prin aceste unghiuri oamenii 
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vor vorbi și se vor purta frumos, vor căuta să-și arate cele mai alese sentimente, iar 
dacă nu le vor avea vor căuta să le simuleze, transformându-se peste noapte în 
actori ce au de îndeplinit roluri importante.  

În realitate, relația bună pe care Soarele și Luna neagră o construiesc 
reprezintă nevoia de a ieși din tipare și care se poate solda cu un eveniment 
nefericit. Luna neagră nu prea are beneficii de oferit în nicio conjunctura în care se 
implică, din această cauză momentul inedit de progres ori expansiunea de dragul 
confortului personal pe care-l arată acum reprezintă o tentație disimulată care-l 
poate duce pe individ la un eveniment nefericit. De partea cealaltă, raportul pozitiv 
pe care Jupiter și Soarele îl împlinesc ne vorbește despre evenimente spectaculoase, 
întâmplări ieșite din comun care nu apar dintr-o dată acum, ci care au fost 
pregătite din timp. Jupiter se află în domiciliul Soarelui și din această cauză 
raportul dintre cele două corpuri cerești pare să fie unul magic. Pe această 
dispunerea astrală se poate vorbi de succes, de deschideri majore, de valorificarea 
unei capacități speciale de a crea lucruri noi, structuri noi ori de a pune bazele unei 
colaborări care se va dovedi pe viitor deosebit de importantă. 

Binele însă nu este o noțiune cu care se lucrează atât de ușor. Deși după ce 
acesta este însușit declanșează evenimente similare nu înseamnă că menținerea pe 
traseul binelui reprezintă un lucru foarte simplu sau chiar, de la un punct încolo, 
făcut din plictiseală. În această lume a deșertăciunilor, a deziluziilor și a durerii a te 
menține pe calea binelui reprezintă o încercare cu adevărat majoră. Cu alte cuvinte, 
prietenia Soarelui cu Luna neagră reprezintă explicațiile benefice pe care omul le 
primește referitoare la starea degradantă în care se află societatea. De partea 
cealaltă, prin relația bună dintre Jupiter și Capul Dragonului ne este indicat setul 
de reguli, adevărata cale, moralitatea sau cele trei încercări pe care, de regulă, 
personajele principale ale poveștilor din copilărie trebuie să le depășească pentru a-
și împlini destinul. Binele care ne vine din partea lui Jupiter este unul care în acest 
stadiu doar promite, în timp ce satisfacția care ne vine din raportul Soare - Luna 
neagră ne vorbește despre achiziții cu care putem conviețui dacă ne coborâm puțin 
standardul sau pretențiile. 

Este de la sine înțeles că mulți vor ceda în fața acestui raport de forțe 
considerând că este mult mai important să se bucure de ceea ce au, chiar dacă nu 
este complet, chiar dacă nu este ceea ce caută, decât să creadă într-o promisiune. 
Considerând așa, se cred oameni practici care vor să procedeze ca în celebrul 
proverb: "Este bine să nu dai vrabia din mână pe cioara de pe gard!". 

Așadar, lucrurile, după cum sunt ele prezentate în acest raport de forțe, ne 
vor vorbi despre curaj și despre întâlnirea cu adevăratele valori. Cine este cu 
adevărat puternic va știi ce sa aleagă. Cine a simulat puterea se va alege cu beneficii 
simulate. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne arată că nicio zi nu este mai puțin 
importantă decât celelalte. Fiind în săptămâna recunoașterii meritelor acum, în 19 
octombrie, suntem puși în fața unei încercări pe care s-o depășim doar prin 
discernământ. De o parte avem tentațiile acestei lumi care ne vorbesc despre 
achiziții concrete ce ne pot bucura daca vom coborî standardul, dacă vom avea mai 
puține pretenții, iar de partea cealaltă avem promisiunea că dacă ne menținem pe 
linia binelui lucrurile vor fi recompensate cu un beneficiu pe care mintea de-acum, 
atinsă de viciul societății de consum, nu îl poate înțelege. 

Cert este că, deși mulți nu vor înțelege acest raport de forțe, vor conștientiza 
că se află în fața unui eveniment important. Este posibil ca acest eveniment să nu se 
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adreseze cu predilecție vieții individuale, deci nu este obligatoriu ca individul în 
sine să parcurgă ca individualitate un eveniment spectaculos, ci poate trece prin așa 
ceva împreună cu anturajul. Asta înseamnă expansiune, testarea capacității de a 
crea ceva important pentru sine sau pentru grupul de apartenență. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu mai multă 
îndrăzneală în viitor chiar dacă vedem acolo doar promisiuni. Acum, la finalul 
săptămânii, înțelegem că munca nu se adresează efortului fizic, materialist, cât 
efortului mintal, afectiv sau spiritual. Munca spiritului este ceea ce dăinuie 
împreună cu spiritul. Munca trupului ține atât cât ține trupul. De aceea relația 
minunată pe care o are Jupiter cu Capul Dragonului doar ne promite un lucru, o 
realizare ce ține de contactul cu lumea nevăzută, spre deosebire de celălalt unghi 
(sextilul Soare-Lilith) care ne vorbește despre bogății ale acestei luni. 
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20 - 26 octombrie 2014 este săptămâna contactului cu parfumurile exotice și 
a evidențierii unui element personal reprezentativ. Ceea ce va veni spre noi în 
această săptămână are un tonus aparte. Pe de o parte vom fi îndemnați să privim 
către dușmanii pe care nu i-am putut învinge ori cărora nu le-am spus tot ce am 
avut pe suflet, iar de parte cealaltă vedem puritatea unui suflet care nu are nevoie 
de replici de genul acesta, nu dorește sa aibă comportamente bizare, nu-și 
fragmentează idealurile, gândurile, sentimentele pentru a și le putea controla, ci 
sunt ființe care privesc întregul și se bucură de el. 

Totuși, 20 - 26 octombrie este și săptămâna experiențelor noi în care viața va 
fi înnobilată. Acolo unde va fi învinsă teama și puterea va avea nevoie să fie probată 
în confruntări lipsite de pericol. Așa după cum se constată multe din evenimentele 
de acum seamănă mult cu ceea ce am trăit, iar o parte dintre ele sunt chiar 
evenimente care nu s-au finalizat în săptămânile anterioare și au și acum de derulat 
anumite etape. Elementul particular pe baza căruia aceste evenimente vor fi așezate 
ori evaluate va fi complet nou. 

Încă de la început luăm contact cu o formă de vulgaritate pe care mulți ar 
putea să o confunde cu dreptul la emoții bizare sau libertatea de a se exprima fără 
interdicție. În prima zi a săptămânii, apoi, gradat, și în următoarele, vom învăța ce 
înseamnă atracție pentru că Lilith este puternic implicată în conjuncturile astrale 
ale săptămânii, în sensul că atracția poate avea și conotații vulgare. Cei care sunt 
evoluați, care își riscă viața prin regulă morale sau caută adevărul absolut vor vedea 
acest magnetism astral prin simbolul androginului. Toate evenimentele care vor 
veni înapoi în cascadă, începând cu ziua de 21 și până la final, 26 octombrie, vor fi 
dovezi ale nivelului pe care-l avem. Ceea ce arătăm celorlalți, ceea ce vrem cu 
insistență să se vadă sunt elementele personale reprezentative despre care 
contextul astral de acum ne spune că vor trebui aduse la lumină, vor trebui 
evidențiate pentru că vom avea nevoie de ele pe viitor. 

În această săptămână Soarele va trece în Scorpion împreună cu Venus în ziua 
de 23 octombrie, Mercur își va reveni la mersul direct în 25 octombrie, după o 
deplasare de aproximativ trei săptămâni, iar Marte, în ultima zi, pe 26 octombrie, 
va intra în Capricorn. La finalul săptămânii vom vedea că ceea ce vom gândi sau 
vom trăi a fost pregătit din aproape în aproape prin confruntări, dispute sau 
libertăți abordate de-a lungul întregii săptămâni. Cei care și-au limpezit gândurile, 
care s-au preocupat mai mult să păstreze raporturile sociale cu cei dragi, nu să 
jignească, ci să respecte timpul și valorile sale, inclusiv prin ritmul de lucru, chiar 
respectarea sarcinilor profesionale ori prin a refuza categoric un abuz asupra cuiva 
pe motiv că nu am făcut niciodată așa ceva cu toate că societatea acum îi 
încurajează, vor fi cuprinși în această săptămână de o liniște mistică, una care le va 
hrăni adevărata putere. 

Vedem, astfel, că cele șapte zile integrate în acest mecanism de evidențiere a 
unui element personal se adresează în mod special valorilor sufletești acelea care 
sunt adesea desconsiderate de mulți oameni inclusiv de o parte dintre cei care 
practica această știință ezoterică. În funcție de ceea ce suntem îndemnați să trăim, 
să experimentăm la finalul săptămânii, vom înțelege unde am greșit de-a lungul 
acestei perioade încercate. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne preocupa să 
avem mintea deschisă. Atunci când privim experiențele vieții cu mintea deschisă, 
cu sufletul permisiv, având încredere că binele este o forță misterioasă care va 
învinge de fiecare dată, nu vom avea decât de câștigat. Cel care se teme să se 
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deschidă pe motiv că a văzut de-a lungul vieții că binele nu învinge va vedea în 
această săptămână că până și binele are propriul său ritm, adică el va învinge 
atunci când mesajul său se va încheia. Această disciplină a binelui este un dar al 
cerului pentru care cei buni, sufletiști sau puternici vor avea tot timpul în această 
săptămână un gând de recunoștință. 

 
Luni, 20 octombrie 

Luni 20-10-2014  0:41    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Luni 20-10-2014  5:38    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Luni 20-10-2014  8:18   Venus (Lib) Sex (Sag) Mars 

Luni 20-10-2014 13:35   Venus (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Luni 20-10-2014 18:03    Mars (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Luni 20-10-2014 23:32    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Luni 20-10-2014 23:38 Mercury [Lib] Sex (Leo) Jupiter 
 

Teamă de lucruri ascunse. Simplitatea se obține prin muncă. Acces la 
informații secrete. Risipa nu este tolerată. Întoarcere la complicații mai vechi. 
Vulgaritate. Valorile materiale sunt gândite pentru a ascunde un adevăr. Intuiție 
misterioasă. 

 
Prima zi a acestei săptămâni este practic și cea mai importantă a acestui 

interval pentru că aduce împlinirea unui număr destul de mare de unghiuri la care 
participă planetele individuale, dar și cele în care sunt implicate Jupiter și Lilith. În 
mod firesc, pentru ca acum se împlinește un singur aspect stresant, adică opoziția 
Lunii cu Chiron, oamenii ar trebui să se gândească mai mult la lucruri bune, adică 
la cum să se ajute unii pe alții, cum să se iubească, cum să-și deschidă inima sau 
cum să se facă utili societății. Lilith, prin cele două unghiuri pozitive pe care le 
trimite către Venus și către Marte, ne întoarce către complicații mai vechi și ne 
răscolește acea nemulțumire pe care nu am reușit de-a lungul anului 2014 să o 
acceptăm. Se poate vorbi aici de complicații care se amplifică prin gândire sau de 
risipa care va fi destul de bine tolerată de cei din jur pentru că, după cum știm că 
este mersul societății, sunt acceptate mai ușor greșeli sau fapte foarte rele, decât 
ipostaze personale în care individul să-și înfrângă o poftă sau să-și controleze un 
defect. Relația de sextil dintre Venus și Marte ne vorbește despre armonie în cuplu, 
despre înțelegeri interesante care apar între doi oameni față de care există o 
atracție. Atunci când vine vorba despre atracție lucrurile sunt atât de complicate și 
de ramificate încât termenul de mister ar putea să definească cel mai bine un astfel 
de schimb. Pentru că atât cu Venus cât și cu Marte, Lilith are de împărțit ceva, 
adică se bagă în seamă că nu poate trăi ignorată sau marginalizată, atunci aceste 
raporturi personale bazate pe atracție se transformă în vulgaritate. Iată cum din 
intenția corectă, bună, de a nu risipi un drept sau, la modul concret, de a ne bucura 
de viață, oamenii ajung să-și spună lucruri complicate, să se acuze unii pe ceilalți 
sau să se urască. 

Pentru că Lilith intervine acum asupra magnetismului feminin dar și asupra 
celui masculin se impune o precizare pe care ezoterismul o consideră de bază în 
abordările interumane. Raportul dintre Marte și Venus nu face referire cu 
predilecție la atracția sexuală, nici măcar în mod exclusiv la erotism, ci la un 
magnetism cosmic încărcat de mister și de necesitate prin care părțile opuse, ca 
polaritate, vor să se completeze una pe cealaltă, adică tind una către cealaltă. 
Pentru că erotismul și implicit sexualitatea fac parte din structura umană, sunt și 
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ele integrate în termenul generic de atracție, dar nici într-un caz nu îl definesc sau 
nu îl domină. 

Tot în mediile ezoterice elevate, acolo unde spiritualitatea de fast-food nu 
ajunge, cea promovată de "cultură" americană pe acest tronson, susține că starea de 
normalitate a ființei umane este aceea de bisexualitate. Pentru a defini mult mai 
bine acest concept se folosește termenul de androgin, adică acel element care 
conține ambele energii, atât cea feminină, cât și cea masculină. 

Acum, când Lilith răstoarnă sensul ascendent al transformării personale, 
termenul de androgin se referă mai mult la cel de bisexualitate, adică încearcă să 
vulgarizeze un concept atât de înalt și atât de profund printr-o atracție localizată la 
un singur plan al existenței – planul fizic. Am specificat acest lucru pentru că forța 
de distrugerea a lui Lilith de acum este atât de mare încât parfumurile exotice, 
acelea care sunt explorate de ecuațiile astrale aferente acestei săptămâni, îi tulbură 
atât de mult pe oameni încât le creează senzații stranii. Nu ne referim aici doar la 
sexualitate, ci, în general, la atracția dintre bine și rău, care are acum cam aceeași 
componentă ca atracția dintre interior și exterior, dintre profund și superficial sau 
dintre ordine și dezordine. Trecerea de la conceptul de bisexualitate, la acela de 
androginism se va face prin explorarea propriei ființe, prin adâncirea identității în 
propriul Eu sau prin descoperirea a ceea ce reprezintă ființa după cum se manifestă 
la un moment dat. 

Chiar dacă aceste idei li se par unora destul de abstracte ele au acum 
echivalent în planul realității prin senzațiile neobișnuite, stranii prin intuițiile 
misterioase ori prin legăturile pe care o ființa le simte ca le are cu ceea ce se 
întâmplă în jur. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în primul rând o teamă de 
lucruri ascunse. Aceste elemente care s-au ascuns contactului direct s-ar putea să 
fie legate de multe persoane, de mai multe obiecte, să conțină prea multe amintiri 
pentru ca mentalul de acum să poată face față valului de informații care-l cuprinde. 
Mercur se află în continuare în mers retrograd și în seara acestei zile va fi în sextil 
cu Jupiter, încercând să caute un echivalent în planul social la ceea ce simte, 
trăiește ori află. Pentru că Venus și Marte au cu Lilith o relație stranie, oamenii se 
întorc la vechile relații, la vechile plăceri sau chiar la vechile vicii încercând să le 
transforme pe acestea în vehicule pozitive. 

Cei care, de felul lor, sunt mai sensibili, vor observa că ziua de 20 octombrie 
este misterioasă prin ceea ce le arată ceilalți că dețin. Unii vor fi atât de contrariați 
sau de mirați, atât de surprinși de ceea ce află despre ceilalți sau de ceea ce există 
de mult în viețile altora încât vor considera că numai lăsându-se în voia acestor 
atracții își completează un gol sau simt că trăiesc. 

20 octombrie este o zi în care sexualitatea se manifestă straniu prin 
expansiune, intensitate sau forfotă sau, la capătul celălalt, printr-o contracție 
stranie care, în procesul ei, ar putea să distrugă o plăcere nevinovată, o bucurie 
inocentă sau o atracție bună. Nu este indicat să folosim sextilul lui Mercur cu 
Jupiter pentru a afla lucruri neobișnuite despre ceilalți ori pentru a stabili dacă în 
jurul nostru sunt oameni care ne seamănă sau nu. Putem realiza acest proces, însă 
nu cu mintea, nu cu rațiunea, ci cu intuiția. Acum intuiția se lasă învăluită de 
energii misterioase, iar senzațiile, percepțiile sau sentimentele oamenilor vor fi cât 
se poate de neobișnuite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta percepția acestei zile 
ca fiind un adevăr unanim. Dacă privim minciuna în față nu este indicat să spunem 
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că aceasta este un adevăr, ci să ne extindem câmpul conștiinței, să ne privim viața, 
existența în ansamblul ei și să spunem că situația cu care ne confruntăm este 
adevărată, dar nu din unghiul mic, mărunt, ci în ansamblul ei. Este adevărat că ne 
confruntăm cu o minciună, însă minciuna nu va fi niciodată un adevăr. Astfel, 
minciuna va considera că este crezută, iar omul își va explora ambivalența sa 
ridicându-și nivelul de percepție. 

 
Marți, 21 octombrie 

Marti 21-10-2014  6:27    Luna (Vir) Squ (Sag) Mars 

Marti 21-10-2014  8:06 Mercury [Lib] Con [Lib] North Node 

Marti 21-10-2014 14:09    Luna (Vir) --> Libra 
 

Se cere o dovadă. Acces la informații prin liniște. Apel la simplitate. 
Succesul vine prin relaționare. Vorbele se risipesc fără a produce vreun efect bun. 
Obsesia corectitudinii ne depărtează de conținut. Se caută lumina. 

 
Dacă informațiile anterioare ne-au influențat în mod negativ sistemul de 

percepție, dacă nu am avut acces la liniște pentru că am fost tulburați de tot felul de 
întâmplări și evenimente periculoase, întâlnirea lui Mercur cu Capul Dragonului va 
accentua această obsesie a influenței venită din anturajul sau compromisurile care 
trebuie să le facem pentru a ne menține la suprafață. Mercur, aflat în plin mers 
retrograd prin zodia Balanță, se întâlnește astăzi cu Capul Dragonului și această 
conjuncție ne vorbește despre riscuri, despre accesul la informații, dar nu de la 
sine, ci forțați de împrejurări sau în urma unor accidente sociale. Toate aceste 
lucruri apăsătoare ne ajută să ne punem în valoare un element personal de 
existența căruia nu știam ori pe care ne temeam să-l afișăm. Intenția pentru care se 
face acest lucru este una bună, dar rezultatul s-ar putea să nu mulțumească pe toată 
lumea ori chiar să fie enervant. Se întâmplă acest lucru, nu doar pentru că Mercur 
se întâlnește cu Capul Dragonului prin retrogradare, ci pentru că această întâlnire 
secretă este deconspirată de Uranus care trimite în această zonă unghiuri negative. 

Cu alte cuvinte presiunea pe care anturajul o pune asupra individului îl 
îndeamnă pe acesta să inventeze soluții de moment, să acceseze informații pe care 
le-au ignorat ori să constate anumite limite personale legate de acceptarea sau ne 
acceptarea unor persoane din preajmă. Mulți își vor coborî standardul, vor renunța 
la dispută, ambiții, ceartă, la promisiuni deșarte și se vor abate de la lumina. Dacă 
această dispunerea astrală seamănă cu respectul, se întâmplă pentru că o mare 
parte dintre dispozițiile zilei anterioare se răspândesc și în spațiul din 21 octombrie, 
adică, suntem păcăliți că întoarcerea spre trecut ori explorarea în orice condiții a 
unor întâmplări mai vechi ne ajută să înțelegem ceva de acolo. De această dată 
înțelegerea nu vine oricum, ci prin liniște. Mercur retrograd în Balanță nu poate 
aduce oamenilor liniște, ci doar o poate simula, îi îndeamnă să se prefacă, să fie 
indiferenți, nepăsători față de problemele celorlalți însă, în interior, să fie 
consumați de lucruri banale sau pe care nu le pot reuși. 

Dacă luăm în calcul că înainte de conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului 
se împlinește și careu Lună-Marte, atunci putem înțelege că această obsesie a 
trecutului nerezolvat are un ecou intim, că este cât se poate de personală și se 
adresează cu precădere barierelor personale pe care individul și le-a pus lui însuși 
cu bună știință. 



Săptămâna 20 – 26 octombrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 16 octombrie 2014, ora 8:00 

Prin urmare, 21 octombrie devine o zi furtunoasă. Dacă vom încerca să ne 
detașăm de ceea ce strigă mai tare sau dacă vom încerca să privim din alt unghi 
situațiile pe care le traversăm vom observa că, de fapt, totul este o furtună într-un 
pahar cu apă. Lucrurile rele sunt exagerate, nevoia de celălalt este, de asemenea, 
explorată mai mult decât este cazul sau în detrimentul altor sectoare ale ființei, iar 
rezultatul nu poate fi decât o risipă de timp, de energie sau de resurse. 

Detașarea de acest context arată oamenilor ce bogați sunt, cât de multe 
informații au în preajmă și cât de ușor își pot rezolva singuri problemele pe care le 
au dacă le privesc așa cum sunt, nu prin prejudecăți sau prin concepții vechi, 
eronate. Mercur retrograd în Balanță cade foarte ușor în păcatul de a nu avea 
respect față de oameni sau față de relații în general. Atunci când oamenii care 
procedează în această manieră sunt descoperiți invocă faptul că societatea are ceva 
cu ei, că sunt victimele unor împrejurări obscure sau că sunt și ei oameni și deci 
supuși riscului permanent. 

În interpretarea sa exclusiv pozitivă întâlnirea lui Mercur cu Capul 
Dragonului aduce oamenilor succes după o perioadă neplăcută, depășirea unor 
conflicte bazate pe indecență sau oboseală fizică, dar și o anume cenzură pozitivă. 
Prin această tendință oamenii văd cât de ușor își pot rezolva singuri problemele 
fără să depindă atât de mult de o structură exterioară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne feri astăzi să judecăm. 
Judecata se întoarce împotriva celui care o emite și întâi îl avertizează referitor la 
conținutul pe care l-a creat apoi, dacă acesta va ignora sau nu va crea un mecanism 
care să anuleze această dezordine, va trebui să se confrunte cu efectele concrete a 
ceea ce a creat. 

 
Miercuri, 22 octombrie 

Miercuri 22-10-2014  1:19    Luna (Lib) Sex (Leo) Juno 

Miercuri 22-10-2014 12:06    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Miercuri 22-10-2014 17:22    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 
 

Comportamente bizare. Fragmentarea unor idei pentru un mai ușor control 
al acestora. Nesiguranța. Teama de despărțire. Vești stranii. Regrete tardive. 

 
22 octombrie este o zi în care comportamentul se modifică într-o direcție 

neobișnuită. Asta se întâmplă pentru că o parte importanta a acestei zile Soarele va 
fi pe ultimul grad al zodiei Balanță și va exista clar tendința ca anumite elemente 
personale nefirești, indecente sau vulgare, care au venit spre noi în primele două 
zile ale săptămânii sub forma unor parfumuri exotice, să se transforme acum în 
indecență, nesiguranță sau grijă. Practic, energia acestei zile va fi mult influențată 
de această tendință de a concentra temele pe ultima sută de metri din dorința de a 
le rezolva, deși nu avem la dispoziție un instrument clar în sensul acesta. 

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță și va avea de construit un 
careu în T împreună cu Uranus și Pluton, dând acestei zile o notă stranie. Este 
posibil ca acest caracter neobișnuit al zilei să vină prin provocări, depășite cu 
succes sau prin expresii personale care anterior erau dureroase și care acum nu le 
putem realiza, în mod surprinzător, fără un pic de suferință. Din nou vom avea de 
parcurs întâmplări care să ne deschidă către anturaj și prin această deschidere să 
simțim că avem ceva nou de oferit, că suntem ființe înzestrate, că avem o misiune 
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pe această planetă și chiar dacă deocamdată nu știm, ca informație, în ce constă 
această misiune, pașii ne duc pe drumul cel bun. 

Poate fi, de asemenea, și o zi a regretelor tardive. Acestea vor fi preferate cu 
precădere de cei care nu prea și-au folosit până acum voința și care au trăit cu 
speranța că întotdeauna cineva din jur le va rezolva problemele. De această dată nu 
vor mai beneficia de aceste susțineri, de aceste beneficii sau de ajutorul pe care îl 
cereau discret și se văd în fața unei nesiguranței accentuate. Așa ajung oamenii ca, 
în loc să se bucure că sunt puternici, ca au ocazia să facă ceva util pentru ei înșiși, 
nu doar să-și piardă timpul consumați fiind de invidii, ambiții sau prostie, se lasă 
învăluiți de aceste regrete tardive. 

Știm din practica terapeutică faptul că atunci când se află în fața unei situații 
ca aceasta de astăzi, pacientul simte o anume apăsare de care se poate elibera prin 
susținerea unui terapeut priceput și atent. În timpul desprinderii de aceste 
reziduuri unii râd, alții plâng, unii acuză dureri suspecte ori foarte intense, unii se 
simt dezmembrați sau se adâncesc într-un gând plăcut care le modifică percepția 
conturului corporal. Toate aceste percepții neobișnuite sunt ecoul faptelor 
personale care ne opresc din evoluție. 

Prin urmare, 22 octombrie ne pregătește pentru un moment aparte. Acest 
sector al vieții care va fi cel mai zdruncinat în această zi este cel mai mult încărcat 
de reziduuri. Din acest punct de vedere 22 octombrie poate deveni o zi de 
conștientizare sau o zi în care se evidențiază un element personal reprezentativ. 
Deși este ziua cea mai săracă în evenimente, ea poate deveni una dintre cele mai 
importante ale acestei săptămâni sau chiar cea mai importantă la capitolul 
descoperirea elementului personal reprezentativ. 

A vorbi astăzi despre muncă, înseamnă și a vorbi despre recunoștință, despre 
recunoașterea meritelor sau despre motivele despărțirii de un proces, de selecția 
celui mai bun mijloc de rezolvare a unei probleme. Pentru că Luna i se opune lui 
Uranus sentimentul de siguranță va fi puternic și unii oameni care, privind din alt 
punct de vedere, ar înțelege că fapta pe care sunt tentați să o sancționeze dur este 
banală, vor dori să iasă din această stare proastă, fragmentând ideile pe care le au 
pentru a avea un control mai bun asupra ceea ce trăiesc. 

În afară de efortul personal în cultivarea voinței sau în a selecta evenimentele 
pe baza unor reguli stricte care au fost verificate în timp, ziua nu poate fi prea ușor 
de parcurs, iar bucuriile cer întotdeauna un preț. Doar îndreptându-ne către 
interior putem depăși anumite episoade complicate sau face față unor vești stranii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
purificare. Fie că alegem să dedicăm acest moment purificării fizice sau abordăm 
postul de gânduri, fie că ne propunem un legământ pentru o zi în care să nu vorbim 
urât, să nu ridicăm tonul, să nu criticăm sau să nu judecăm pe nimeni după 
informațiile la care avem acces în mod direct, aflăm acum că există o ordine a 
lucrurilor care se află în plină desfășurare și care nu au atins încă etapa finală 
pentru ca noi să tragem o concluzie din toate acestea. 
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Joi, 23 octombrie 
Joi 23-10-2014  0:25    Luna (Lib) Con [Lib] Mercury 

Joi 23-10-2014  2:29    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Joi 23-10-2014  3:46    Luna (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Joi 23-10-2014 14:56     Sun (Lib) --> Scorpio 

Joi 23-10-2014 16:37    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Joi 23-10-2014 20:19    Luna (Lib) Sex (Sag) Mars 

Joi 23-10-2014 23:52   Venus (Lib) --> Scorpio 
 

Desensibilizare. Cercetarea greșelilor proprii este luată în serios. Se minte 
frumos. Tot ce este frumos devine otrăvitor. Este înțeles greșit ceea ce este văzut. 
Se pun bazele unor acțiuni concentrate. Raporturile dintre oameni se modifică. 
Plăcerea este înlocuită de interes. Eficientizarea procesului muncii. Discuții 
despre viitor. Puterea îi face pe unii prea doriți sau prea accesibili. 

 
Soarele astăzi va trece în zodia Scorpion împreună cu Venus și zodia Balanță 

va fi eliberată de o mare presiune. Soarele, trecând în Scorpion, schimbă lucrurile 
în sensul că vom deveni mai practici, mai atenți la nevoile personale sau mai 
interesați de administrarea bunurilor, decât de procurarea lor fără efort, fără 
muncă sau prin impactul celorlalți. Prin trecerea sa în Scorpion se produce o 
modificare de fond, oamenii refuzând să-și mai piardă timpul cu întâlniri 
superficiale sau alegând să se ocupe de ceea ce le oferă un mai mare grad de 
satisfacție și mai puțin de înveliș, suprafață. Trecerea lui Venus în Scorpion are însă 
un impact negativ mult mai mare. În această zodie, Venus se află în exil și de-aici 
ne poate veni un mai evident spirit critic sau o desconsiderare față de plăcere, 
bucurie, spirit estetic sau armonie. 

Pentru că ne aflăm în săptămâna în care descoperim care este elementul 
reprezentativ din viață, dar și momentul în care ne întâlnim cu episoade 
neobișnuite, trecerea în Scorpion a celor două corpuri cerești înseamnă preocupări 
față de viitor, selecție în grupul de apartenență, atitudine necuviincioasă de 
alungare, marginalizare sau deposedare în raport cu un asociat, deci o preocupare 
pentru ceea ce este esențial sau de maximă urgență pentru problemele aflate acum 
în derulare. 

Pentru că Scorpionul se ocupa acum în zodiac să ascundă lucrurile, 
preocuparea oamenilor acum va fi mai curând către ceea ce le hrănește plăcerea 
fără să-i bucure ori să-i încânte. Vom vedea că anumite ambiții se aprind, se 
sporește și interesul pentru acumulări materiale și vor fi, de asemenea, 
argumentate prin dorința de a eficientiza procesul muncii, iar interesul pentru 
puterea sporită se va argumenta prin preocuparea oamenilor față de viitor. 

Faptul că se degajează acum zodia Balanță îi face pe oameni să se preocupe 
mai mult de nevoile imediate. Luna va fi și ea în conjuncție cu Capul Dragonului 
inițiind un nou ciclu draconitic și preluând din vibrația planetei Mercur, care abia 
s-a desprins de conjuncția cu Capul Dragonului, anumite obsesii. Mulți se vor trezi 
de dimineață cu ideile gata așezate în ordine, cu planurile gata făcute și vor să se 
răzbune pe cei care le-au consumat timpul ori pe situațiile care nu i-au mulțumit. 
Renunță la tot, se întorc la obiceiuri mai vechi sau își numără banii și îi împart pe 
perioade ori îi investesc imediat în lucruri despre care cred că, pe viitor, îi vor 
mulțumi foarte tare. Atitudinea aceasta față de valori, relații, acumulări sau 
imagine socială va face trecerea în planul secund raporturile dintre oameni care 
acum se modifică substanțial. Dacă în prima parte a zilei lucrurile nu vor fi atât de 
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agresive, de dureroase sau de evidente pe linia transformării, în după-amiaza 
acestei zile, când Soarele deja a trecut în Scorpion, direcțiile vor fi altele.  

Este mai puțin important dacă minciuna va fi elementul definitoriu al zilei de 
23 octombrie, cât de importantă va fi preocuparea oamenilor pentru a otrăvi tot 
ceea ce este frumos. Pentru că suntem la granița dintre două zodii nu putem spune 
în mod direct că se va lupta împotriva unor valori. Abia mai târziu vom constata că 
s-a întâmplat acest lucru, când se va face un bilanț, cel mai devreme după 25 
octombrie, când Mercur își va reveni la mersul direct. Acum nu avem puterea 
necesară, nici disponibilitatea și nici nu suntem ajutați să facem o astfel de analiză. 
Cei care sunt dispuși să aprofundeze aceste observații astrale vor înțelege că 
reacțiile oamenilor de acum, în special acelea care strică, sunt născute din teamă, 
nesiguranță sau ignoranță, nu din răutate abordată în mod direct și explicit. 

Prin urmare, 23 octombrie reprezintă o zi in care trecem de la o stare la 
alta, ne modificăm preocuparea, programul de lucru, atitudinea față de oameni sau 
pur și simplu ne aflăm în fața unei schimbări și nu știm cum să o privim, nu știm 
cum să o abordăm, dar, mai ales, ne sperie că nu știm unde ne duce. De aici apar și 
anumite preocupări legate de proces, funcție, acumulare și mai puțin față de 
oameni sau de personalitatea lor. Preocuparea față de viitor va fi importantă și 
cumulând acestea cu interesul față de obiecte, lucruri sau procese, înțelegem că 
raporturile dintre oameni se modifică și că regretele tardive care au venit spre noi 
în ultima zi de Balanță, inclusiv în spațiul zilei de 22 octombrie, au explorat 
aprecieri periculoase cu care nu ne putem mulțumi și pe care vom dori de-a lungul 
acestei zile, dar și în următoarele săptămâni, să le ascundem. 

Pentru că cea mai mare parte din zi Venus va fi pe ultimul grad al zodiei 
Balanță, dorința de a face impresie, de a pune bazele unor acțiuni concentrate și, 
mai ales, de a nu reuși acest lucru, ne creează o stare proastă și ne îndeamnă să 
vorbim mai mult despre succes decât să-l atingem. Venus în Scorpion are însă o 
duritate anume. Nu se va detașa complet de emoții, dar nici nu le va arăta, le va ține 
în interior și le va folosi pentru a câștiga atenție, pentru a investi într-o relație sau 
pentru a o transforma în capital social. Așadar, fondul general al vieții se modifică 
și ar fi indicat să privim toate aceste evenimente cu o luciditate rece, prin rațiune, 
prin logică și nu prin reacții emoționale necontrolate. Soarele și Luna își vor împlini 
mâine conjuncția lor și 23 octombrie reprezintă, practic, ultima zi din actualul ciclu 
lunar. Totul va fi văzut ca o etapă care se încheie, ca un ultim demers ori ca o sumă 
de acțiuni care trebuie să recupereze avantajul pe ultima sută de metri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de ceea ce 
se întâmplă în interior. Dacă lucrurile în suflet sunt echilibrate, armonioase sau nu 
se orientează către tonurile agresive ale vieții atunci și-n exterior viața va fi așa cum 
ne dorim. 

 



Săptămâna 20 – 26 octombrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 16 octombrie 2014, ora 8:00 

Vineri, 24 octombrie 
Vineri 24-10-2014  0:09    Luna (Lib) --> Scorpio 

Vineri 24-10-2014  0:11    Luna (Sco) Con (Sco) Venus 

Vineri 24-10-2014  0:56     Sun (Sco) Con (Sco) Luna (New Moon) 

Vineri 24-10-2014  9:25    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Vineri 24-10-2014 12:28    Luna (Sco) Squ (Leo) Juno 

Vineri 24-10-2014 21:14    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
 

Viața este înnobilată de stabilitate. Se fac anumite compromisuri pentru a 
rezista unei confruntări. Timpul este de partea noastră. Liniștea înlocuiește 
ambiția. Ne lăsăm în voia inspirației. Totul curge. Observarea luminii ne 
limpezește gândurile. 

 
Luna nouă din Scorpion insistă pe aceeași direcție generală pe care o trasează 

și conceptul sintetic aplicat acestei săptămâni. Sunt evidențiate elementele 
personale însă, de această dată, prin a răscoli, prin a căuta în locuri unde, de regulă, 
evităm să umblăm pentru că există riscul de a găsi ceea ce nu ne convine.  

Luna nouă de acum, cea care are ascendentul momentului în a doua decadă a 
zodiei Leu, are și planeta Venus în preajma sa și primește din partea lui Neptun din 
Pești un unghi pozitiv. Asta înseamnă că proiectele de acum s-ar putea să găsească 
un suport afectiv prielnic însă nu și un cadru social adecvat pentru a ajunge la 
finalitate. Oamenii vor fi mulțumiți că totul curge, inspirația este lăsată liberă, iar 
timpul le este bun prieten însă acesta are alt ritm. Au fost obișnuiți până acum să 
lucreze sub o presiune, iar acum e altfel. Binele de acum nu este și integrat. Se fac 
anumite compromisuri pentru că avem de-a face cu zodia Scorpion însă acestea 
urmăresc mai curând ascunderea anumitor sentimente nefirești sau plasarea 
anumitor relații compromițătoare într-un plan secund. 

Vom observa însă că acolo unde avem inima deschisă și dorim să studiem, 
acolo unde îi ascultăm pe ceilalți atunci când au ceva de spus ori când critică, atunci 
învățăm din experiențele celorlalți și, mai mult, înțelegem care este contextul pe 
care ne bazăm. Pentru că Axa Dragonului pe acest moment de Lună nouă se 
plasează pe casele III - IX se poate vorbi acum de planuri de deplasare, de educație, 
dar și de distracție. Este posibil ca aceste deplasări să fie proiecte mai vechi pe care 
oamenii le-au amânată de mai multe ori și care acum vor să le pună din nou în 
aplicare. 

Totuși, pe această Lună nouă, Mercur, cel care se află în preajma Capului 
Dragonului, este acum în mers retrograd și nu suntem în stare să luăm singuri 
decizii, ci e nevoie de aceeași presiune socială sau recomandarea unui factor de 
reglare, a unei persoane puternice, mai bine informată care să ne ajute în sensul 
acesta. 

Este o Lună noua rea pentru cei cu funcții de conducere. Dacă se lasă prea 
mult în voia spiritul justițiar atunci riscă să transforme binele social în binele 
personal și invers, să fac o confuzie gravă între demersurile personale și cele 
sociale, călcând pe un teren nesigur. Mediul familiei va fi zdruncinat. Acolo 
lucrurile sunt critice însă pot fi orientate pe un traseu bun, fericit care să-i 
mulțumească pe oameni sau să le ofere confort doar dacă sunt evitate ieșirile 
temperamentale sau abuzul de putere. Practic, acolo unde nu există competiție, 
există armonie chiar dacă se va constata în raporturile de familie o anume reducere 
a vitezei de lucru. Aceasta poate fi și constructivă adică îi poate duce pe oameni 
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spre liniște dacă, așa cum am indicat mai sus, nu se pune în aceste relații ambiție, 
orgolii sau amintirea unor evenimente neplăcute. 

Prin urmare, 24 octombrie ne îndeamnă să privim spre viitor cu mai multă 
încredere. Dacă avem puterea să vedem evenimentele plasate departe în timp sau 
dacă avem mai multă speranță de viață nu înseamnă că tot ceea ce gândim sau 
intenționăm să facem poate fi realizat de unii singuri. Retrogradarea lui Mercur și 
Capul Dragonului, care primește o replică dură din partea lui Uranus, ne 
avertizează referitor la anumite derapaje verbale sau comportamentale în cazul în 
care mizăm mult pe o susținere. Singura susținere pe care o avem acum este de la 
noi înșine, de la suflet și ea se va consolida prin educație, respect, refuzul abuzului 
de orice fel, refuzul minciunii. 

Acolo unde nu există aroganță sau dorință de abuz există o altă viteză de 
lucru. Oamenii vor fi liniștiți, calmi, se vor interesa mai mult și unii riscă să 
confunde această interiorizare cu pesimismul. Saturn în casa a IV-a, acolo unde se 
va afla și Luna nouă, poate spune acest lucru însă Luna nouă primește un unghi 
pozitiv din partea lui Neptun din casa a VIII-a și aceste sentimente abisale pot fi 
transformate în trăiri profunde dacă sunt trimise către lumină, către liniște, către 
credință, către dragoste. Mulți vor observa că dacă își îndreaptă atenția către 
lumină atunci întunericul în care se află plasată acum Luna nouă se risipește și 
totul curge de la sine. Vor fi inspirați, vor vorbi frumos, o mână nevăzută a 
destinului îi va scoate din situațiile conflictuale și se vor simți foarte bine că au 
parte de asemenea experiențe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a menține în suflet doar 
gândurile frumoase, de a depozita în interior doar valorile care rezonează cel mai 
ușor cu lumina. Cu alte cuvinte, este vorba aici despre dragoste, bunătate, respect 
față de oameni, dorința de a ajuta sau bucuria de a trăi simplu. 

 
Sâmbătă, 25 octombrie 

Sambata 25-10-2014  1:26    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Sambata 25-10-2014 10:31     Sun (Sco) Con (Sco) Venus 

Sambata 25-10-2014 12:40    Luna (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 25-10-2014 19:09    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 

Sambata 25-10-2014 22:17 Mercury <Lib> S/D 
 

Gust pentru frumos. Atracție către profunzimea simbolurilor ori pentru a 
rarefia raporturile sociale. Se cer dovezi de afecțiune. Se invoca motivul 
împărtășirii unui secret. Frământări interne. Puterile noi sunt verificate în 
confruntări. Se trăiește intens o dramă. Ne amintim de compasiune. Nedreptatea 
doare prea tare. Îndrăzneala este salutată. 

 
Abia spre seară scăpăm de retrogradarea lui Mercur, cea care ne chinuie de 

aproximativ trei săptămâni. Până atunci Soarele are de împlinit o conjuncție cu 
Venus și vom fi interesați de lucruri frumoase pe care le-am ascuns, care sunt 
plasate la mari depărtări față de locul în care suntem ori pe o altă treaptă de 
înțelegere. Asta înseamnă că ziua de 25 octombrie va fi marcată de preocupări față 
de artă, literatură, față de terapie, față de tot ceea ce se dovedește a fi făcut din 
bunătate sufletească sau deconspirat cu scopul de a folosi tuturor. De această dată, 
însă, pentru că Luna, în după-amiaza acestei zile, împlinește o conjuncție cu 
Saturn, timpul este de partea noastră, însă nu pentru a duce mai departe cu forța 
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anumite demersuri justițiare abordate în zilele anterioare. Ziua de 25 octombrie are 
nevoie să-i trezească individului gustul pentru frumos. 

Este posibil ca această întâlnire a Soarelui cu Venus pe Scorpion să 
intensifice o dramă. Dar nu trebuie să facem atât de mult caz pentru că am văzut că 
de-a lungul ultimelor luni am trecut prin nenumărate ipostaze în care au fost 
explorate laturile ascunse ale firii pentru a ne perfecționa, dar și pentru a ne 
bulversa. Scopul pentru care ne-am aflat în fața acestei diversități a fost acela de a 
învăța să lucrăm cu multiple variante de alegere. Cei care au fost activi până acum 
vor avea o zi plină, își vor aminti de multe situații lăsate în urmă, nerezolvate, în 
ultimele trei săptămâni și se vor simții îndemnați de cei din preajmă ori de 
ambițiile personale să meargă mai departe. 

Ziua însă ne îndeamnă să privim cu dragoste către cei din jur, să descoperim 
un element de factură afectivă care să ne reprezinte și care să combată o 
nedreptate. Asta înseamnă că întâlnirea lui Venus din Scorpion cu Soarele, ce încă 
deține parfumul aparte al conjuncției cu Luna din ziua anterioară, ne ajută să 
descoperim puteri noi, dar nu oricum ci să le verificăm în confruntări de o mai mică 
anvergură. 

La nivel social, revenirea lui Mercur la mersul direct, aspect care are un 
picior în această zi și pe celălalt în ziua următoare, aduce și o anume redresare a 
unor tensiuni diplomatice. La acest nivel se va vorbi despre nedreptate însă 
soluțiile nu vin să acuze o faptă rea, ci să arate că viitorul nu va mai conține așa 
ceva. Am putea să ne gândim că acolo unde există resurse puternice, acolo unde 
omul are potențial, dar nu știa sau nu a aflat încă dimensiunea acestuia, să ne 
confruntăm cu ridicarea unei sancțiuni ori cu promovarea puternică a unui 
personaj care a trăit în umbră. Așadar, 25 octombrie, prin aceste direcții sociale, 
devine o zi surprinzătoare. 

Prin urmare, 25 octombrie ne aduce în fața unor complicații sociale pe 
care s-ar putea să nu știm să le abordăm așa cum se cuvine. Cerem astăzi dovezi de 
afecțiune dar, la rândul nostru, oferim cât de multă afecțiune putem sau în modul 
în care am fost obișnuiți. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct are un impact pozitiv asupra vieții 
sociale pentru că anumite tensiuni ce s-au desfășurat în sectorul diplomatic tind să 
se apropie de echilibru. Se poate vorbi aici despre o nedreptate, dar și despre 
descoperirea unor noi mijloace de exprimare în procesul de repararea unei 
nedreptăți. Practic, ziua nu va fi definitorie la capitolul replică, duritate sau 
răsplată, ci la capitolul: "Așa nu!". 

Pentru că o parte din ziua de 25 octombrie Marte va fi pe ultimul grad al 
zodiei Săgetător, ziua mai conține și o componentă care-i va enerva pe cei care au 
un alt ritm lent de lucru și care au fost persoane importante în ziua anterioară. 
Aceștia vor fi grăbiți de oamenii din jur, de anumite demersuri, de ceea ce au uitat 
să facă și trebuie să rezolve în timp record pentru că se apropie termenul limită. 

De asemenea, ziua este bună pentru cei care își cultivă inspirația, care iubesc 
literatura, arta, muzica și care caută în permanență să dea sens vieții prin cultivarea 
acestora. Întâlnirea Soarelui cu Venus evidențiază sentimente noi și dacă unele 
dintre ele se dovedesc a fi abisale, când ies la lumină au chipuri frumoase și se 
înmulțesc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva astăzi dragostea de 
oameni. Este posibil ca persoana care are cea mai mare nevoie de dragoste să se 
comporte urât, să jignească, să critice, să-și dorească în acel proces terapeutic de 
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redresare, să arunce ceea ce este rău pentru că recunoaște binele care îi este oferit. 
Un om cald, bun va înțelege și nu va pune etichete pe baza acestor crize. 

 
Duminica, 26  octombrie 

Duminica 26-10-2014  6:39    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Duminica 26-10-2014 12:42    Mars (Sag) --> Capricorn 

Duminica 26-10-2014 15:32    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Duminica 26-10-2014 20:03    Luna (Sag) Tri (Leo) Juno 
 

Revolta este trecută într-un alt plan. Omul devine simbol, iar faptele sale 
etape ale evoluției sau involuției. Este răstălmăcit un mesaj bun. Planuri de 
desprindere, ruptură, izolare. Profunzime sufletească. Sunt văzute adevăratele 
intenții. Curaj. Atenție pe lucrurile esențiale. 

 
Există printre pasionații de ezoterism și persoane care se ocupă de acest 

sector al anticipării. O parte dintre aceștia au atins un stadiu al autosuficienței prin 
care spun că știu cu precizie dinainte ceea ce urmează să se întâmple. Aceasta este o 
aroganță care nu are ce căuta în preocupările unui pasionat al științelor ezoterice. 
Nimeni nu trebuie să-și permită luxul de a sfida universul considerând că știe ceea 
ce universul nu a dorit încă să-i arate în totalitate. Despre această modă a aroganței 
se va vorbi în ultima zi a acestei săptămâni când Marte va părăsi zodia Săgetător și 
va intra în Capricorn. 

Această atitudine de sfidare, care arată că o persoană înțelege cu intelectul și 
nu cu inima, nu este același lucru cu atitudinea de siguranța de sine pe care un 
pasionat de ezoterism trebuie să o aibă. A fi siguri pe ceea ce știi nu este totuna cu a 
considera că știi totul. Deci un astrolog, pentru că domeniul previziunilor de aici 
este cel al astrologiei, nu trebuie să spună niciodată "Eu știu ceea ce urmează să mi 
se întâmple și totul mi-e egal!" pentru că aceasta arată lipsă de respect față de 
posibilitățile foarte mare ale acestei științe sau față de univers. La ce știi dacă nu 
faci nimic pentru a schimba? Orice ființă, oricât de elevată ar fi, pentru că se află 
aici în această lume, dispune de o cunoaștere limitată. Nu poți spune că știi ceea ce 
ți se va întâmpla decât dacă trăiești cu capul într-un borcan sau dacă nu dispui de 
bunul simț elementar care să diminueze orgoliul sau importanța de sine. Ceea ce 
citește un astrolog din previziunile astrale este o parte infima din magnetism și, 
evident, mult prea puțin din aportul individului ce apare la întâlnirea ființei sale cu 
acest magnetism. Oricât de multe am ști, totdeauna este loc de mai bine. Această 
aroganță îl face pe acel astrolog să vadă detaliile unei trăiri astrologice curate și își 
va subjuga atenția prin șabloane, etichete, evenimente în timp ce sufletul este lăsat 
de izbeliște. Să nu uităm, mândria duce a căderea îngerilor, deci cu aripile acestea 
de plumb nu se poate zbura. 

Marte în Capricorn, pentru că se află în exaltare, îi duce pe oameni către 
simplitate. Această simplitate va face trimitere la valorile spirituale, la trăirile 
mistice sau chiar la acest bun-simț al omului simplu care îl îndeamnă întotdeauna 
către bunătate, reținere, ajutor, simplitate. Marte în Capricorn este adeptul 
mecanismului și mai puțin al informației de aceea este posibil ca tot ceea ce am 
învățat de-a lungul acestei săptămâni sau chiar în lunile anterioare să fie 
răstălmăcit, reformulat s-au așezat într-o altă ordine. 

Marte în Capricorn vorbește acum despre profunzimea sentimentelor sau 
despre necesitatea de a selecta ceea ce trăim sau gândim pe baza unui nou criteriu. 
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Procesul de selecție cere însă mult curaj, poate din această cauză cei care sunt plini 
de ei înșiși, autosuficienți, care cred că le știu pe toate și care privesc spre cei din jur 
doar pentru a vedea ce le lipsește, care sunt săracii din punct de vedere afectiv, 
mental sau material, vor intra într-o perioadă de probleme de natură relațională.  

Această atenție pe lucrurile esențiale le va părea lor doar o rutină pe care vor 
fi tentați să o ignore. Omul va fi elogiat, valorile sale apreciate și lipsurile pe care nu 
și le-a rezolvat încă vor trezi un mai mic interes. Când Marte trece în zodia 
Capricorn, Luna va intra în Săgetător și va trimite un gând negativ către Neptun. 
Această răscolire a valorilor esențiale, această reașezare a lor pe alte criterii sau pe 
alte baze creează un anume disconfort. Dacă însă se face imediat apel la simplitate, 
atunci viitorul nu ne va înspăimânta pentru că încă de la începutul săptămânii 
următoare Luna va fi într-o relație bună cu Jupiter și va beneficia de inspirație, de 
voință, de suport social sau chiar de dreptate atunci când trebuie. Acum se creează 
premisele unei mari schimbări și, ca de fiecare dată, la graniță se percep ambele 
valori, dacă ne referim la elemente gata elaborate. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unor probleme de 
conștiință. Este posibil ca revolta să fie trecută într-un plan secund, iar omului să 
fie judecat prea aspru pentru ceea ce nu mai poate ține sub control. Mercur din 
Balanță se mai află încă în mers retrograd, deci relațiile pot fi judecate cum sunt 
ele, după faptă, după intenție, însă este posibil ca lupii care până acum s-au 
îmbrăcat în haine de oaie, cei prefăcuți, ascunși care și-au dedicat o mare parte din 
viața lor construind un zid între ei și ceilalți, să constate că acest edificiu al 
ignoranței și separării, clădit din cărămizi ale orgoliului și importanței de sine, nu-i 
mai protejează. Au considerat că dacă se separă de cei din jur și privesc de sus toată 
viața vor face acest lucru și nu vor avea nevoie de altceva. Oamenii simpli devin 
puternici, iar lucrurile care s-au scuturat de artificii sau de ornamente inutile devin 
esențiale pentru noua structură. 

Marte în Capricorn ne îndeamnă spre studiu și un om care este obișnuit tot 
timpul să studieze, nu să memoreze, va avea tot timpul modestia celui care vrea să 
știe mai mult, dar nu a reușit încă. Este posibil ca din noianul de informații pe care 
vom dori să le acumulăm începând cu 26 octombrie anumite valori să aibă nevoie 
de independență, să fie privite prin desprindere totală de întreg, ca un test de 
rezistență sau de maturitate. De aici pot veni și situații nefirești ce vor avea un chip 
diferit față de ceea ce am gândit la începutul demersului. Cei care aleg, începând cu 
26 octombrie, să se bucure de noi realizări, de proiecte noi, de colaborări noi, de 
deschideri către un nou segment social sunt avertizați că s-ar putea, pe parcurs, să 
aibă nevoie de modificări în structura exprimării, în mesaj, adică să se adapteze 
față de segmentul căruia i se adresează făcând un schimb, nu doar un transfer într-
o singură direcție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că modestia 
este o virtute. Chiar dacă ne ocupăm de previziuni astrale, noi nu anticipăm aici 
evenimente împotriva voinței, ci respectăm diversitatea universului, ocupându-ne 
de mecanismele care sunt active. Cei care se ocupă de dezvoltare personală și nu să 
satisfacă o anume curiozitate față de ceea ce oricum vor trăi peste câteva zile sau 
poate peste o perioadă mai mare de timp știu că Universul nu face risipă. Dar știm, 
vulgarizarea acestui mod de a prezenta o informație ezoterică are un preț.  

Descrierea mecanismului activ dintr-un interval de timp sau specific unei zile 
pune în mișcare gândirea omului și îl ajută să-și folosească elementele particulare 
pe care și le-a construit fără o intervenție exterioară (cel ce vine din sistemul de 
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valori al astrologului). Când ajungi să spui lucrul acesta, orgoliul arată că din suita 
de evenimente alegi ceea ce ți se potrivește și tot orgoliul îi va spune unui asemenea 
astrolog că are dreptul să generalizeze după cazul particular indicat de logica și 
rațiunea sa. Nu, nu poți ști ce ți se întâmplă (de altfel, nici nu este importantă 
pentru suflet această distracție), dar poți ști și este indicat să știi din ce mecanism 
face parte ceea ce ți se va întâmpla pentru a ști ce să alegi pe viitor pentru a deveni 
mai bun, mai puternic, mai curat. Ceea ce știi că se va întâmpla nu e totul, ci doar 
ce vezi și înțelegi acum, în prezent, iar după momentul anticipării “acum” devine 
trecut și dezvoltare personala cu picioarele amândouă blocate în trecut nu prea s-a 
mai văzut. A crede asta înseamnă a desconsidera conceptul de evoluție. În prezent 
nu poți ști cum te vei simți în viitor, deci descrie mecanismul din care vei face parte 
și lasă acelui timp dreptul de a-si construi percepția a ceea ce i se va întâmpla. La 
școală elevul învață cum să rezolve ecuația de gradul al II-lea, nu rezolvă toate 
ecuațiile posibile.  

Nimeni nu are dreptul să privească evenimentele viitoare cu aroganța de a ști 
tot ce se poate întâmpla, decât dacă lucrează cu intelectul, cu instrumentele limitate 
ale acestei lumi. Se știe tot din cunoștințele ezoterice că o astfel de persoană va plăti 
la un moment dat pentru jugul ignoranței pe care îl pune asupra oamenilor pe 
motiv că nu-i ajută să înțeleagă mai mult, să vadă mai mult, să poată mai mult, ci să 
știe cât de multe poate citi această persoană dintr-o dispunere astrală.  

Un astrolog cu experiență care face de mult timp greșeala de a simplifica 
magnetismul astral la nivel de eveniment și nu prezintă mecanismul în sine, cum ar 
fi indicat, care refuză să practice această ramură pentru creșterea și dezvoltarea 
oamenilor, poate fi un astrolog cu experiență, așa cum va spune despre sine, însă 
doar în numărul anilor, nu și în cunoaștere. 
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27 octombrie - 2 noiembrie 2014 este săptămâna curajului învins și a poftelor 
neobișnuite. Mulți vor vedea că de-a lungul acestei săptămâni anumite proiecte pe 
care le au în derulare nu merg în direcția dorită. Asta se întâmplă pentru că voința 
personală merge într-o direcție și necesitatea în altă direcție. Chiar de la începutul 
acestei săptămâni, când Venus și Neptun nu vor fi într-o relație foarte bună, mulți 
vor avea impresia că tot ceea ce se întâmplă în jurul lor îi încurajează să exploreze o 
informație ascunsă. Pentru unii asta înseamnă duplicitate sau apel la informații 
care au fost până acum ținute în umbră. Din această cauză se poate ca anumite 
sentimente abisale, dorințe care nu au fost explorate la vedere să invadeze 
conștiința socială a unui personaj important și să-l pună în postura de a se 
comporta ciudat. Asta înseamnă declarații neobișnuite sau nevoia de a obține 
control într-o zonă care trebuie lăsată în urmă. 

Ceea ce se întâmplă în această săptămână nu are legătură cu evenimentul 
social care se va consuma în ultima zi a acestei săptămâni și despre care știm că 
reprezintă un moment important în evoluția unui stat ce se repetă o dată la cinci 
ani. Săptămâna curajului învins și a poftelor neobișnuite nu se adresează alegerilor 
unor lideri care au fost făcute deja din vara acestui an, ci se adresează puterii de a 
înțelege care este realitatea lucrurilor. 

Deși mulți se vor izola de toate demersurile pe care le-au alimentat până la 
începutul acestei săptămâni, începând cu ziua de miercuri, 29 octombrie, mulți vor 
considera că au acum ocazia să exploreze anumite zone care au fost ignorate în 
ultima perioadă. Din nou, vom vedea că acest lucru nu are legătură cu decizia 
politică spre care suntem invitați în ultima zi a acestei săptămâni. Totul merge pe 
direcția cunoașterii, a înțelegerii personale și a descoperirii unor tranșe de 
securitate pe care în alte condiții, fără presiune socială, individul nu le-ar fi explorat 
niciodată. 

Elementul cel mai important al acestei săptămâni vine din faptul că ecuația 
astrală privită ca element sintetic al unghiurilor împlinite în acest interval, face 
referire la progres, la lupta contracronometru sau a privi foarte departe în viitor și a 
vedea unde trebuie, de fapt, să ajungem. Prin ceea ce se întâmplă acum nu ajungem 
nicăieri, dar dacă gândim în perspectivă, dacă am pune ideile în practică la modul 
social, cumulat, fuzionat atunci am putea spera într-o modificare importantă. Fără 
îndeplinirea acestei condiții multe din evenimentele acestei săptămâni nu reușesc 
să ne îndeplinească nicio dorință. 

Se poate însă împlini un deziderat stabilit, creionat, impus încă din vara 
acestui an. Știm că anul 2014 este anul alegerilor multiple și se pare că, după 
ecuația astrală aferentă acestei săptămâni, anumite lucruri nu se încadrează în 
aceste deziderate cu caracter general. Dacă ne gândim că elementul inferior, printr-
un concurs de împrejurări, printr-o minune, prin instrumente care scapă 
observației directe este avantajat ne gândim de fapt că aceste variante multiple s-ar 
putea să își dea mâna pentru a promova un element care este cu totul inferior sau 
care, fără această susținere, nu ar fi avut nicio șansă. De aici și o mare diversitate a 
alegerilor, opțiunilor, variantelor, de aici și o mare diversitate socială pe care nu o 
putem lua în calcul de vreme ce anumite lucruri s-au consumat deja. Dacă am știi 
câte variabile au fost luate în calcul până ca acest eveniment să se consume în felul 
acesta am înțelege mult mai bine că această diversitate este integrată în denumirea 
sintetică de an al alegerilor multiple. 

Recomandarea acestei săptămâni este de fapt o invitație. Nu este cazul să fim 
zdruncinați de un rezultat, nu este potrivit pentru o persoană matură înțeleaptă sau 
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atentă la fenomenul social să privească cu superficialitate o soluție. Lucrurile au 
fost deja stabilite și nu este cazul acum să considerăm că avem în mâini puterea pe 
care nu am avut-o niciodată. Realismul acestei săptămâni ne ajută mult mai mult 
decât iluzia. Este posibil ca în alte perioade ale anului iluzia să aibă o putere 
pozitivă mult mai mare. Acum, însă, nu. 

 
Luni, 27 octombrie 

Luni 27-10-2014  6:50    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Luni 27-10-2014  7:22    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Luni 27-10-2014 13:10    Luna (Sag) Sex (Lib) Mercury 

Luni 27-10-2014 15:38    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Luni 27-10-2014 18:18    Luna (Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Luni 27-10-2014 20:47   Venus (Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Pasiuni complicate. Spirit războinic. Nevoie de a extrage binele din orice 
acțiune. Nu găsim soluții în toate problemele. Izolarea pare cea mai bună soluție. 
Hotărâri luate la nervi. Contact cu o informație ascunsă. Se luptă împotriva unui 
adversar doar pentru că acesta pare puțin mai slab. 

 
Chiar de la începutul acestei săptămâni lucrurile pot lua o întorsătură 

neașteptată pentru că Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia Săgetător, va trezi 
oamenilor un spirit războinic și le va complica relațiile din cauza pasiunilor pe care 
nu și le mai pot ține sub control. Au nevoie să se exprime, să atragă atenția, să fie 
prezenți în viețile celorlalți sau acolo unde se discută tot felul de lucruri ciudate 
pentru că, altfel, simt că pierd teren ori că sunt atrași de o forță nevăzută către 
penumbră. Mulți se vor trezi că iau hotărâri la nervi, că și-au inventat un adversar 
și vor să-l doboare cu forțe pe care nu le controlează încă. 

În spatele acestor situații care se petrec mai mult în mintea celui dinamic, 
activează o forță frumoasă întreținută de relația bună dintre Venus și Neptun. 
Acolo unde oamenii se vor orienta către bun-simț, către echilibru, acolo unde se va 
păstra o anumită decență în relații se poate vorbi despre un progres împotriva 
tuturor forțelor care acționează asupra unui individ. Venus acum nu se poate 
separa de relația sa cu planeta Neptun și de-aici ne pot veni mai multe încurajări 
spre a-i ierta ori accepta un compromis. De această dată, dacă lucrurile sunt 
orientate către echilibru, adică să activeze fără nervi sau critica exagerată, oamenii 
se vor simți inspirați, încurajați să se ajute unii pe alții sensibilizați în fața unor 
suferințe reale. 

De altfel, relația bună dintre Venus și Neptun înseamnă și deconspirarea 
unor demersuri fanteziste ori periculoase întreținute de anumite personaje care vor 
să trăiască bine pe spinarea celorlalți. Totuși, aspectul pozitiv pe care Luna îl 
realizează cu Axa Dragonului și implicit cu Mercur poate însemna și decizii 
categorice care seamănă cumva cu o decizie luată la nervi. Luna, atunci când trece 
prin zodia Săgetător, îi îndeamnă pe oameni să treacă repede de la o extremă la 
cealaltă. Unii oameni fiind atât de hotărâți în această direcție pe care și-au ales-o 
încă de la începutul lunii octombrie se văd acum îndemnați să acționeze în mare 
viteză și le poate lăsa impresia celorlalți că trec în mod nejustificat de la o extremă 
la cealaltă. 

Această deplasare interesantă pe care o vom constata cu toții în această 
primă zi a săptămânii are la bază un curaj pe care fiecare va dori să-l arate cu 
insistența celorlalți. Cu cât se va insista prea mult pe această direcție cu atât 
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lucrurile vor putea să încline către spiritul războinic ori către agitație și nervozitate. 
Pentru că anumite unghiuri care se împlinesc astăzi, inclusiv relația proastă dintre 
Lună și Chiron, care le atrage atenția oamenilor că se risipesc în proiecte iluzorii, 
înclină către a explora informații ascunse, deci orice formă de activitate de 
dinamism ori de intensitate se desfășoară departe de privirile celorlalți, individul va 
alege să facă un gest rapid, categoric, în văzul tuturor, iar interlocutorii nu vor ști că 
în spatele acestei acțiuni există un istoric, fiind convinși că de fapt se trece de la o 
extremă la cealaltă în mod nejustificat. Pentru că avem o relație bună între Uranus 
și Neptun argumentul pentru care se alege o anume acțiune este aceea de a 
compensa un deficit, de a ajuta o persoană aflată într-un moment dificil al vieții sau 
de a depăși o durere personală. Intenția este bună, chiar de lăudat, însă s-ar putea 
ca metodele să nu fie dintre cele mai bune. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în fața acelui curaj pe care îl 
vom aborda în expunerea problemelor ce apar de-a lungul acestui interval pe care 
nu-l analizăm aici. Curajul pe care-l arătăm în prima zi a săptămânii are toate 
șansele să fie învins până la finalul săptămânii și să lase locul unor pofte 
neobișnuite sau să amplifice anumite pasiuni periculoase. 

Este posibil ca mulți să gândească frumos astăzi despre semenii lor, despre 
oamenii cu care colaborează sau să-și proiecteze în viitor atitudini despre care cred 
acum că le sunt folositoare. În realitate, prima zi a săptămânii înseamnă pentru cei 
mai mulți întâlnirea cu acea formă de singurătate care doare cel mai mult. În fața 
întâlnirii cu propria durere, cu propria nemulțumire, oamenii aleg să dezerteze. Nu 
simplifică lucrurile, ci dimpotrivă le complică și mai mult în zona acelor relații care 
le sunt cu adevărat folositoare. Este de la sine înțeles că ziua va fi marcată de o 
ambivalență interesantă: pe de o parte este viața privată, aceea pe care fiecare 
individ și o va explora intens, iar de parte cealaltă sunt problemele sociale pe care 
încercăm să le rezolvăm cu ajutorul unor pârghii interne. Neglijând relațiile 
exterioare și considerând că dacă ne mobilizam, dacă suntem curajoși și puternici, 
rezolvăm totul, alegem să ne desprindem de singurul instrument care ne poate 
ajuta în acest demers. Prin această acțiune arătăm că nu suntem atât de siguri pe 
curajul acesta și dacă nu modificam nimic în această structură acest element fragil, 
pe care dorim să-l vedem ca fiind cel mai puternic până la finalul săptămânii, va fi 
învins. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a asculta astăzi părerile 
celorlalți, de a găsi timp pentru problemele lor, de a nu refuza întâlniri, contacte 
sau schimburi de experiență. Cele mai importante decizii, acelea care ne ajută cu 
adevărat, sunt astăzi luate împreună cu cei din jur. 
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Marți, 28 octombrie 
Marti 28-10-2014  6:02    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Marti 28-10-2014 11:49     Sun (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Marti 28-10-2014 12:03    Luna (Sag) --> Capricorn 

Marti 28-10-2014 14:45    Luna (Cap) Con (Cap) Mars 

Marti 28-10-2014 20:36    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Marti 28-10-2014 21:17     Sun (Sco) Sex (Cap) Moon 

Marti 28-10-2014 23:00    Luna (Cap) Sex (Sco) Venus 
 

Duplicitate. Inspirație excepțională. Neputința de a trece de un obstacol 
construit prin sentimente confuze. Visul de a câștiga ușor. Nevoie de confort. 
Lene. Inventivitate. Nevoie de a explora misterul lumii de dincolo. Interes pentru 
lucruri ascunse. Sentimentele abisale sunt aduse la suprafață. 

 
Împlinirea trigonului dintre Soare și Neptun readuce această posibilitate de a 

complica lucrurile prin explorarea unor zone asupra cărora nu avem control. 
Relație dintre Soare și Neptun nu aduce neapărat obsesia controlului, ci ne 
îndreaptă atenția către suflet, mai exact către acele zone care au suferit din cauza 
unor abuzuri abordate de ceilalți. Prima reacție a omului atunci când constată că a 
traversat o problemă este aceea de a se controla mai bine sau de a domina 
conjunctura evenimentul ori conversația consumată în trecut. De această dată, 
însă, Luna, trecând în mijlocul zilei din Săgetător în Capricorn, le aduce oamenilor 
vise reduse ca amploare, dimensiune sau timp de realizare, diminuate intenționat 
tocmai pentru că avea garanția unui succes. 

De această dată, Luna se va afla în fereastra conjuncție cu Pluton o mare 
parte acestei zile și, trecând de la conjuncție cu Marte la conjuncția cu Pluton, cea 
care se va consuma în dimineața zilei următoare, se va pune din nou problema 
administrării unui fond intern. 

Dacă în privința lucrurilor personale, a vieții intime, situația aceasta poate fi 
ținută sub control, în privința grupurilor se poate vorbi aici de frământări interne. 
Întotdeauna misterul i-a incitat pe oameni și i-a speriat deopotrivă. Acolo unde 
există mister, există și o mare șansă ca ordinea lucrurilor să se schimbe. Acest lucru 
nu trebuie obligatoriu să se desfășoare printr-o comandă, ci explorarea în sine a 
misterului complică lucrurile și îi schimbă pe oameni prin informațiile la care au 
acces. 

Acum explorarea sufletului, așezarea gândurilor într-o ordine anume sau 
modificarea modului de răspuns la anumite îndemnuri ce vin de pe zona publică le 
vorbesc oamenilor despre o nouă șansă de reușită. Au convingerea că dacă își 
folosesc atenția, sensibilitatea, curajul lucrurile se modifică substanțial și ajung, în 
cele din urmă, la starea de confort. 

Lucrurile ar putea să se complice în cazul celor care se gândesc la trecut ca la 
o colecție de amintiri neplăcute. Unii își vor aminti de o perioadă de privațiuni, de 
detenție când au fost învățați să ierte, să treacă cu vederea anumite greșeli pe care 
cineva din preajmă le-a făcut intenționat sau de lungi perioade de suferință, 
sărăcie. Soarele din Scorpion, înnobilat acum de prezența lui Venus cu care se afla 
în conjuncție, nu poate fi prieten de suprafață cu planeta Neptun din domiciliu. 
Lucrurile deci se desfășoară de o manieră profundă aducând, înainte de a promite 
confortul, un interes pentru lucruri ascunse, cu riscul ca acolo să descopere ceea ce 
nu le era pe plac. 
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Dacă judecăm faptul că această societate nu-i învață pe oameni să fie 
puternici prin calități, ci puternici prin defecte, dorința de confort îi arată omului o 
direcție, iar sufletul îl va atrage într-o altă direcție. De aici și o dihotomie obositoare 
care în loc să le dea cu energie prin diversitate, le consumă și mai mult. 

Prin urmare, 28 octombrie reprezintă o zi în care gândurile, sentimentele 
sau aspirațiile sunt atrase către două direcții deodată. Pe de o parte există 
neputința de a accepta realitatea prezentă pe care, prin unghiul pozitiv dintre Soare 
și Neptun, o percepem cu mai multă luciditate, cu o mare diversitate de senzații și 
informații, iar departe cealaltă sunt emoțiile profunde care au nevoie, ca și în 
trecut, să întărească voința, credința sau puterea de a înfrunta problemele și de a 
ajunge la o expresie foarte rafinată a sufletului. 

Pentru că acum Neptun se află într-un mers retrograd, societatea nu le oferă 
oamenilor informații de la sine, ci le arată ceea ce pot obține, ca și cum ar face parte 
dintr-un vis sau ar urmări un film științifico-fantastic. Cel care nu este realist, care 
se lasă mult prea ușor păcălit de aceste vise bizare nu va avea o zi interesantă, 
frumoasă sau educativă, ci una care îi va tulbura și mai mult cu această notă 
abisală. 

Pentru că Luna trece în acest interval de la conjuncție cu Marte la conjuncție 
cu Pluton oamenii sunt îndemnați să ia decizii rapid, să se ocupe de lucruri care li 
se par foarte mari sau foarte interesante și să se ascundă de adevăratele probleme 
pe care le au de rezolvat. Cu cât se ascund mai mult, cu atât aduc la suprafață mai 
multe probleme sau le lasă singure, de izbeliște în ideea că poate se vor rezolva de 
la sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta, tolera sau aborda cu 
demnitate durerea sufletului. Când această durere se consumă complet și în locul ei 
nu este pusă o altă durere, o altă nemulțumire sau o altă problemă, omul atinge o 
picătura de fericire. Dacă este pregătit să se întâlnească cu fericirea atunci această 
picătură, prin explorare, se va transforma într-un adevărat izvor. 

 
Miercuri, 29 octombrie 

Miercuri 29-10-2014  7:46    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Miercuri 29-10-2014 11:22    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Miercuri 29-10-2014 11:49    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Miercuri 29-10-2014 19:29    Luna (Cap) Squ (Lib) Mercury 

Miercuri 29-10-2014 19:47    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 
 

Sentimentele devin ușor confuze. Apropiere de cel slab. Nesiguranța ne 
oferă informații lipsite de sens. Declarații complicate. Dinamica se orientează 
către un domeniu ignorat în ultimele săptămâni. Se lucrează contra cronometru. 
Lucrurile scăpate de sub control nu mai pot fire dresate corect până la finalul 
anului. 

 
29 octombrie este ziua în care se stabilesc noile repere. Momentul delicat în 

care se află oamenii acum îi îndeamnă să treacă de la o extremă la cealaltă, să se 
privească unii pe alții cu suspiciune și să le fie teamă de anumite decizii pe care le-
ar putea adopta în grup. Astăzi Luna se va afla, în special în a doua parte a zilei, 
într-o relație proastă cu Axa Dragonului. Mulți vor avea impresia că lucrează contra 
cronometru și din această cauză se simt obligați să facă declarații complicate, să 
ignore lecțiile pe care le-au învățat în ultima perioadă și să pară oameni interesanți 
prin ceea ce nu vor să facă. 
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Trecerea Lunii de la conjuncția cu Marte la conjuncția cu Pluton înseamnă 
pentru mulți precipitare, dar și adoptarea unor comportamente contrare. Dacă 
Pluton în zodia Capricorn înseamnă o administrarea unor resurse pe care 
societatea și actualul său sistem de organizare le preferă, Marte în Capricorn arată 
desconsiderare față de serviciile societății de consum, față de promiscuitatea sau 
față de compromisurile momentului. Dacă Pluton în Capricorn investighează 
nevoia de a menține societatea, chiar dacă este degradată, Marte în Capricorn 
dorește să o transforme pe aceasta după chipul și asemănarea sa. În ambele cazuri 
avem de-a face cu o forță de modelare, doar că Pluton modelează pentru a menține, 
iar Marte modelează pentru a schimba sau distruge. 

Marte în Capricorn este o poziție mult mai bună decât Pluton în Capricorn. 
În mod paradoxal, acum, dacă judecăm aceste poziții, după rezultatele pe care le 
generează, trăsăturile sunt inversate. Marte în exaltare devine cel rău, iar Pluton 
devine cel bun. 

Din această cauză anumite tentații care vin de pe zona publică și care îl pun 
pe individ în conflict cu el însuși, dată fiind relația proastă a Lunii cu Axa 
Dragonului, ar putea fi răstălmăcite sau privite ca pe niște beneficii. 

Această impresie a răstălmăcirii față de anturaj, față de lumea înconjurătoare 
ar putea să le aducă probleme celor care se află în perioada de formare. Își pot 
stabili acum repere greșite adică să-și aleagă ținte eronate în fața cărora să nu-și 
folosească din doza de curaj cu care au fost înzestrați la naștere. Viteza de lucru se 
diminuează, iar faptele lor pot deveni atât de periculoase încât până la finalul 
anului 2014 să nu mai poată repara nimic. În felul acesta, lucrurile pot fi 
abandonate și să lase impresia individului că, de fapt, l-a scăpat de sub control. În 
realitate nu a controlat nimic, nu a putut influența prin voință proprie nimic, ci 
doar profita din când în când de anumite beneficii rezultate în urma faptului că 
aceste procese se desfășurau din inerție. 

Prin urmare, 29 octombrie este ziua cea mai delicata acestei săptămâni în 
care prioritățile se pot schimba pe baza unor confuzii. Dinamica socială trece acum 
într-un alt mod de vibrație, Luna comportându-se ca un mesager care transferă 
informații inutile între două locații importante. Judecând această situație, 
înțelegem că nu mesagerul este vinovat, ci modul cum aleg cele două extreme să 
comunice. În timp ce Marte se va interesa să afle secrete despre anturaj, să pună 
degetul pe rană, să obțină puteri supranaturale, să se dezvolte foarte mult într-un 
domeniu, să arate că deține cheia succesului, Pluton în Capricorn dorește să 
mențină pe toată lumea pe linia de supraviețuire, inclusiv pe cei cărora le este 
programat să se situeze sub această delimitare. 

Această tendință de uniformizare a valorilor ar putea să-i înnobileze foarte 
mult pe unii sau să îi descurajeze pe alții creând o zăpăceală generală pe care mulți 
o vor pune pe seama stresului, lipsei de determinare ce vine din partea societății 
sau a dezinteresului față de adevăratele valori, așa cum vedem că se întâmplă cu 
lumea aceasta de câteva decenii. Multe sunt făcute astăzi sub cronometru și dacă 
greșelile sunt săvârșite fără simțul pericolului sau fără a accepta consecințele 
acestor fapte, ceea ce se strică nu va mai putea fi reparat până la finalul anului. 
2015 vine cu alte direcții și este posibil ca lucrurile pe care Marte le descoperă acum 
să poată fi valorificate mult mai bine atunci. Dar până la finalul anului mai este 
ceva timp de parcurs. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răspunde celorlalți cu 
duritate. În general, duritate are implicațiile sale pozitive, însă acum, când plutește 
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în aer o mare confuzie, ea accentuează slăbiciunea internă și îl duce pe individ pe o 
linie moartă. 

 
Joi, 30 octombrie 

Joi 30-10-2014  1:17 Mercury (Lib) Con [Lib] North Node 

Joi 30-10-2014  5:00    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 

Joi 30-10-2014 15:51    Luna (Cap) --> Aquarius 
 

Declarații incendiare. Se visează la un succes prea simplu. Nesiguranță în 
adoptarea unei decizii. Amânare. Sentință. Dușmanii vechi prind puteri pentru că 
primesc informații false despre starea actuală a adversarilor. Forța este 
concentrată. Informația devine folositoare. Nevoie de a împărtăși din experiențele 
vieții. Nu toate formele de asociere sunt rele și nu toate prieteniile sunt bune. 

 
Cat timp Luna se va afla în zodia Capricorn, Mercur și Capul Dragonului se 

vor întâlni într-o conjuncție. Apoi, înainte de răsăritul Soarelui, Lună și Saturn își 
vor definitiva sextilul pe care l-au format toată noaptea de miercuri spre joi și până 
în a doua parte a zilei se va afla în Perioada fără direcție, aducându-le oamenilor 
nostalgia succesului sau dorința de a apropia de sufletul lor acele elemente 
puternice pe care altădată le foloseau ca scut. 

Valorile acestei zile se centrează în jurul unor declarații incendiare pe care 
oamenii se simt îndemnați să le facă pentru a se proteja. Apropierea lui Mercur de 
Capul Dragonului înseamnă, de altfel, și trecerea acestui astru prin opoziția cu 
Uranus, octava sa superioară. Dar nu e totul, Mercur are de traversat și împlinirea 
unui unghi negativ cu Pluton, ceea ce înseamnă că aceste replici, această nevoie de 
dreptate, de declarații incendiare, prin care oamenii consideră că se apără, 
reprezintă dreptul legitim al individului la dreptate. S-ar putea ca această dreptate 
să fie puțin cam dificilă, adică mulți să prefere acțiunea concentrată doar pentru că 
nu știu să aleagă ceea ce ar desființa adversarul. Cu alte cuvinte, Mercur din 
Balanță îndeamnă acum spre putere concentrată doar pentru că, până acum, 
oamenii au fost rătăciți sau faptele lor diluate. Acum cred că dacă se adună, dacă își 
spun părerile și devin mai atenți la ceea ce au de traversat reușesc să își armonizeze 
și acele asocieri care până acum le-au complicat existența și i-au făcut să se simtă 
marginalizați. 

Practic, întâlnirea lui Mercur cu Capul Dragonului le arată acestora cât de 
departe pot vedea în funcție de piedestalul pe care s-au ridicat. Este posibil ca acest 
piedestal să fie în centrul unui grup tendențios și atunci aceste persoane devin, prin 
poziția pe care și-o atribuie, victimele atacurilor directe. Dacă nu ar fi fost atât de 
vizibili în acțiunea lor, poate ar fi trecut neobservați. 

Prima parte a zilei va fi mult mai dificilă decât cea de-a doua, pentru că 
plutește în aer o formă de nesiguranță, iar oamenii se simt amenințați de informații 
false. De această dată întâlnirea lui Mercur cu Capul Dragonului nu are beneficii cât 
prea mari, așa cum ne-am aștepta. Este un semn de abundență, de oportunitate ori 
de deschidere însă pentru că se împlinește în săptămâna curajului învins și a 
poftelor neobișnuite s-ar putea ca foloasele momentului să fie periculoase. Oamenii 
se vor gândi la asociere și vor pierde din vedere calitatea acestor asocieri. De aici 
pot surveni și o multitudine de probleme care, luând în considerare trăsăturile 
primelor trei zile ale acestei săptămâni, vor oscila și ele între elementul particular, 
care dorește să distrugă o realizare socială pe care o consideră inutilă pentru sine, și 
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elementul social, care acum are tendința de a proteja sau uniformiza o direcție 
generală. 

Prin urmare, 30 octombrie ne aduce în fața unor situații pe care, în 
general, le abordăm în etapele finale ale unor demersuri. Conjuncția lui Mercur cu 
Capul Dragonului ne spune că trebuie să începem anumite demersuri cu aceste 
gânduri de critici gratuite, de replici acide sau de amânare ori de sentință împotriva 
unor informații false. Se poate constata astăzi că, pe alocuri, concentrarea forței 
interne sau apelul la anumite experiențe de viață care, în general, nu sunt rele, dar 
nici atât de prietenoase, generează efecte pozitive. De altfel, este mai puțin 
important dacă facem față cu succes la toate aceste evenimente ciudate. Importantă 
este atitudine pe care o avem față de achizițiile de până acum. Întâlnirea lui Mercur 
din Balanță cu Capul Dragonului, când Uranus de ceva vreme are o relație proastă 
cu destinul, înseamnă privire orientată către interior. Dacă până acum nu am dorit 
să căutăm în adâncul sufletului răspunsuri, vom fi acum îndemnați de realitatea 
socială, de trăirile adânci ale sufletului, să facem acest lucru. Dacă nici acum nu 
vom vedea cât de importantă este viața interioară atunci ne expunem riscului unor 
conflicte penibile. Conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului spune multora că a 
sosit momentul dialogului. Cei care au experiența dialogului inutil, a vorbelor fără 
rost, a timpului pierdut în conversații sterile știu că această energie a comunicării, 
dacă este dusă la interior, sporește puterea gândului, conservă energia și îl ajută pe 
om să treacă pe nivelul următor. După relația bună dintre Lună și Saturn, 
momentul următor înseamnă forța concentrată. Domeniul în care am excelat până 
acum se pare că va fi principalul beneficiar al acestei forțe concentrate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respinge consumul energiei 
prin transformarea elementului fals în element pozitiv pentru că acest contact cu 
falsul transformă energia folosită într-un dispozitiv inutil. Vom avea ocazia astăzi 
să vedem dacă știm să ne ocupăm de lucruri reale sau avem experiență doar în 
lucra cu cele inutile. 

 
Vineri, 31 octombrie 

Vineri 31-10-2014  0:33   Venus (Sco) Squ (Leo) Juno 

Vineri 31-10-2014  4:48     Sun (Sco) Squ (Aqu) Luna (Half Moon) 

Vineri 31-10-2014  7:05    Luna (Aqu) Opp (Leo) Juno 

Vineri 31-10-2014  7:33    Luna (Aqu) Squ (Sco) Venus 

Vineri 31-10-2014 14:57    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Vineri 31-10-2014 22:42    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 
 

Insatisfacție. Nevoie de a spune un secret pentru a ne elibera de 
autocompătimire. Se pune prea mult accent pe o formă de nemulțumire. Liniștea 
devine suspectă. Se adoptă o hotărâre complicată. Oamenii devin suspicioși. 
Viclenia li se pare o variantă bună. 

 
Relația proastă dintre Venus și Junon aduce în centrul atenției faptul că 

suntem nemulțumiți de relațiile pe care le avem sau că nu este cazul să avem mari 
așteptări de la colaborările care se află acum în derulare. Luna se află în plin tranzit 
prin zodia Vărsător și s-ar putea ca astăzi aceste nemulțumiri să fie trecute cu 
vederea, iar oamenii să considere că este mult mai important să vorbească despre 
lucruri lipsite de importanță decât să se ocupe de ceea ce îi nemulțumește în 
realitate la partenerul de viață. Această realitate reprezintă acum un astfel de 
pericol de care toți vor să se ferească. La polul celălalt se găsesc oamenii care pun 
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prea mult accent pe o formă de nemulțumire și consideră că viața se rezumă doar la 
aceste sentimente apăsătoare sau confuze. 

Pentru că Soarele se află acum în plin tranzit prin zodia Scorpion și 
împlinește cu Luna faza de Primul Pătrar, liniștea momentului devine chiar 
suspectă. Este pus la îndoială motivul real pentru care o persoană dorește să-și 
petreacă timpul în prezența celorlalți. Se consideră că dacă a făcut o astfel de 
alegere cu siguranță există un motiv pe care nu dorește să-l împărtășească. Viclenia 
lui va părea unora o variantă bună, pierzând din vedere faptul că ceea ce consideră 
ei viclenie nu este altceva decât o mare confuzie. Totuși, pe baza acestei confuzii 
oamenii devin suspicioși și le va fi destul de greu să privească înainte. Cu toate 
acestea, privind înapoi, prin intermediul experiențelor de viață, prin informațiile pe 
care le află de la cei din jur se poate vorbi despre o remediere. Astrologul sau cel 
care se ocupă de anticipare nu trebuie să vină acum cu interdicția ori cu eticheta că 
dacă oamenii sunt superficiali atunci trebuie pedepsiți ori se află în disonanță cu 
universul. De această dată, adică acum, în 31 octombrie, superficialitatea are și o 
componentă pozitivă, nu aceea care duce spre confuzie, ci aceea care îi ajută pe 
oameni să se topească în diversitate. 

Nu s-a mai consumat anul acesta o conjunctură atât de neobișnuită, atât de 
ciudată sau atât de delicată așa cum se întâmplă în ziua de 31 octombrie. Din 
această cauză oamenii s-ar putea să fie suspicioși și să nu-și mai poată acorda 
credibilitate pe probleme obișnuite. Ceea ce este dureros, nu vine neapărat din 
faptul că oamenii devin suspicioși, ci din faptul că, dorind să pară inteligenți, 
profunzi, detașați de mizeria umană, dau de promiscuitatea atât de mult promovată 
de societatea de consum și vor pune accentul pe o formă de acceptare pe care, spre 
finalul anului 2014, o vor transforma într-o problemă și mai mare. Această 
problemă vizează încrederea nefirească, ireală, lipsită de simțul critic necesar 
observației pe care trebuie să îl dețină oricine. Relația proastă dintre Venus și 
Junon, cea care face legătura între ziua de ieri și ziua de astăzi, le vorbește 
oamenilor despre aceste compromisuri pe care nu le pot lăsa în urmă și care sunt 
înzestrate cu voință proprie. 

Cei care cedează foarte ușor, vor fi primii care vor spune că viclenia este cea 
mai bună soluție, că nu au nevoie de sinceritate, pentru că aceasta se întoarce 
împotriva ta, nu le sunt utili oamenii din jur pentru că aceștia nu merită atenție. 
Dacă facem acest proces mental, dacă realizăm această simulare înțelegem cât de 
penibilă este aceasta atitudine și cât de periculos este să o menținem. 

Prin urmare, 31 octombrie ne vorbește despre insatisfacție într-un mod cu 
totul neașteptat. Lucrurile sunt răsturnate, dar nu pentru că Venus și Junon sunt 
acum într-o relație proastă, nici pentru că luminariile sunt și ele într-o relație 
negativă, ci pentru că nu ne permitem dreptul la destindere, la relaxare și ne lăsăm 
pradă încordării. Teama de a opri încordarea reprezintă una din cauzele pentru 
care energia primară a individului este zdruncinată puternic. De fiecare dată când 
ne gândim la această formă de energie primară considerăm că ea este în afara 
factorului psihic sau în afara emoțiilor deoarece acestea sunt elemente ale unei 
expresii superioare. Nici că se putea ceva mai greșit! Emoțiile, psihicul, așa cum le 
exprimăm acum, în stadiul acesta evolutiv, conțin în cea mai mare parte expresii 
ale unui instinct modelat cu mare efort și adesea într-o direcție periculoasă. De 
aceea avem nevoie de acțiuni de întreținere pe orice nivel pentru că forța primară 
este distructivă ori retrogradă. Acum prin suspiciune alimentăm acestei direcții 
periculoase și fără să ne dăm seama ne oferim, ca de multe ori de-a lungul vieții, 
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argumente în favoarea acestei convingeri periculoase: oamenii nu sunt buni, hrana 
nu mai este utilă, cunoștințele nu ne mai folosesc, viața nu are niciun rost, nu avem 
suficientă lumină, suficienți bani sau suficientă dragoste. Nu ne ajunge nimic și cu 
toate acestea nu facem altceva acum decât să explorăm măsura pe care am impus-o 
până acum. Până acum a fost bine, iar acum brusc nu ne mai convine nimic.  

Această insatisfacție reprezintă o viclenia sufletului și ea va fi cu atât mai 
accentuată cu cât sufletul va fi mai bolnav. Nici de această dată nu este cazul să ne 
acuzăm că dacă se constată acest lucru, dacă descoperim care avem sufletul bolnav 
suntem constrânși de realitatea acestor informații să ne punem o etichetă că 
suntem inferiori, că suntem imorali, că suntem proști, ineficienți sau că neapărat 
avem nevoie de un ajutor profesionist. Nu, avem nevoie doar de o doză 
suplimentară de realism pe care să o folosim doar în relația cu noi înșine. Cine este 
realist cu el însuși câștigă astăzi atât de multă putere încât să nu-și compromită 
demersurile acestui final de an 2014. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi vibrația zilei de 31 
octombrie pentru a fi liberi. Nu putem știi nici acum, când anticipăm ceea ce este 
rezervat pentru ziua de 31 octombrie, dar nici măcar în dimineața  acestei zile în ce 
constă această libertate. Libertatea este savurată cu fiecare pas pe care-l facem. A 
ne menține în libertate reprezintă privilegiul pe care îl putem stabili încă de pe 
acum, adică înainte de a se consuma ecuația astrală aferentă zilei de 31 octombrie. 

 
Sâmbătă, 1 noiembrie 

Sambata  1-11-2014  1:40    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mercury 

Sambata  1-11-2014  2:28    Luna (Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Sambata  1-11-2014  8:21    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 

Sambata  1-11-2014 13:39    Luna (Aqu) Opp (Leo) Lilith 

Sambata  1-11-2014 14:44 Mercury (Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Sambata  1-11-2014 18:36    Luna (Aqu) --> Pisces 
 

Se deschide un nou capitol al vieții. Revendicări stranii. Suntem încurajați 
să dăruim. Suntem bulversați de realitate. Personajul slab îmbrățișează cu mare 
dragoste iluzia. O formă de siguranță ne îndeamnă să apelăm la informații false. 
Dezinvoltură. Exprimare la un alt nivel sau diferită. Învățăm să cercetăm. 

 
Debutul lunii noiembrie se va face într-un ton aparte. Mercur va avea de 

împlinit astăzi la grad perfect un sextil cu Jupiter, ceea ce înseamnă că o parte din 
personajele slabe, din ființele care până acum nu s-au remarcat ori care au așteptat 
un moment prielnic pentru a ieși la rampă și a da o lovitură sunt încurajate de 
contextul astral al momentului să lanseze în jur revendicări stranii. Pentru că știm, 
intervenția lui Mercur în zilele anterioare n-a fost una dintre cele mai bune, aceste 
revendicări stranii vor lua înfățișarea unor acțiuni făcute pe ascuns. Jupiter se 
simte în Leu cam cum se simte Mercur în Balanță, de aici putem trage concluzia că 
oamenii vor considera că dacă nu li se opune rezistență sunt acceptați, metodele lor 
sunt tolerate și pot merge mai departe cu demersurile în care sunt implicați. De 
parte cealaltă, societatea nu poate acum, nu are puterea necesară să poată lupta 
împotriva unui factor atât de mic, redus, comprimat cum este individul care 
dorește să găsească centru de greutate al unei clădiri pentru a o dărâma. 

Cu alte cuvinte multe din demersurile inițiate în prima zi a acestei luni 
anunță o schimbare de regim sau modificarea unei atitudini care să încurajeze 
persoanele aflate în poziții secunde pentru a da lovitura. Se știe dacă în viitorul 
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apropiat ori până la finalul anului această faptă remarcabilă a putea fi pusă în 
aplicare. Nu se știe din ecuația astrală aferentă zilei de 1 noiembrie dacă acest lucru 
se poate întâmpla acum, în această lună, sau dacă ar putea să treacă prin 
preschimbare interesante în luna următoare. Se știe însă că ambiție este puternică 
și pe baza acestei ambiții mulți vor acționa fără minte, cu prea multă forță, cu prea 
multă agresivitate sau în absența oricăror reguli. Din această ecuație astral 
înțelegem că 1 noiembrie înseamnă apel la o formă de siguranță bazată pe 
informații false. 

Practic, prin relația bună dintre Mercur și Jupiter, Jupiter reușește să 
realizeze o mediere a relației proaste pe care Uranus o are cu Axa Dragonului. 

Cei care s-au obișnuit deja cu schema de lucru folosită în aceste tipuri de 
previziuni astrale se vor gândi că Jupiter, dacă mediază, are un rol pozitiv. De 
această dată lucrurile nu pot fi garantate pe această linie a caracterului pozitiv 
pentru că Jupiter acum este îndemnat prin condiționările contextului astral să se 
ocupe de lucruri mici. Uranus are în continuare în vedere modificări esențiale ale 
destinului și mulți oameni vor avea impresia că prin faptele mărunte ale 
prezentului vor reuși să rezolve mari blocaje ale destinului. De aici și confuzia care 
vine, pe deoparte, din partea lui Jupiter, iar departe cealaltă din partea Lunii negre 
despre care știm că parcurge acum ultimul segment al zodiei Leu. 

Cu toate acestea, energia zilei de 1 noiembrie este încărcată de o anume 
încântare sau de bucurii interesante. Învățăm să cercetăm, să căutăm adevărul și 
unii chiar vor observa doar că va fi prea târziu pentru a mai înclina balanța. Își dau 
seama acum că au pornit pe o cale greșită, că s-au preocupat foarte mult de lucruri 
mărunte, văzându-le disproporționat, prea mari sau prea bogate în însemnătate. De 
aici și un mare joc al valorilor, acela care se va menține aproape toată luna 
noiembrie. 

Prin urmare, 1 noiembrie este o zi de educație. Pe de o parte Mercur din 
Balanță ne vorbește acum despre relații evaluate greșit sau despre complicații pe 
care le rezolvăm pe ultima sută de metri. De partea cealaltă, Jupiter ne va vorbi 
despre puterea de a căuta esența lucrurilor dar, din nefericire, și de a ne preocupa 
prea mult de lucruri prea mici și chiar dacă sunt valoroase sau strălucitoare nu au 
greutatea necesară pentru a echilibra destinul. De aici și traversarea unor 
experiențe neplăcute, interesante, deconectante, dar care schimbă starea generală a 
lucrurilor nu rezolva problema esențială cu care se confruntă individul sau grupul 
de apartenență. 

Multe din demersurile acestei zile vor fi marcate de o dezinvoltură 
interesantă. O formă de nesiguranță ar putea să le motiveze multora gesturi 
categorice considerând că “acum ori niciodată” sau dacă tot au ocazia să facă un pas 
important în demersul pe care-l au în derulare de ce să nu încerce toate variantele 
dacă tot nu i se promite nimic sigur. 

Se poate vorbi acum pe această dispunere astrală despre adoptarea unei noi 
forme de educație. Pentru cei care lucrează cu energia care sunt implicați într-un 
proces de cercetare spirituală această întâlnire cu noutatea, această dezinvoltură 
astrală reprezintă o formă de elevare sufletească sau de contact cu un progres la 
care visa de mult. Este posibil ca acum, la început de noiembrie, acest lucru să fie 
reliefat doar sub forma unei impresii ori sub forma unei finalități, adică să nu se 
concretizeze printr-o acțiune. Nici nu are importanță dacă acum toate acestea se 
transpun prin fapte concrete. Foarte important pentru cel care este activ sau care 
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privește viața printr-o profunzime aparte ca evenimentele acestei zile să fie expresia 
unui bine spre care tot timpul a întins măna, dar până acum nu l-a atins. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ocupa astăzi de educație. 
Dacă reușim să citim astăzi 50 de pagini dintr-un roman, dacă putem parcurge cu 
maximă atenție un articol despre o descoperire științifică sau despre experiențele 
spirituale ale cuiva ori pur și simplu ne însușim câteva pagini biografice despre o 
mare personalitate a culturii și civilizației avem multe de câștigat pentru că 
vibrațiile ecuației astrale ne ajută să magnetizăm din tot ceea ce consultăm 
informația care ne va fi de mare folos pe viitor. 

 
Duminică, 2 noiembrie 

Duminica  2-11-2014  1:09   Venus (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Duminica  2-11-2014  1:42    Mars (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Duminica  2-11-2014  2:45    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Duminica  2-11-2014  2:49    Luna (Pis) Sex (Cap) Mars 

Duminica  2-11-2014  3:46     Sun (Sco) Squ (Leo) Juno 

Duminica  2-11-2014 11:09     Sun (Sco) Tri (Pis) Moon 

Duminica  2-11-2014 13:44    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Duminica  2-11-2014 14:56    Luna (Pis) Tri (Sco) Venus 

Duminica  2-11-2014 16:56    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 
 

Sunt zdruncinate proiecte mai vechi. Prea ușor se minte. Este activat un 
dramatism. Direcția pozitivă este demonstrată prea agresiv. Nu suntem motivați 
să facem eforturi prea mari. Curajul de a schimba nu poate face prea multe. 

 
Încă din seara zilei anterioare Luna trece în zodia Pești și în noaptea de 

sâmbătă spre duminică are de împlinit o conjuncție cu Neptun. Apoi foarte aproape 
de acest unghi Luna definitivează sextilul cu Marte și încearcă să traseze anumite 
direcții importante pentru acest final de săptămână. 

Mulți dintre cei care urmăresc fenomenul social se așteaptă ca previziunile 
pentru ziua de 2 noiembrie să se adreseze în mod special evenimentelor sociale 
programate acum. Mulți au impresia că previziunile astrale sunt instrumente puse 
la dispoziția abuzului de putere sau la cheremul unor persoane care vor neapărat să 
se situeze în centrul atenției ori să dețină puterea cu orice preț. De această dată însă 
ziua de 2 noiembrie reprezintă efectul unor acțiuni mai vechi și deci nimic nou 
adică nicio surpriză nu se poate constata acum. Venus și Pluton vor fi într-o relație 
bună ceea ce înseamnă că avem acum pe cer un triunghi minor ce își are vârfurile 
în zodiile Scorpion, Capricorn, Pești vedem plasate trei conjuncții: Soare - Venus, 
Marte - Pluton, Luna - Chiron. 

Pe lângă toate aceste elemente astrale, Soarele și Junon vor împlini astăzi un 
unghi negativ și oamenii vor îndrăzni să privească în urmă. De fiecare dată când 
privesc în urmă cu resentiment nimic bun nu se poate alege aici. Curajul de-a 
schimba nu poate face prea multe, ci doar reactivă un dramatism care ar putea să le 
arate oamenilor o direcție greșită. Triunghiul minor care se împlinește și care are în 
fiecare vârf câte o conjuncție ne vorbește despre o putere concentrată, despre 
mobilizarea unor energii cu totul speciale care sunt pe punctul să marcheze o 
reușită pregătită din timp. Ceea ce a fost inferior va rămâne inferior, ceea ce a fost 
superior va rămâne superior. 

Cu alte cuvinte, evenimentele rezervate acestei zile vor fi dominate de o 
anume pasivitate. Mulți dintre cei pasionații de astrologie se vor mira cum este 
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posibil ca o apropiere dintre Marte și Pluton, adică o conjuncție dintre cele două 
care formează cuplu curajului și care devine un focar în cadrul unui triunghi minor 
ce are în celelalte două vârfuri alte două conjuncții, susține pasivitatea. Pluton și 
octava inferioară, Marte, patronează această descindere de forțe ridică un mare 
semn de întrebare. Saturn aflat acum în mers direct prin zodia Scorpion ridică în 
văzul tuturor problema patrimoniului. Mulți se vor întreba cu ce se aleg dacă 
hotărăsc acum să acționeze în forță. Această balanță a deciziei, această dorință de a 
influența echilibrul social printr-o hotărâre ar putea să tulbure foarte mult 
conștiința celor din preajmă în această zi importantă. 

Totuși, pentru că mulți se așteaptă ca previziunile astrale să le spună mai 
multe despre victoria unui anumit candidat la alegerile prezidențiale le amintesc de 
o vorbă de duh pe care celebrul scriitor Mark Twain a spus-o: "Dacă am schimba 
ceva prin vot, nu ne-ar lăsa nimeni să votăm!". 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii se adresează mai curând sufletului sau 
unei forme de sinteză care nu are nimic de-a face cu evenimentele sociale 
programate din timp a se consuma acum. Ultima zi a săptămânii sunt zdruncinate 
proiecte mai vechi și oamenii se simt îndemnați să viseze foarte departe, dar să nu 
facă nimic pentru ceea ce ar trebui să săvârșească acum în prezent. 

Dacă ecuația astrală a acestei zile ne vorbește despre faptul că oamenii sunt 
îndemnați să mintă ușor ori să spună minciunii care să afecteze deciziile următoare 
până la finalul anului, mulți ar avea impresia că aceste orientări astrale se referă la 
obiceiurile politicienilor de a promite și apoi de a se scuza ori de a da vina pe alții. 
Previziunile astrale ale zilei de 2 noiembrie nu se adresează sferei politice, ci se 
adresează psihologiei comportamentale sau acelui psihic încercat de probleme care 
nu dorește să ia atitudine pentru că este mult prea dezamăgit de faptul că hotărârea 
sa nu va schimba nimic. Faptul că Pluton și Marte își dau mănă acum pentru a 
ghida alte două conjuncții, una dintre Soare și Venus, iar cealaltă dintre Lună și 
Chiron nu ne ajută să ne explorăm propriul curaj. Triunghiul minor nu are în 
astrologie calitatea unei piramide. Acest element astrologic se referă mai curând la 
experiența personală și mai puțin la una socială. Deși trigonului pe care acest 
triunghi minor îl are la bază invocă anumite motivații de ordin moral, ziua de 2 
noiembrie va face o mare demonstrație la capitolul conservatorism. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că nu suntem în 
ziua alegerilor, nu suntem personaje lipsite de voință care pun în practică o dorință 
socială, ci, dimpotrivă, suntem în săptămâna curajului învins și a poftelor 
neobișnuite. De aceea este important să ne amintim că educația și autoeducație 
sunt elemente care dau contur puterii de decizie. Faptul că acum nu putem decide 
cum ne dorim, faptul că acum nu putem influența așa cum dorim să decidem, nu 
înseamnă că viitorul este compromis. Viitorul la care se refera această zi nu 
înseamnă un episod care se consumă în luna noiembrie și nici în următoarea lună a 
acestui an. Se referă la cele ce urmează a se așeza începând cu a doua jumătate a 
lunii anului 2016, când unghiul negativ dintre malefici Uranus și Pluton se va slăbi. 
Așadar, să fim buni cu cei care greșesc pentru că pe viitor cu ei vom lucra atunci 
când vom dori să transformăm prezentul de atunci într-un viitor mai bun. 
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3-9 noiembrie 2014 este săptămâna conștientizării unor adevăruri dureroase. 
Nu este prima dată când ne întâlnim cu astfel de informații și, de asemenea, nu este 
prima dată când vom reuși să le rezolvăm așa cum se cuvine. Este însă un moment 
rar în care suntem îndemnați să facem doar acest lucru. Altădată, această 
informație a conștientizării adevărului dureros venea la pachet împreună cu alte 
invitații. Acum facem doar acest lucru și va fi de un real beneficiu pentru cel care 
dorește să își exploreze viața, pentru cel care dorește să înțeleagă ce i se întâmpla și 
de ce momentul acesta reprezintă un imens beneficiu, ca o perioadă de formare, ca 
un curs de calificare într-o meserie nouă ce promite la sfârșit și o diplomă. 

Întâlnirea cu adevărurile dureroase este însă un moment delicat. Unii ar 
putea să cedeze în fața acestui lucru, să se piardă pe traseu, să-și acuze oamenii din 
jur pentru nemulțumirile lor și în loc să-i protejeze pe ceilalți prin ceea ce au 
învățat îi atrag în suferințele ce le au acum și își folosesc puterea de influență 
pentru a-i determina pe aceștia să muncească pentru ei. Este o grea încercare 
pentru noi toți acest interval de șapte zile, dar cu precădere pentru cei care au grijă 
de semenii lor. 

Este posibil ca în fața acestor situații mulți oameni să considere că sunt 
bolnavi, săraci, marginalizați, să plângă de singurătate ori să ia drumul străinătății. 
Nu este vinovat contextul astral al acestei săptămâni de ceea ce s-a întâmplat 
pentru că vibrația acestui interval scoate la lumină ceea ce au acumulat de la 
începutul anului până acum. Dacă nu le place ceea ce au, dacă nu pot duce cu ei 
toate aceste lucruri atunci caută diverse motive pentru a supraviețui. 

3- 9 noiembrie 2014 conține și o faza de Lună plină acea care se împlinește 
pe 7 noiembrie, dar și trecerea planetei Mercur în zodia Scorpion. Cu fiecare zi a 
acestui interval pe care îl analizăm se accentuează zodia Scorpion deci avem nevoie 
să ne adâncim în lucruri concrete, să căutăm în adâncul subconștientului ori să 
primim din partea vieții experiențe ciudate. De fiecare dată când s-a întâmplat 
acest lucru oameni au trecut prin experiențe legate de ocultism, ezoterism, moarte, 
renaștere. Aceasta accentuare a zodiei Scorpion nu aduce numai lucruri grele, ci 
aduce și lucruri bune însă doar îndeplinind anumită condiție. Cu alte cuvinte 
promite bogăție însă doar dacă omul dispune de inteligența necesară, promite 
iluminare doar dacă are tăria de caracter, disciplina și determinarea necesare 
pentru a face acest sacrificiu, promite confort afectiv doar dacă ceea ce strânge în 
brațe nu moare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne permite să ne 
debarasăm de lucrurile dureroase pe care le vom conștientiza. După mesajul astral 
de acum este clar că nu avem nevoie de toate aceste lucruri, nu este necesar să le tot 
cărăm cu noi de la o lună la alta în speranța că vom reuși să transformăm noroiul în 
aur. Invitații acestei săptămânii este de a le lăsa în urmă pentru a face loc altora 
mult mai bune mai profunde și mai deosebite care așteaptă un loc potrivit pentru a 
se lipi de suflet. 

 



Săptămâna 3 – 9 noiembrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 30 octombrie 2014, ora 7:10 

Luni, 3 noiembrie 
Luni  3-11-2014 11:05    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 

Luni  3-11-2014 13:27   Venus (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Luni  3-11-2014 20:53    Luna (Pis) --> Aries 
 

Deschidere. Seriozitate. Atracție către lucruri semnificative. Stresul este 
combătut prin dezvoltare, știință, creativitate. Înțelegeri subtile. Instabilitatea 
este obligată să răspundă la stimuli puternici. Apel la istorie. 

 
Astăzi Luna își încheie tranzitul său prin zodia Pești urmând ca, spre seară, 

să intre în zodia Berbec. Va împlini astfel în mijlocul zilei un trigon cu Saturn, iar 
Venus va împlini același tip de unghi cu Chiron. Ziua devine, astfel, una 
reprezentativă la capitolul deschidere și seriozitate. Lucrurile însă merg într-o 
direcție destul de apăsătoare pentru că această împlinirea trigonului dintre Venus 
și Chiron se realizează în săptămâna în care am putea conștientiza anumite 
adevăruri dureroase. Chiron din Pești se află acum în mers retrograd și mesajul său 
vizează în special anumite lecții care nu au fost învățate sau au fost însușite eronat. 
Apare, așadar, autocritica sau senzația că nu am făcut ceea ce trebuie pentru noi 
înșine. 

Dacă la nivel individual lucrurile acestea par să se desfășoare într-un registru 
cunoscut, în privința grupurilor relația dintre Venus din Scorpion și Chiron din 
Pești înseamnă apel la marile evenimente ale istoriei. Mulți vor avea impresia că 
ceea ce trăiesc în ziua de 3 noiembrie sau în această perioadă seamănă cu ceea ce   
s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Este posibil ca o parte din concluziile la care 
ajung acum să răstoarne convingeri la care au apelat în luna octombrie. Este mai 
puțin important dacă aceste lucruri se răstoarnă, dacă valorile în care au crezut 
sunt răstălmăcite. Important este că informația pe care o accesează să fie din ce în 
ce mai subtilă. Cu cât se adâncesc mai mult în autocunoaștere, cu atât mai bun este 
rezultatul la care ajung. Cu cât mai extinsă este zona spre care se îndreaptă, cu atât 
mai util ne va fi rezultatul. 

Nu spunem asta pentru că acest lucru se întâmplă în general, ci pentru că 
acesta este mesajul sintetic al acestei zile - cel mai avantajat din dispunerea aceasta 
va fi cel care este organizat, care privește cu multă seriozitate sarcinile sale 
profesionale ori vrea, cu toate riscurile inerente, să-și ducă la îndeplinire planul pe 
care și l-a stabilit. Seriozitatea va fi astăzi recompensată cu un imens beneficiu, 
acela care îl ajută pe individ să-și combată stresul prin expansiune, prin cunoaștere, 
prin cultivarea creativității sau prin iertare. Acești oameni pun o mare greutate pe 
ființele instabile care nu vor să se aplece cu seriozitate asupra muncii lor și vor să 
trăiască pe seama celorlalți. În felul acesta, orice formă de instabilitate este 
reevaluată și nu numai că i se găsește acesteia o explicație pertinentă, dar și 
persoana care apela de multe ori la această formă de exprimare, pentru a-și 
justifica necunoașterea sau suferința, își pune un mare semn de întrebare față de 
puterea sa de discriminare. 

Prin urmare, 3 noiembrie reprezintă o zi a înțelegerilor subtile. Multe din 
evenimentele concrete ale acestei zile ne duc spre situații semnificative. Din această 
cauză este important să depunem tot efortul de care suntem în stare pentru a 
extrage din această călătorie subtilă tot ceea ce avem nevoie acum. Relația lui 
Venus cu Chiron ne vorbește despre înțelesuri aparte acelea care ne duc spre 
vindecare. 
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3 noiembrie este și ziua în care luptăm cu instabilitatea pentru a ne așeza 
mult mai sigur, mai puternic sau mai confortabil în poziția pe care o avem deja. 
Pentru că aceste unghiuri se împlinesc în săptămâna conștientizării unor adevăruri 
dureroase este posibil ca relația bună dintre Venus și Chiron, în primă instanță, să 
atingă puncte dureroase ale relațiilor interumane sau zone delicate ale sănătății 
personale. Știm însă că așa apare vindecarea, prima dată locul bolnav doare pentru 
ca apoi, prin atenție sau metodă corectă, această senzație să dispară și organismul 
să funcționeze la parametri optimi. 

Dacă în privința vieții personale lucrurile acestea sunt ușor de abordat, mai 
ales pentru oamenii serioși, atenți asupra muncii lor și care toată viața au cultivat 
un respect față de seriozitate și dezvoltare personală, grupurile trec printr-o 
transformare interesantă. Se face apel la situații similare din trecut când alte 
grupuri sau poate chiar cel în cauză, dacă avem de-a face cu o formațiune care 
dăinuie de mult timp de-a lungul istoriei (grup de interese, formațiune social-
administrativă, popor, națiune) au trecut prin situații similare. Acest apel la istorie 
are acum rolul de a vindeca o rană pe care individul, ca parte integrantă a acestui 
grup, sau grupul în sine, ca ideologie sau concepție, o au. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta astăzi rolul pe care 
conjunctura astrală a momentului ni-l oferă. Fie că avem înțelegeri speciale, fie că 
ni se spune la modul concret unde greșim și cum ar trebui să procedăm important 
este să nu răspundem acestor lucruri care vin spre noi cu negație, cu reticență sau 
cu agresivitate. 

 
Marți, 4 noiembrie 

Marti  4-11-2014  0:50     Sun (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Marti  4-11-2014  7:51    Luna (Ari) Squ (Cap) Mars 

Marti  4-11-2014 14:13    Luna (Ari) Tri (Leo) Juno 

Marti  4-11-2014 16:07    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Marti  4-11-2014 19:29    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 
 

Convingerile sunt așezate într-o poziție favorabilă. Încredere în sine. 
Demersuri publice care încurajează atenția pe detalii. Administrare corectă a 
unui bun. Independență. Întâlnirea cu rămășițele trecutului. Primim mesaje din 
zone obscure. Greutate. 

 
A doua zi a săptămânii înseamnă întâlnirea Lunii cu Uranus și intrarea ei în 

fereastra conjuncției cu Coada Dragonului. Până ca acest lucru să se întâmple Luna 
are de parcurs două unghiuri negative cu planetele din Capricorn, adică cu Marte și 
cu Pluton, dar și unul pozitiv cu Junon. De asemenea, în noaptea de luni spre marți 
Soarele și Pluton vor fi în sextil, iar asta înseamnă că administrarea bunurilor se va 
face în mod corect. 

Ziua va fi dominată, așadar, de nevoia de libertate, de nevoia de confort, de a 
primi sau transmite mesaje pentru a explora adevăruri ce până acum au fost 
ascuns. Se poate vorbi, chiar dacă este multă tensiune, și de încredere în sine, dar 
aceasta va fi vizibilă mai mult pe zona publică și va încuraja mai curând atenția pe 
detalii sau exprimarea pe la un nivel superior. Ceea ce ne va plăcea mult la ziua de 4 
noiembrie este speranța cu care vom privi spre viitor. Cu cât lucrurile sunt mai 
apăsătoare sau neplăcute, cu atât independență va veni mai aproape de ceea ce ne 
interesează. 
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Sigur, pentru că Uranus se află în mers retrograd și are în continuare o 
relație proastă cu Axa Dragonului oamenii sunt atrași către trecut, însă nu se 
întâmplă așa cum am văzut în săptămânile anterioare. De această dată cu cât văd 
lucruri mai periculoase, mai neplăcute sau mai complicate cu atât consideră că 
învață mai multe din propriul trecut. Este adevărat, lucrurile acestea se fac greu, 
printr-o anume apăsare însă rezultatul este unul pozitiv. Relația bună care se 
construiește între Soare și Pluton aduce oamenilor putere de regenerare, abilitatea 
de a administra un fond sau de a găsi cele mai bune soluții în a ieși dintr-un impas. 
Se poate vorbi aici și despre o risipă însă doar în cazul celor care nu sunt elevați, 
care, de fiecare dată când se întorc la faptele trecutului, le împlinesc pe acestea cu 
aceeași atitudine, cu aceleași resentimente, cu aceeași nervozitate. Dacă ar încerca 
să își depășească acest obstacol, dacă ar face un efort intern să se ridice din această 
stare atunci ar vedea că și pentru ei lucrurile sunt pozitive. În caz contrar, se poate 
vorbi despre un demers bun care se termină prost, despre un câștig material 
important pe care-l folosim pentru a plăti o datorie făcută din prostie sau pentru a 
achita o amendă. 

Prin urmare, 4 noiembrie reprezintă ziua în care oamenii descoperă care 
sunt convingerile lor cele mai mari. Unii vor călători în trecut ca să afle aceste 
informații, alții își vor aminti câteva lucruri, punctual, fără a fi nevoie sa trăiască 
ceea ce li s-a întâmplat în luna octombrie. Prin aceste mesaje obscure lucrurile dau 
semne că se așază într-o nouă ordine și cu toate că e greu obositor sau enervant 
soluția care vine prin acest demers este una foarte buna. 

Nu este însă o zi de atenție, deci raportul cu planurile de viitor sau cu 
disciplina s-ar putea să fie modificată față de ceea ce s-a întâmplat în ziua 
anterioară. Aici ne referim atât la starea de sănătate, la nevoia de a construi un 
edificiu important pentru viitor sau de a dobândi o stare de confort. Întâlnirea 
Lunii cu Uranus arată și independență, dar îl pune pe individ și în fața unei 
instabilități pe care nu și-o va putea controla decât dacă are o educație în sensul 
acesta s-au mai multă experiență. În felul acesta, mulți își vor pune anumite semne 
de întrebare față de orientarea pe care o au. Se vor gândi dacă banii pe care-i au le 
ajunge să își cumpere ceea ce vor, dacă salariul este suficient, dacă bunurile pe care 
le au în jur sunt cele necesare, dacă oamenii au calitatea pe care și-o declară sau 
dacă viața lor este împlinită așa cum cred. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a le aminti astăzi de faptul că 
un gând rău care este orientat împotriva unui element rău nu va face altceva decât 
să-i sporească acestuia puterea. Uneori, iar acest “uneori” se aplică cu precădere în 
această zi, a evita răul, a nu-l băga în seamă, înseamnă a adjudeca o mare victorie. 
Acest rău nu reprezintă doar o faptă negativă pe care cineva din jurul o îndreaptă 
către ceilalți, ci poate însemna și o libertate prost înțeleasă, un element periculos pe 
care l-am ascuns și la care facem acum apel. 
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Miercuri, 5 noiembrie 
Miercuri  5-11-2014  3:05    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Miercuri  5-11-2014  8:01    Luna (Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Miercuri  5-11-2014 15:24    Luna (Ari) Opp (Lib) Mercury 

Miercuri  5-11-2014 19:19    Luna (Ari) Tri (Leo) Lilith 

Miercuri  5-11-2014 20:20     Sun (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Miercuri  5-11-2014 23:32    Luna (Ari) --> Taurus 
 

Nepotrivirile sunt judecate aspru. Aspirații către idealuri foarte înalte. 
Inspirație. Deschidere către informații care nu au fost înțelese de-a lungul lunii 
octombrie. Protecție prin dăruire. Se vorbește prea mult. Raportare nefirească la 
puterile unei instituții. 

 
Mulți vor avea impresia că în ziua de 5 noiembrie își întâlnesc norocul. De 

altfel, dacă luăm în calcul cele întâmplate în ziua anterioară, vom fi pregătiți pentru 
ce-i mai rău. De această dată întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului din noaptea de 
marți spre miercuri înseamnă și întâlnirea cu evenimente concrete. Această 
siguranță reprezintă un preambul interesant pentru relația bună dintre Lună și 
Jupiter. Acest preambul interesant ar putea să le spună oamenilor că e rău, dar se 
putea și mai rău sau chiar dacă e rău, măcar știu ce fel este. Așezând la baza 
relațiilor această atitudine, oamenii vor avea impresia că sunt protejați de cei care 
gândesc și simt la fel ca ei. De aici ne va veni și o ușoară senzație de ușurare în care 
nepotrivirea, aroganța, duritatea unor fapte să treacă în planul secund. 

Trigonul pe care Soarele și Chiron îl împlinesc, pune bazele unor acțiuni 
sociale foarte interesante. Pe de o parte avem această nevoie de a așeza lucrurile în 
ordinea lor, de a ne vindeca sau de a găsi soluții pentru a ne simți bine așa cum 
suntem, iar de partea cealaltă avem apropierea lui Marte cu Pluton pe zodia 
Capricorn care înseamnă preschimbarea valorilor și așezarea lor pe alte direcții. 
Am văzut în analizele anterioare că mesajul lui Marte în Capricorn este diferit de 
mesajul lui Pluton din Capricorn, nu pentru că aceste planete sunt diferite, pentru 
că acest lucru este evident, ci prin calitatea acestor poziții. Pluton devine astfel, prin 
inversiunea la care facem trimitere acum, un personaj pozitiv, iar Marte unul 
negativ. Valorile pe care vrem să le corectăm acum și pentru care cerem 
universului, familiei, statului sau lui Dumnezeu, sănătate și putere vor fi 
preschimbate de ambițiile personale în ținte periculoase. Societatea, acolo unde îl 
întârzie pe individ în desfășurarea unor demersuri în această direcție, arată că 
stabilitatea, consolidarea a ceea ce există deja reprezintă cel mai bun lucru pe care 
îl putem face acum. De altfel, această informație, așezată în deviza generală a 
acestei săptămâni, cea care ne vorbește despre conștientizarea unor adevăruri 
dureroase, vizează și această invitație la stabilitate. Mulți se vor gândi că dacă tot au 
ocazia să ceară ceva, atunci să întindă mâna și să-și ia singuri, dacă tot li se oferă 
prilejul să spună ce au pe suflet ori să acționeze într-o anumită direcție atunci nu 
trebuie să stea prea mult în cumpănă, ci să acționeze. De această dată invitația la 
acțiune reprezintă o răstălmăcire nefirească a unui înțeles pe care îl aducem din 
trecut. 

Prin urmare, 5 noiembrie devine un reper important al acestei săptămâni 
și, deopotrivă, un ajutor nesperat venit din partea unui element care până acum ne-
a surprins negativ. Societatea are acum un impact pozitiv asupra persoanelor care o 
formează, oprind-o pe acestea din a obține mai mult. Dezechilibrul pe care-l 
traversăm, haosul care se concretizează acum este periculos pentru o persoană care 
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cere mai mult de la viață. Este nevoie ca întâi să punem în ordine ceea ce exista 
acum în derulare și apoi să cerem mai mult. Din această cauză unora s-ar putea să 
li se pară că viața este prea dură și că a dărui din ceea ce nu ai, așa cum ne învață 
înțelepții, reprezintă o adevărată nebunie. Practic, acest moment de stagnare, 
pentru cei care au avut până acum probleme mari cu legea, cu banii, cu patrimoniul 
personal, cu cei din jur, înseamnă ochiul furtunii. Este posibil ca finalul săptămânii 
să-i găsească pe aceștia într-un con de umbră sau mai nervoși decât sunt acum. 
Asta nu înseamnă că invitația acestei zile este mai puțin valoroasă. Dimpotrivă, 
aceste persoane ar trebui sa acorde o mai mare importanță explorării acestui 
moment de înțelegere, de conștientizare, de liniște pentru a se pregăti pentru un 
nou avânt, pentru nou val de complicații despre care acum, în această zi, nu știu 
cum se va prezenta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta astăzi să ne liniștim, 
să ne detașăm de problemele care țipă mai tare de vocile din jur care ne îndeamnă 
să alergăm până la linia de sosire pentru că această linie de sosire nu există. Există 
doar distracția celor din jur care se identifică pe seama gafelor sau suferințelor 
celorlalți. O picătură de modestie prinde bine oricui astăzi. 

 
Joi, 6 noiembrie 

Joi  6-11-2014  7:48    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Joi  6-11-2014 13:38    Luna (Tau) Tri (Cap) Mars 

Joi  6-11-2014 18:25    Luna (Tau) Squ (Leo) Juno 

Joi  6-11-2014 19:18    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Joi  6-11-2014 22:18    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 
 

Se semnează o declarație. Impresiile sunt evaluate greșit. Răzbunare. Cel 
slab devine și mai vulnerabil. Faptele sunt încărcate de responsabilitate. Este 
nevoie de un probatoriu. Comunicarea nonverbală devine prioritară. Cel victorios 
s-a exprimat în mod viclean. Ripostă. 

 
O mare parte din ziua de 6 noiembrie Luna va fi în fereastra opoziției cu 

soarele pe axa Taur-Scorpion. Până să ajungă acolo, va avea de împlinit cinci 
unghiuri dintre care patru sunt pozitive și doar unul negativ. Dispunerea astrală a 
zilei de 6 noiembrie ne aduce în față unei provocări. În primul rând, ne referim aici 
la nevoia de a demonstra puterea, autoritatea, curajul sau superioritatea în fața 
unui personaj care în trecut a făcut același lucru. Pentru unii asta înseamnă să bată 
pasul pe loc, să-și neglijeze adevăratele sarcini, adevăratele misiuni, să piardă din 
vedere că munca lui este mai importantă decât ce face vecinul sau colegul de 
serviciu. 

Toate acestea au ca rezultat necesitatea dovedirii unui drept sau a unui 
talent. Probatoriul invocat astăzi are drept țintă acest aer de superioritate pe care 
oamenii vor dori să și-l mențină în mod gratuit. Dacă în trecut s-au întâlnit cu 
oameni care au afișat acest aer de superioritate gratuită prin rău, se vor răzbuna pe 
răutatea acestora și vor arăta că au devenit așa cum nu și-au dorit niciodată. De aici 
și o surprinzătoare schimbare de situație prin faptul că personajul victorios, acela 
care se ridica deasupra celorlalți și care reușește să dovedească ceva, spune că până 
la urmă a făcut lucrurile acestea prin viclenie. 

Această nevoie de a dovedi superioritatea se poate transpune în zona publică 
și prin declarații furtunoase ori prin semnarea unui act important cu scopul de a 
repara trecutul. În realitate, acesta nu este reparat, ci reconfirmat. De aceea tot 
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omul va considera că este mult mai important să obțină succesul, indiferent prin ce 
mijloc decât să se lase în voia unor deziderate care, prin profunzimea sau 
amploarea lor, ar putea să îl compromită în fața oamenilor cărora nu le poate 
explica totul. În felul acesta se explică de ce oamenii care nu au dovedit până acum 
puteri speciale apelează acum la viclenie, de ce oamenii care sunt mici strigă cel 
mai tare, de ce ființele cu totul neîncrezătoare doresc să convingă pe toată lumea că 
au dreptate. 

Prin urmare, 6 noiembrie este o zi de valoare. Astăzi vedem ce suntem 
dispuși să facem cu puterile pe care le avem ori cât de disperați am putea fi în fața 
unui moment de precipitare, în fața unei presiuni sociale. Se poate vorbi astăzi 
despre energia distrugătoare care le reamintește celor puternici de acum, ce au fost 
victimele de altădată, că se pot răzbuna. Este de la sine înțeles că acest lucru nu 
poate fi acceptat de nicio școală de ezoterism. Răzbunarea este expresia unei 
gândiri răsturnate ce arată că energia nu poate fi folosită numai într-o singură 
direcție, adică făcând rău celui din față, ci în ambele sensuri, adică prin răzbunare, 
făcând rău interlocutorului, dar și propriei persoane prin otrava pe care o înghite. 
Un proverb înțelept condamnă această dorință de răzbunare, această manie 
transpusă în faptă comparând-o cu o picătură de otravă. Cel care se răzbuna sau 
care este mânios înghite otrava și, în mod paradoxal, se așteaptă să moară celălalt. 

De aceea este important astăzi să vorbim chiar și dacă avem impresia că nu 
suntem ascultați sau nu suntem acceptați. Nu trebuie să minimizăm puterea 
celuilalt, nu trebuie să ne considerăm inferiori pentru ca apoi să îi agasăm cu 
informații suplimentare pe care le pot deduce singuri. Astfel, adevărații victorioși ai 
acestei zile sunt cei care arată că faptele lor sunt încărcate de responsabilitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face un exercițiu de 
imaginație. Ce-ar fi să ne imaginăm că toți oamenii sunt la fel. Cel care are puterea 
să vadă acest lucru, deși până atuncea fost inferior, își descoperă veleități aparte, își 
vede încrederea în sine ridicată în mod sănătos la un nivel foarte înalt și se simte 
bine. Cel care ajunge la această linie mediană de pe o poziție superioară și nu se 
tulbură, nu crede că-și pierd timpul, banii, averea, relațiile sau pe el însuși, trece 
testul răbdării și al înțelepciunii. 

 
Vineri, 7 noiembrie 

Vineri  7-11-2014  0:22     Sun (Sco) Opp (Tau) Luna (Full Moon) 

Vineri  7-11-2014  6:30    Luna (Tau) Opp (Sco) Venus 

Vineri  7-11-2014 10:55 Mercury (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Vineri  7-11-2014 11:59    Luna (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Vineri  7-11-2014 18:16    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 

Vineri  7-11-2014 23:46    Luna (Tau) Squ (Leo) Lilith 
 

Singurătatea lovește din nou. Minciuni spuse pe un ton foarte convingător. 
Întârziere. Lipsă de perspectivă. Secretele dezvăluite devin răni foarte dureroase. 
Simplitatea este pusă la colț. Cei buni sunt la dispoziția celorlalți ca niște slugi 
supuse. Destabilizare. Victorie prin sacrificiu. 

 
Luna plină din 7 noiembrie le va împlini multora așteptări pe care le au de la 

începutul lunii octombrie. În primul rând, pentru că se realizează o opoziție între 
Soare și Lună pe axa Taur-Scorpion, cu Soare în Scorpion, deci o Lună plină în 
Scorpion, în situația în care Soarele se află în fereastra conjuncție cu Venus, iar pe 
această axă îl avem și pe Saturn, se poate vorbi din nou de problema singurătății. 
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Minciunile astăzi au un ton convingător, vorbele sunt spuse cu scopul de a obține 
rezultate imediate, iar ținta acestei viclenii este dezvăluirea unor secrete. Prezența 
lui Saturn aproape de Venus și în aceeași zodie cu Soarele în această fază de Lună 
plină în Scorpion poate lua și chipul unei dispute. Întârzierea enervează, însă mulți 
vor vedea că prin această întârziere au fost protejați din fața unui eveniment 
complicat. Apoi mulți vor fi zdruncinați pentru că aleg să se gândească în mod 
greșit la viitor. Lipsa de perspectivă îi sperie și îi face să se simtă slugi supuse. Nu se 
știe dacă aceste persoane zdruncinate, care iubesc dezechilibrul, ar putea să-și 
revină și să meargă mai departe pe linia succesului. Se știe însă că relația bună 
dintre Mercur și Lilith îi transformă pe aceștia în maeștrii în arta conversațiilor 
inutile. Totuși, este vorba despre o Lună plina și energia se situează la cote înalte, la 
fel și dorința de a avea, de a deține sau de a construi. Acestea ar putea să crească 
atât de mult încât ceea ce se întâmplă pe zodia Leu (forța, creativitate, impunere, 
căldură) să treacă într-un con de umbra pentru că de vină este Luna neagră din 
Leu, aceea care răstălmăcești dorința de succes și motivațiile acesteia, aceea care îi 
spune celui care în trecut a fost rău că nu mai are nicio șansă să se ridice datorită 
secretelor pe care acum toată lumea dorește să i le descopere și să i le facă publice. 
Din acest punct de vedere este o zi marcată de vulnerabilitate care îi sperie pe mulți 
cu consecințele faptelor lor rele. 

Este însă o zi care luptă împotriva simplității. Cine va dori să meargă în 
continuare cu aceeași dorință de a simplifica lucrurile, de a le face mai mici sau mai 
concentrate vor simți că din anturaj le vin anumite impresii negative sau că cineva 
din jur pune o mare presiune pe răbdarea sa. 

Din această cauză se poate spune că Luna plină din Scorpion de anul acesta 
lovește puternic în convingerile pe care altădată, poate chiar în primăvara acestui 
an, când s-a împlinit Luna plina în Taur, am refuzat să le rezolvăm. Acum vom 
considera că suntem întârziați la lucru în demersurile pe care le facem, că suntem 
blocați în aceste procese, iar principalul rezultat este lipsa de perspectivă. Cu cât 
vor dori să simplifice mai mult lucrurile, cu atât cei din jur îi vor acuza și vor pune o 
mare presiune pe nevoia lor de a se detașa de problemă. Dacă vor să meargă mai 
departe pe linia aceasta atunci victoria va trebui stropită cu puțin sacrificiu. 

Pentru că este vorba și de Luna neagră, cea care din Leu îi îndeamnă pe 
oameni să aibă aspirații prea mari sau să tindă către lucruri pe care nu le merită ori 
la care nu vor ajunge niciodată, 7 noiembrie va fi și o zi marcată de minciuna. A 
combate minciuna pe această Lună plină înseamnă, de asemenea, a face un 
sacrificiu pentru că a contracara o forță care cere o astfel de impunere înseamnă a 
face apel la un fond de rezervă foarte solid. 

Prin urmare, 7 noiembrie este o zi în care mulți vor căuta să dea vina pe 
celălalt pentru ceea ce le lipsește. Am văzut de-a lungul acestor analize că nu este 
prima dată când oamenii se confruntă cu așa ceva. În special în această a doua 
parte a anului 2014 oamenii au fost îndemnați să privească în față aceste adevăruri 
dureroase. De această dată unora s-ar putea să nu le vină să creadă că doar asta 
trebuie să facă acum, pe această Lună plină, sau de-a lungul acestei săptămâni. 
Doar atât trebuie să urmărească: conștientizarea adevărurilor dureroase. Încă se va 
mai resimții și în spațiul acestei zile dorința de răzbunare pe care conjuncturile 
zilele anterioare au explorat-o. De această dată răzbunarea va avea gustul dulce, va 
fi prea condimentată cu mult zahăr, multă vanilie și multă scorțișoară. Cei care au 
intoleranță la zahăr, la vanilie sau scorțișoară vor suferii astăzi ori se vor teme de 
boli cumplite. Pentru a merge mai departe cu această alegorie și, deci, a menține 
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regimul, dieta, nivelul, gradul de puritate al sufletului li se cere să facă un nou 
sacrificiu. Aceștia vor lăsa impresia că, pentru cei duri din jur, sunt slugi supuse și 
nu-și pot abandona convingerile, crezul, nivelul. 

Puterea oamenilor slabi, aceea care este alimentată astăzi în mod artificial, 
chimic, adică nu vine din suflet are de trecut și ea, la rândul ei, proba minciunii. 
Este posibil ca această probă a minciunii să se desfășoare doar în raport cu propria 
persoană, să nu fie nevoie să vină cineva din afară și să-i umple capul cu prostii. Și-l 
poate umple singur dacă nu dorește să privească în față și înțelegerea, pe care a 
obținut-o din depășirea durerilor mai vechi, să fie abandonată, preferând să vadă 
doar nemulțumirea, agresiunea sau suferința. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că pentru ființa 
întreaga această existența fizică este doar o ipostază de o clipă. Avem de învățat 
anumite lucruri aici și în cele mai multe din cazuri ceea ce avem de învățat este cel 
mai greu lucru pe care suntem îndemnați să-l facem. Cine se sperie acum și cedează 
în fața a ceea ce-l nemulțumește, îl doare sau îl acuză arată că nu este încă pregătit 
să meargă mai departe ori să treacă pe nivelul următor. În această perioadă a bate 
pasul pe loc înseamnă a mânca prea dulce față de nevoia pe care o are ființa sa. 

 
Sâmbătă, 8 noiembrie 

Sambata  8-11-2014  3:44    Luna (Tau) --> Gemini 

Sambata  8-11-2014 12:20    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 
 

Speculație. Intuiția funcționează greșit. Nimic nu ne este clar. Ajungem 
într-o zonă întunecată. Constrângerile sociale țin de minciună sau de bani. 
Descoperim lucruri care nu ne convin. Puterile sporesc prin mijloace 
necuviincioase. 

 
În noaptea de vineri spre sâmbătă Luna va intra în zodia Gemeni și vom 

accepta mult prea ușor condițiile puse de Mercur despre care știm că se află acum 
în tranzit pe ultimul grad al zodiei Balanță. În primul rând, pentru că Luna în 
Gemeni îi îndeamnă pe oameni să vorbească prea mult sau sa atingă doar subiecte 
care nu sunt interesante, ci doar superficiale sau care duc spre veselie, distracție 
jovialitate, apoi pentru ca Mercur din zodia Balanță accentuează această nevoie de 
desconsiderare care vine din acest semn, se poate spune că 8 noiembrie este o zi de 
speculație. Toate lucrurile astăzi sunt rediscutate, reanalizate, urmărite dintr-o altă 
perspectivă sau trimise către o zonă întunecată. Mulți se vor comporta ca și cum nu 
au învățat nimic din ceea ce au parcurs de-a lungul acestei săptămâni și se întorc la 
ceea ce explorau pe finalul săptămânii anterioare. Cu alte cuvinte, unii par nebuni, 
alții nebunatici, iar alții înnebuniți. 

În mijlocul zilei Luna are de împlinit un unghi negativ cu Neptun din 
domiciliu, iar asta înseamnă că oamenii vor avea o explicație, o justificare pentru 
rădăcinile acestea și nu se vor abține din a le face publice. Din nefericire însă spun 
celorlalți lucrurile negative, dar adevărate, care stau la baza acestor atitudini, însă 
nu spun tot. Pentru partenerul de dialog, pentru cel care se află în fața unui om ce 
trece prin așa ceva și care vrea să știe ce i se întâmplă, absența anumitor informații 
din discurs îi creează un disconfort. Mergând pe firul acesta, acești oameni ar putea 
descoperi că informațiile ascunse sunt compromițătoare și nu sunt mulțumiți de 
ceea ce află. 
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Pentru a întreține această undă de neadevăr, pentru a menține necesitatea 
distracției, relaxării sau destinderii unii oameni ar putea să invoce chiar problemele 
pe care alții le au cu banii sau să se bucure ca au cu un leu în plus și să cheltuiască 
de 200 de ori mai mult decât aceștia. De altfel, nu este nimic nou, aceasta pare să 
fie una din bolile societății de consum care îl îndeamnă pe individ să arate că 
trăiește pe picior mare. În felul acesta, omul se degradează, iar ea supraviețuiește în 
forma aceasta ciudată. 

Prin urmare, 8 noiembrie este o zi în care aflăm mai multe despre 
asocierile personale. Aceste asocieri nu fac trimitere doar la raporturile dintre 
oameni, pentru că în cazul acesta minciunile pot fi descoperite mult mai ușor, iar 
un neadevăr chiar dacă la început e îmbrăcat în straie noi, până la urmă tot ponosit 
și cu capul spart iese din această confruntare, ci ne referim și la adevărul personal. 
Nu este o surpriză faptul că unii oameni mint ușor, unii spun că e mult mai ușor să 
construiești informația, adică să-i pui acesteia câteva ornamente pentru a ieși într-
un anumit fel, decât să spui adevărul real. Psihologia unui om care preferă prima 
dată minciuna este aducătoare de probleme. Un astfel de personaj alimentează de 
fapt un comportament antisocial, iar soluțiile sale sunt întotdeauna încărcate de 
îndoială, suspiciune sau neîncredere în partenerul de dialog. Nu pot exista relații 
sănătoase, când la baza acestor schimbări se află neîncrederea, suspiciunea unuia 
în celălalt. 

Faptul că Mercur trece acum pe ultimul grad al zodiei Balanță, accentuează 
această dispută a individului cu el însuși și am putea vedea astăzi oameni 
comportându-se ciudat, atât de ciudat încât să se mire chiar și ei. Au nevoie să fie 
convinși în primul rând ei înșiși de faptul că sunt bogați, puternici, persoane de 
temut sau de succes. Cu cât vor insista mai mult pe această latură, cu atât vor crede 
că puterile le cresc, însă metodele pe care le folosesc nu sunt deloc bune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne abține astăzi din 
dezamăgire. Nu este cazul să ne oferim privilegiul de a fi dezamăgiți de oamenii 
care dezvoltă un comportament negativ. Cum am putea să descoperim mai bine 
iertare dacă nu în fața unui om care face abuzuri? 

 
Duminica, 9 noiembrie 

Duminica  9-11-2014  0:40    Luna (Gem) Sex (Leo) Juno 

Duminica  9-11-2014  1:08 Mercury (Lib) --> Scorpio 

Duminica  9-11-2014  3:30    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Duminica  9-11-2014  3:41    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Duminica  9-11-2014 11:47    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Duminica  9-11-2014 18:21    Luna (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Duminica  9-11-2014 22:40   Venus (Sco) Squ (Leo) Jupiter 
 

Acuzații nefondate. Persoanele pozitive sunt vinovate de răul care se 
întâmplă în viețile celorlalți. Tensiune nervoasă. Dureri suspecte. Griji pentru 
ziua de mâine. Obsesia controlului. Administrare. Apel la un plan nou de 
organizare. Se schimbă metoda. Viitorul doar pare bun. 

 
Astăzi Mercur chiar în noaptea de sâmbătă spre duminică va intra în zodia 

Scorpion. Apoi, spre finalul zilei, Venus și Jupiter își vor împlini unghiul negativ pe 
care-l formează de ceva vreme. Asta înseamnă că unii, mai atenți din fire asupra 
fenomenului social sau mai sensibil de felul lor, vor primi răspunsuri referitoare la 
dificultatea acestei perioade. Mulți vor încerca să înțeleagă multe din ceea ce li se 
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întâmplă, care este rostul lor în această lume și ce au de făcut în locul în care s-au 
stabilit. Imediat cum intră în zodia Scorpion, Mercur va intra și în fereastra 
trigonului cu Neptun de pe zodie de apă. Acest lucru se soldează cu un rezultat 
pozitiv, adică oamenii vor fi mai profunzi, mai atenți la comportament și mai 
selectivi. 

Asta nu înseamnă că poziția lui Mercur din Scorpion este una bună, dar 
poate deveni bună prin explorare, prin învățare sau prin acceptarea unor 
experiențe, adică din relația cu Neptun, dar poziția în sine a acestei planete în 
Scorpion aduce contactul cu informațiile abisale, cu ceea ce am ascuns în 
subconștient sau tendința de a fugi de propriile probleme pentru a le cosmetiza sau 
a ne convinge că viața este frumoasă când ea umblă fără pantofi în picioare și cu 
capul spart. 

Asta înseamnă că poziția lui Mercur îi va ajuta pe cei care au de administrat 
un bun în sensul că îi va ajuta să se controleze mai bine ori să facă apel la un nou 
plan de organizare. Este însă o poziție proastă pentru cei care vor să simtă viața în 
diversitatea ei. Această plasare a lui Mercur din Scorpion îl obligă pe omul cu 
viziune largă asupra vieții să trăiască pe baza bunurilor pe care le au în imediata 
apropiere. Pentru că știe, din ceea ce am învățat, din ceea ce a fost învățat, că viața 
înseamnă mai mult decât vede, simte sau decât are în preajmă, această poziție, 
pentru oameni profunzi, este una dificilă. 

La fel de dificilă este și neînțelegerea dintre cei doi prieteni Venus și Jupiter 
și care aduce din nou în discuție, ca și în cazul lui Mercur, problema unui 
patrimoniu administrat prost, fie că remunerația de acum nu se află la nivelul cel 
mai înalt, fie că primim din abundență însă nu ceea ce cerem, ci acuzații nefondate 
sau sarcini suplimentare. Totul este construit pentru a submina autoritatea ori a-l 
face pe individ să creadă că se întâmplă lucrul acesta. 

Prin urmare, finalul săptămânii înseamnă întâlnirea cu o informație mult 
prea dură sau periculoasă pentru cei care nu sunt încă pregătiți să o integreze. 9 
noiembrie este o zi de tensiuni nervoase, de dispreț față de adevăr, profunzime sau 
expansiune, deci o zi în care oamenii își reduc spațiul de lucru, de viață, de gândire 
și obligatoriu trebuie să spună că se simt bine așa. 

Prin faptul că Mercur trece în zodia Balanță se schimbă metoda de lucru, 
modul de raportare la valorile celorlalți și bucuria succesului nu vine decât după ce 
s-a consumat și ultima etapă. Demersul în sine nu-i bucură pe oameni, deci munca 
pe care-o primesc astăzi ca sarcini sau necesitate nu le va fi pe plac. 

Mercur în Scorpion aduce însă mai multă încredere în sine sau mai multă 
siguranță pe lucrurile care sunt în mișcare, în derulare sau care nu s-au finalizat 
încă. Ieșind din zodia Balanță și intrând în Scorpion, Mercur îi va ajuta pe oameni 
să lucreze singuri și să nu le mai fie teamă că, dacă nu au în jur un specialist, dacă 
nu cer în permanență părerea unui expert, nu pot merge mai departe. Din acest 
punct de vedere, 9 noiembrie este o zi încărcată de un mare beneficiu. 

Nu este însă ușor de parcurs o perioadă în care este accentuată zodia 
Scorpion. Astăzi cu intrarea lui Mercur pe acest semn se poate vorbi despre 
împovărarea conștiinței individului cu gânduri care îl trag pe acesta către adâncuri, 
către penumbră, către sentimentul de neîmplinire sau către convingerea că un bine, 
fie el cât de mic, trebuie plătit foarte scump pentru a-l obține. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lua din vibrațiile de acum 
sentimentul de siguranță, puterea de investigare, de analiză și de organizare, însă 
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de a ne menține în linia acestei săptămâni care ne îndeamnă să avem curajul 
necesar pentru a privi adevărul în față chiar dacă este dureros. 
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10 - 16 noiembrie 2014 este săptămâna sinergiilor și a libertăților 
autoimpuse. Acest interval pe care îl analizăm este foarte important pentru ceea ce 
va veni spre noi în ultima parte a anului. Acum alegem cu cine să ne asociem, cine 
ne va fi alături până când anul acesta se va încheia și, în anumite cazuri, până în a 
doua parte a anului 2016, când unghiul negativ dintre Uranus și Pluton se va 
disipa. La capitolul evenimente astrale această săptămână aduce un regal de forțe 
astrale în care planetele individuale sunt din nou vedete. Încă din ziua de marți, 11 
noiembrie, Marte va fi în conjuncție cu Pluton și oamenii vor crede că au la 
dispoziție tot curajul necesar pentru a învinge un adversar. Vor vedea, chiar din 
ziua de 12 noiembrie, când Mercur se va întâlni într-un trigon cu Neptun, cu puțin 
timp înainte ca această planetă să revină din mersul retrograd, vor crede că au curaj 
și faptele lor vor dovedi că sunt măcinați de intrigi și de temeri penibile. Apoi, la 
capătul celălalt al firului, îi găsim pe cei care vor să fie văzuți ca fiind persoane 
educate. Educația, în această săptămână, nu va fi apreciată. Sunt prea multe 
impulsuri, prea multe polițe de plătit, prea multe de reglat pentru ca un element 
mental, o construcție individuală să se impună față de marea forță de atracție a 
grupurilor cu scopul de a-și impune puterile în a atinge o țintă. 

Este mai puțin important dacă în această săptămână se acutizează disputele 
despre care știm că ar trebui să se încheie cu 16 noiembrie, ziua când sunt din nou 
alegeri prezidențiale. Nu este important pentru previziunile astrale dacă cei care 
urmăresc să obțină ceva în ultima zi a săptămânii chiar obțin. Pentru marea masă 
de oameni foarte importantă este maniera prin care aceștia vor să ajungă la 
finalitate. 

Ceea ce este interesant, și care face referire la situația socială pe care o 
traversăm acum, vine din faptul că taberele pe care le vom vedea ieșind în evidență 
nu sunt într-o poziție atât de evidentă și de violentă cum se dorește să se vadă. 

Noi, pentru că studiem astrologia înțelegem că forțele acestea care se urcă pe 
scenă pentru a se lupta, în culise sunt prietene. Tocmai de aceea nu vom cădea în 
capcana de a fi atrași într-una din cele două tabere. Am putea fi atrași în a ne 
explora dorințe pe care nu le-am arătat până acum și care să semene cu anumite 
dorințe pe care le vedem la cele două tabere. Abia aici intervine o mare problemă. 
Avem nevoie să lăsăm această săptămână să se ducă cu ale ei, să nu luăm nimic de 
decisiv ceea ce se întâmplă acum chiar dacă multe din faptele prezente sunt 
generatoare de evenimente în cascadă. Dacă intenția este de a diminua această 
creație negativă, atunci, cât de curând, până la finalul lunii noiembrie, efectele pe 
care le producem în această săptămână din neatenție se vor dizolva în altceva. 

Vom vedea în analizele aplicate fiecărei zile, cât de importantă este 
simplitatea și luciditatea. Dacă tot ceea ce facem în această săptămână, dacă tot 
ceea ce gândim sau impulsurile pe care le avem au această componentă, atunci 
putem fi liniștiți că orice similitudine cu orice tabără ar exista în acest moment în 
exercițiul funcțiunii este doar o aparență. Ființele care sunt liniștite, care iubesc 
simplitatea sunt salvarea de acum. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne compromite 
educația pe care o avem, de a nu ne vinde sufletele pentru a distruge prin asocieri 
de proastă factură ceva. Să fim liberi în a gândi și dacă anumite lucruri care se 
petrec în jur nu sunt înțelese, să ridicăm privirea spre cer și să spunem "Doamne, 
facă se voia ta". Știm din experiența pe care o avem că sinergiile sunt generatoare 
de mari forțe, cauzatoare de mari stricăciuni și distrugătoare de visuri. Putem avea 
libertatea, chiar dacă asta se va face prin impunere, să ne alegem prietenii 
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partenerii. Nu este indicat în această săptămână să facem doar pentru că ni se 
spune. 

 
Luni, 10 noiembrie 

Luni 10-11-2014  6:54    Luna (Gem) Sex (Leo) Lilith 

Luni 10-11-2014 10:37    Luna (Gem) --> Cancer 

Luni 10-11-2014 15:04    Luna (Can) Tri (Sco) Mercury 

Luni 10-11-2014 19:43    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Singurătate. Incertitudine față de un plan de viitor. Se face un compromis. 
Informațiile noi sperie. Inspirația este folosită pentru consolidarea stării de 
confort. Curaj față de propria persoană. Se îndeplinește o condiție. Curajul este în 
creștere. 

 
În dimineața acestei zile luna se va afla încă pe ultimul segment al zodiei 

Gemeni și va încerca să transforme compromisul într-o țintă pozitivă. Lucrurile de 
această dată nu sunt deloc confortabile însă prin curaj se poate depăși orice 
obstacol greu. Se face un compromis, în special în a doua parte a zilei, când Luna, 
prin cele două unghiuri pozitive pe care le va împlini cu Mercur și Neptun, va 
încerca să dea un sens bun evenimentelor pe care mi le amintim din săptămâna 
anterioară. De altfel, ziua de luni, 10 noiembrie, este un început bun pentru a ne 
asocia în ideea de a obține un succes redutabil. Aceasta este și deviza generală 
acestei perioade pe care o analizăm. Spre deosebire de celelalte zile, trecerea Lunii 
de la Gemeni la Rac înseamnă pentru cei mai mulți trecerea de la agitație la liniște, 
de la a vorbi fără rost, la a simți profunzimea sufletului sau la a simții frumos. De 
altfel, la asta se referă și curajul pe care încercăm să-l dovedim prin inspirație, prin 
sensibilitate sau spirit de observație. Cu toate că planeta Neptun se află în mers 
retrograd pe zodia Pești și există în continuare un mare risc referitor la pierderea 
controlului, dacă încă de dimineață, când Luna nu a trecut în zodia Rac să 
împlinească unghiuri perfecte cu cei doi protagoniști, ne orientăm către 
comunicare, către transfer de informație sau ne deschidem sufletul pentru a 
relaționa frumos, atunci se îndeplinește una dintre cele mai importante condiții 
pentru a depăși un compromis. Pentru că unghiul pozitiv pe care Luna și Luna 
neagră îl împlinesc în dimineața zilei de 10 noiembrie se formează încă din noaptea 
de duminică spre luni o parte din evenimentele săptămânii anterioare ne tentează 
astăzi prin concluzii eronate și ne îndeamnă să fim împotriva unui om. De această 
dată, fiind vorba despre unul pozitiv, vom fi împotriva cuiva fără să spunem sau să 
folosim un ton agreabil și evitând tonul agresiv sau răutăcios se îndeplinește o 
condiție importantă, aceea de a folosi curajul în scop pozitiv. 

Această încurajare negativă care vine din partea Lunii negre va fi oricum 
vizibilă, indiferent de orientarea individului. Asta înseamnă că aportul personal va 
putea fi folosit doar pentru a da acestei fuziuni de forțe o țintă anume, nu de a 
anula. Răul care vine spre noi în această zi este atât de periculos, atât de caustic așa 
cum ne-am aștepta, judecând după relația dintre Lună și Luna neagră. El însă se 
poate amplifica dacă alegem să fim nesiguri pe noi înșine sau să hrănim anumite 
incertitudini față de viitor. 

Prin urmare, 10 noiembrie ne îndeamnă să facem un efort de voință, un 
efort mental sau un efort în a ne coordona sentimentele pe un făgaș normal. Dacă 
intervenim asupra evenimentelor acestei zile cu atenție, cu liniște sau cu dorința de 
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a face bine, de a ajuta pe cineva aflat într-un impas sau de a nu strica ceea ce se află 
în jur, vom observa că prin evenimentul în sine sau prin interacțiunea cu cei din jur 
propriul curaj crește și ne ajută să fim mai inspirați și mai puternici în ceea ce ne 
propunem să facem. Aceasta este, practic, și una din cele mai importante condiții 
pentru ca lucrurile care vin spre noi în această primă zi a săptămânii să nu capete 
un contur distorsionat, să nu ne inspire teamă de viitor stau de eșec. Avem nevoie 
să transformăm piramida de apă construită între Lună, Mercur și Neptun într-un 
ajutor de natură psihologică, nu într-o greutate psihică. Văzând că aceste fapte 
sporesc energia pozitivă și ne pun pe calea de mijloc, adică în echilibru față de ceea 
ce se află în jur, oamenii vor avea curaj și vor spera că viitorul va fi mai bun. Din 
această cauză informațiile noi care vor veni acum prin observație înțelegere sau 
comunicare nu ne vor mai speria. Vom avea puterea necesară să le integram acolo 
unde le este locul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să fim în 
echilibru. De fiecare dată când ne propunem să facem un lucru atât de important 
pentru suflet vin asupra noastră și condiționările materiale, ne dăm seama cât de 
multe lipsuri avem sau care sunt greutățile pe care le ducem cu noi și cu care ne-am 
obișnuit deja a încerca să fii in echilibru înseamnă a adopta un nou poziții și abia 
atunci vedem care sunt îndemnurile extremiste care ne fac rău. Așa dovedim că 
avem curaj față de propria persoană, curaj care de altfel este foarte important 
pentru orice om care dorește să se perfecționeze. 

 
Marți, 11 noiembrie 

Marti 11-11-2014  1:06    Mars (Cap) Con (Cap) Pluto 

Marti 11-11-2014  8:43    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Marti 11-11-2014  9:12    Luna (Can) Opp (Cap) Mars 

Marti 11-11-2014 11:45    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Marti 11-11-2014 11:52    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Marti 11-11-2014 20:20    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Marti 11-11-2014 23:54     Sun (Sco) Tri (Can) Moon 
 

Curaj. Inițiativă. Descoperirea unui secret enervant. Se lucrează bine cu 
mesajul. Comunitatea este încercată. Se pierde un bun. Autovătămare. Riscul vine 
prin pierderea puterii de influență. O minciună este descoperită. Cel slab poate 
convinge mai mult. Se pun bazele unor decizii importante. 

 
A doua zi a săptămânii nu este atât de generoasă pe cum am crede că ar 

putea să fie, ca o continuare a ceea ce a venit spre noi în prima zi a săptămânii. 
Astăzi Marte și Pluton se întâlnesc într-o conjuncție și, pentru că se consumă acest 
aspect pe zodia Capricorn, unde Marte se simte foarte bine, avem curaj, inițiativă, 
și, prin impactul Lunii care se opune celor două planete în conjuncție, suntem 
îndemnați să descoperim un secret care ne indispune, care ne lasă un gust amar sau 
ne strică o stare bună. Lucrurile nu sunt însă orientate în sensul negativ pentru că 
spre seară, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, Soarele și Luna vor fi într-un 
unchi pozitiv. Toată această dispunere construită dintr-o relație proastă pe care 
Luna o are cu Axa Dragonului și cu maleficii Marte, Pluton și Uranus ne vorbește 
despre pierderea unui bun. Tot caracterul negativ al acestei zile se va aduna, se va 
concentra pe ideea de pierdere. Cine a mai trecut prin evenimente de genul acesta, 
cine știe cum este să pierzi un bun important, un prieten bun, un ideal, va ști să 
suporte cu demnitate toate aceste lovituri pe care le primește. Cine se află în 
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perioada de formare sau în zona pe care o avem acum în vedere în șlefuire sau 
cizelare, va constata că își face rău singur ori că trece printr-o perioadă de 
autovătămare pentru că există o voce interioară care spune că nu este suficient ceea 
ce au obținut până acum. 

Pentru că această conjuncție între Marte și Pluton se împlinește în 
săptămâna sinergiilor atunci îndemnul spre interior, încurajarea omului spre a se 
preocupa mai mult de el însuși, decât de ceea ce se întâmplă în jur, nu implică un 
risc foarte mare. Acum privirea întoarsă spre interior, indiferent din ce motiv, din 
curiozitate sau din durere, ne pune o bază solidă deciziilor pe care le vom adopta 
începând cu ziua următoare. 

Nu este însă o zi lipsită de surprize. Ideea în sine de descoperire a unui 
secret, presiunea care există pe spațiul public va încerca să îi atragă atenția 
individului mai mult spre durerea, spre ceea ce pierde decât spre bucuria a ceea ce 
ar putea să pună în loc. De aceea, mulți se vor gândi astăzi la secretele enervante și 
mai puțin la motivele pe care anumite persoane le au pentru a ascunde aceste 
lucruri. 

Dacă în privința vieții personale lucrurile acestea pot cumva fi ținute sub 
control, pierderea puterii sociale reprezintă o mare și îngrozitoare problema a 
acestei săptămâni. Pierderile din această săptămână sunt categorice și definitive. 
Din această cauză, unii oameni, fiind mai conștienți de ceea ce au făcut ori de ceea 
ce sunt, ascund minciuni și amână dezvăluirea lor, considerând că, în felul acesta, 
se protejează. Dacă judecăm această tendință prin unghiurile negative pe care le 
alimentează Luna, adică Axa Dragonului și maleficii Uranus, Pluton și Marte 
înțelegem că ceea ce se întâmplă acum nu este o banală pierdere, nu este un simplu 
eveniment ci un eșec al destinului. 

Prin urmare, 11 noiembrie reprezintă o zi în care descoperim care este 
importanța elanului. Forța concentrată care vine din fuziunea planetelor Marte și 
Pluton le va vorbi oamenilor despre valorile în care cred cel mai mult. Dacă sunt 
ființe materialiste care iubesc obiectele, bijuteriile, banii, confortul atunci atenția 
lor va fi atrasă către un demers din care să se aleagă cu acumulări importante. Dacă 
preocupările lor merg spre viața spirituală, fie că sunt constrânse de probleme pe 
care le-au avut până acum sau de bunăvoie, lumina curajului, a încrederii în sine 
sau a respectului față de oameni va lucra într-un chip miraculos și mesajele pe care 
le primesc, informațiile care ajung la ei în formă scrisă vorbită sau prin inspirație 
subtilă, vor avea asupra destinului un rol cu totul special. În felul acesta, se poate 
explica de ce o persoană slabă, care nu a dovedit până acum că deține puteri 
speciale într-un anumit domeniu, poate convinge acum un auditoriu numeros și 
prin exemplul său se pot pune bazele unor decizii importante. 

La polul opus, eșecul acestei săptămâni, acela care începe încă din ziua de 
marți, 11 noiembrie, face referire tot la destin și reprezintă o sancțiune pe care 
individul o primește pentru că a fost obraznic cu cineva din preajmă, a mințit, a 
furat, a făcut abuzuri la adresa celor de bună credință sau s-a situat pe o poziție 
periculoasă. Acum, în cazul lor, pentru că au hrănit răul, răul acesta îi învinge. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ridica privirea spre cer, ori 
de a ne îndrepta atenția către interior, de a ne liniști mintea, punând un stop pe 
fluctuațiile mentale și, în simplitatea acestei atitudini, să ne gândim la suflet. Dacă 
privirea interioară, dacă emoția merge mai departe de suflet, adică spre ființa 
universală, spre Dumnezeu, atunci să ne amintim că cel mai rapid progres pe care 
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l-a cunoscut ființa umană aici, în acest colț al universului, vine prin " Doamne, facă 
se voia Ta!". 

 
Miercuri, 12 noiembrie 

Miercuri 12-11-2014  5:38 Mercury (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Miercuri 12-11-2014  9:37    Luna (Can) Tri (Sco) Venus 

Miercuri 12-11-2014 11:16    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 

Miercuri 12-11-2014 20:44    Luna (Can) --> Leo 
 

Acces la informații neobișnuite. Repere noi. Este administrat mai bine un 
bun personal. Romantism. Visul prinde contur. Se anunță o luptă. Disputele se 
acutizează. Lucrurile bune sunt agasate pentru a fi transformate definitiv. 
Informații despre crez, educație, speranță, trăire. Autocenzura. Autoeducație. 

 
Începând cu ziua de 12 noiembrie lucrurile se schimbă în mod substanțial. În 

primul rând, Luna își încheie astăzi tranzitul său prin domiciliu, adică zodia Rac, 
împlinind un trigon cu Saturn și altul cu Venus, va avea un mesaj aparte știind că 
cei doi protagoniști, adică Venus și Saturn, sunt acum în conjuncție pe zodia 
Scorpion. Apoi Mercur, aflat în plin tranzit prin zodia Scorpion va împlini un trigon 
cu Neptun din Pești. Deși planeta Neptun se află în mers retrograd ba, în plus, 
primește și o opoziție din partea Lunii negre, care se pregătește să își încheie cât de 
curând tranzitul său prin zodia Leu, ne-am putea gândi la faptul că ziua este 
marcată de dispute verbale, de nemulțumiri spuse prin cuvinte sau transformate în 
acțiuni pe care apoi oamenii să și le explice cu multă luciditate. De asemenea, 
prietenia celor două planete (Mercur și Neptun) ne îndeamnă să explorăm 
informații neobișnuite și visul va prinde contur, iar oamenii vor fi mult mai ușor 
sensibilizați în fața anumitor situații noi, mult mai atenți la ceea ce este frumos în 
jurul lor ori poate fi modelat să capete un chip frumos. 

Începând cu 12 noiembrie oamenii se pot asocia pentru un scop bun. Dacă 
însă faptele lor de până acum au avut anumite distorsiuni, dacă până acum asociații 
au dovedit că au fost implicați în anumite derapaje sociale, aceste ipostaze sociale 
vor merge mult către cenzură, către a limita trăirea sau către a coordona cu scopul 
de a obține un rezultat clar. Pe acest tronson, disputele se acutizează și pe baza 
acestor obiceiuri mai vechi lucrurile bune pot fi stricate, adică transformate în 
lucruri rele. 

Tendința generală a acestei zile nu este aceea de a strica, nici de a periclita 
succesul cuiva. Se poate însă ajunge aici dacă emoțiile nu sunt lăsate libere, dacă 
omul, în conștiința sa, în exprimarea sa, așa cum este ea educată, construită sau 
coordonată, nu se simte liber. Astfel, înțelegem că dialogul interior, conversațiile pe 
care fiecare le are cu el însuși, poate comprima această temere, poate reduce 
această frică de eșec pentru ca rezultatul să fie unul eminamente pozitiv. Prin faptul 
că se oprește această agitație se poate acorda multă atenție credinței, educației 
speranței, adică acelor elemente pozitive care dau sens vieții. În felul acesta, relația 
bună dintre Mercur și Neptun poate însemna și un spirit de analiză comprimat la 
nivelul nevoilor personale. Rezultatul acestei acțiuni va însemna o sporire a puterii 
de concentrare și o revigorare a tonusului afectiv. 

Prin urmare, 12 noiembrie este o zi în care ne inventariem propriile nevoi. 
În săptămâna sinergiilor și a libertăților autoimpuse acest moment de 
conștientizare este de-a dreptul tonic. Cu toții avem nevoie să știm mai multe 
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despre noi înșine și atunci când acest lucru se produce observăm că viitorul este 
mai clar, că faptele sunt mai concentrate, iar alegerile nu mai sunt atât de dificile. 
Prin înțelegere totul devine clar, iar prin claritate faptele se transformă în gesturi 
de o importanță majoră. 

Sigur, psihologia umană este deosebit de complexă. Unii oameni iubesc prea 
mult îndoiala, suspiciunea sau minciuna și au impresia că știu totul despre ei înșiși. 
Fiind blocați pe această negație sau pe acest refuz de a se autoanaliza nu fac altceva 
decât să hrănească disputele pe care l-au creat pe baza acestor dizarmonii. Doar 
pentru simplu fapt că refuză autoanaliza ajung să refuze și educația, speranța într-o 
viață mai bună sau o trăire pozitivă. 

Dacă în ceea ce privește viața individuală lucrurile acestea pot fi corectate 
într-un timp mult mai scurt, atunci când vine vorba de interacțiuni între oameni, 
de grupuri sau de asociere între grupuri, lucrurile se complică pentru că aceste 
blocaje activează și asupra comunicării. Or, fără comunicare această transformare a 
răului în bine nu se poate realiza acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la impulsurile pe 
care le avem, de a renunța la luptă, pentru că lupta este inutilă deoarece ține ființa 
în tensiune și o blochează pe un prezent negativ oprind-o din a lua contact cu 
viitorul pozitiv. 

 
Joi, 13 noiembrie 

Joi 13-11-2014  2:37    Mars (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Joi 13-11-2014  3:02   Venus (Sco) Con (Sco) Saturn 

Joi 13-11-2014  3:28    Mars (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Joi 13-11-2014  9:57    Luna (Leo) Squ (Sco) Mercury 

Joi 13-11-2014 22:40    Luna (Leo) Con (Leo) Juno 

Joi 13-11-2014 23:03    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 
 

Se face un pas important într-un proiect personal. Nesiguranța. Vorbă 
spusă aiurea. Criză de identitate. Autovătămare. Simplitatea este descoperită 
prin constrângere. Se alege un rău mai mic. Neatenție. Risipă. Revoltă împotriva 
unui element fragil. Generația tânără suferă. Se face o presiune pentru a se devia 
intenția unui individ. 

 
Apelul la simplitate poate avea astăzi conotații speciale. Prin faptul că Marte 

se va afla într-o relație bună cu Chiron, iar Venus își va definitiva conjuncția sa cu 
Saturn se va face un pas important într-un proiect personal. Este adevărat relația 
dintre maleficii Marte și Uranus, la care este implicat și Pluton, poate aduce în 
discuție o problemă mai veche care nemulțumește, întristează sau doare. Practic a 
face un pas înainte pe un proiect personal înseamnă printre altele și a rezolva 
această problemă. Pentru că relația proastă dintre Marte și Uranus nu este una 
simplă, ea se suprapune peste careul Uranus-Pluton, activ de câțiva ani buni, va 
conduce atenția celui slab ori a celui aflat în perioada de formare către 
autovătămare sau către a accepta mult mai ușor o constrângere.  

Relația proastă dintre Marte și Uranus vorbește despre neatenție sau despre 
a rupe o înțelegere doar pentru că ambele părți au refuzat să accepte condițiile ce 
vin din partea opusă sau au refuzat să realizeze, fie și numai în parte, un minim 
proces de empatie. În ochii celor care se află într-un continuu proces de 
transformare, toată această construcție îi îndeamnă să creadă că aleg de fapt un rău 
mai mic din două rele. Pentru că Marte din Capricorn dorește să schimbe elementul 
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cu care intră în contact și să-l transforme după chipul și asemănarea sa, adică să îl 
modeleze pe acesta după propriile convingeri, în acest moment în care săptămâna 
sinergiilor și a libertăților autoimpuse devine foarte importantă pentru evoluția 
individuală este de la sine înțeles că cei în vârstă, sau grupurile înființate cu mult 
timp în urmă au un ascendent asupra celorlalți. De aici și tendința de a acuza 
gratuit o persoană aflată pe un nivel inferior ori pe cei tineri. 

De partea cealaltă întâlnirea planetei Venus cu Saturn pe Scorpion poate 
vorbi despre analize. Se fac studii, analize, observații, iar oamenii se întâlnesc și 
discută pe informațiile pe care le au și rezultatul s-ar putea să pună în dificultate 
expresia personală sau creativitatea. Luna se află în zodia Leu încă din seara zilei 
anterioare și oamenii dau dovadă de o ușoară naivitate atunci când se întâlnesc 
pentru a face o alianță, pentru a-și oferi unii altora susținere. 

Judecând după aspectul negativ dintre Marte și Uranus care dinamizează de 
fapt careul Uranus-Pluton, activ în ultimii ani, înțelegem că lucrurile bune pe care 
vrem să le construim astăzi vor hrăni în desfășurarea lor un element fragil. 

Prin urmare, 13 noiembrie este o zi în care oamenii își fac rău singuri din 
neatenție, precipitare sau absența unor sentimente frumoase. Faptul că din seara 
zilei de miercuri, 12 noiembrie, Luna a intrat în zodia Leu și a încălzit puțin 
sentimentele nu înseamnă că toată această greutate astrală care se construiește de 
câteva săptămâni va putea fi rezolvată printr-un schimb de replici ori prin zâmbete. 
Acestea sunt elemente auxiliare . 

Totuși pentru că Venus și Saturn se întâlnesc pe zodia Scorpion se poate 
vorbi astăzi despre căutarea simplității, iar metodele la care apelează oamenii, 
instrumentele de lucru sunt puține la număr sau reduse în comparație cu alegeri 
similare pe care aceste persoane le-ar fi abordat într-un timp anterior. Pentru că 13 
noiembrie este o zi de risipă, de contradicții și de complicații, multe din elementele 
care vor să dovedească putere și susținere se orientează împotriva unui element 
fragil. 

Pericolele acestei zile sunt legate de distrugerea unui obiect, afectarea 
structurii de rezistență a unei construcții sau zdruncin al încrederii în sine, al 
membrilor în grupul pe care-l formează. Asta înseamnă că problemele de acum vor 
fi vizibile spre finalul anului 2014 însă până atunci au timp să corodeze încrederea 
în sine și să producă multe rele. 

De partea cealaltă, promisiunile de acum vor fi adevărate, pentru că se 
bazează pe rezultate concrete. Mulți au impresia că începând cu ziua de 13 
noiembrie aleg un rău mai mic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi timpul, energia, 
relațiile pentru a fi atenți la integritate. Nu este indicat să-i judecăm pe cei din jur 
după rănile pe care ni le provoacă astăzi. Greșesc în felul acesta pentru că nu sunt 
atenți, nu pentru că au dorit în mod intenționat să facă acest lucru. 
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Vineri, 14 noiembrie 
Vineri 14-11-2014  5:05     Sun (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Vineri 14-11-2014  7:45    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 

Vineri 14-11-2014 15:01  Uranus [Ari] Tri (Leo) Juno 

Vineri 14-11-2014 16:17    Luna (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Vineri 14-11-2014 17:15     Sun (Sco) Squ (Leo) Luna (Half Moon) 
 

Se pune la îndoiala un succes. Adversarul este îngrijorat de asocierile 
celorlalți. Moment de analiză. Se anunță un rezultat care trebuie să influențeze 
viitorul. Eleganță în exprimare. Speranța că demersul prezentului poate construi 
un viitor mai bun. Optimism. Dorință de a dărui, sprijini, ajuta. 

 
O parte din greutățile zilei anterioare se transferă și în spațiul acestei zile 

aducându-le oamenilor probleme de conștiință, neputința de a accepta condițiile 
care sunt impuse sau promisiunea că se vor înțelege pe viitor așa cum ar trebui să 
se înțeleagă acum. Din această cauză, ziua de vineri, 14 noiembrie, poate deveni 
una dintre cele mai ciudate zile ale acestei săptămâni. Pentru că Soarele și Jupiter 
sunt într-o relație proastă, având în preajma lor și alte elemente astrale, spre 
exemplu, Soarele ce are în preajma sa Saturn și Venus, iar Jupiter ce are aproape de 
sine Luna și Luna neagră. Această dispunere nu este un banal conflict și nici 
rezultatul unei dispute de moment. Ceea ce nu ne convine acum are rădăcini adânci 
în trecut, iar conflictele care se vor consuma pe zona publică reprezintă reeditarea 
unui episod mai vechi. Relația proastă dintre Soare și Jupiter înseamnă nedreptate, 
iar această nedreptate se va orienta în această zi cu predilecție spre a pune la 
îndoială un succes. 

Pentru că în ultima perioadă unghiurile astrale nu au contenit să ne 
surprindă, după ce Soarele și Jupiter își împlinesc o relație proastă, Uranus și 
Junon se află pe buza prăpastiei încercând să facă o alianță de ultim moment. 
Prietenia celor două corpuri cerești poate sugera unora redresarea relațiilor sociale 
sau orientarea către eleganță și înțelegere. În realitate, Uranus este agasat de 
unghiul negativ pe care îl formează cu Pluton și Marte, iar Junon are pe umerii săi 
o povară mult prea mare, aceea de a media relația proastă a lui Uranus cu Axa 
Dragonului. Se pune prea mult credit pe o relație conjuncturală, înțelegere de 
suprafață sau se pune prea multă speranță pe o relație care nu poate ajunge atât de 
departe pe cât de mare este nevoie acum. De aici se poate ajunge ușor la a acorda 
mai multă putere relației proaste dintre Soare și Jupiter, adică nedreptății, trădării. 

La nivel individual relațiile bune care se construiesc astăzi între planete, 
inclusiv încercarea Lunii de a media relația proastă a lui Uranus cu Axa 
Dragonului, preocupare pe care o vedem și în cazul asteroidului Junon, lucrurile 
sunt plăcute, agreabile, încărcată de optimism și de dorința de a dărui, a sprijini 
sau a alina suferința cuiva. Din nefericire, nu se poate reproduce această înclinație 
pozitivă și la nivelul grupurilor. Acolo există o criză care trebuie parcursă așa cum 
se prezintă. 

Faptul că lucrurile nu merg de la sine, se va constata în modul cum aleg 
oamenii să relaționeze. Cei puternici ar putea astăzi, din exces de zel, să se arate și 
mai puternici, iar cei slabi să se ascundă din calea viforului. Acolo unde lucrurile se 
desfășoară într-un registru calm, o mai multa atenție a individului față de ceea ce se 
întâmplă în jur nu înseamnă că această agresiune este absentă. Un gând rău prinde 
puteri nebănuite astăzi în mintea celui care are nevoie disperată de ajutor. 
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Prin urmare, 14 noiembrie reprezintă o zi a faptelor mari. Dacă suntem 
atenți la oamenii din jur, la puterile pe care le au sau pe care și le doresc atunci am 
putea foarte ușor să înțelegem care este rolul pe care îl îndeplinim în toată această 
ecuație socială. Dacă vrem să mergem mai departe prin energie pozitivă, vom fi 
îndemnați să facem fapte bune și prin aceste fapte ne va veni mult mai ușor să 
diminuăm orgoliul ori să oprim un gând rău care s-ar putea transforma în faptă. 

Mai mult decât celelalte zile ale acestei săptămâni, 14 noiembrie ne aduce în 
punctul în care să fuzionăm cu cei care ne sunt asemenea. 

Pentru că este vorba de fapte, 14 noiembrie ar putea să le aducă oamenilor un 
rezultat bun pe care, prin explorare, să poată influența viitorul stabilit deja. 
Constatând că sunt puternici și că pot lucra cu defectele personale sau cu 
problemele sociale pe care le-au creat din ignoranță, neatenție sau răutate, oamenii 
descoperă că cea mai mare bogăție la care fac apel acum este simplitatea. 
Simplitatea le aduce eleganță în exprimare, reținere, decizii adoptate simplu și 
rezultate de durata. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu căuta astăzi în jur 
vinovați. Puterea, atunci când nu își atinge ținta nu se stinge și se transformă în 
altceva. Dacă mintea ne construiește o dezamăgire și ne convinge că vine din 
caracterul incomplet al puterii atunci prin voință proprie vom transforma puterea 
în defect. 

 
Sâmbătă, 15 noiembrie 

Sambata 15-11-2014  0:02    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Sambata 15-11-2014  4:52    Luna (Leo) Squ (Sco) Venus 

Sambata 15-11-2014  6:14    Luna (Leo) Con (Leo) Lilith 

Sambata 15-11-2014  9:08    Luna (Leo) --> Virgo 

Sambata 15-11-2014 18:51    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Sambata 15-11-2014 18:58   Venus (Sco) Squ (Leo) Lilith 
 

Este nevoie de o nouă definiție a sentimentului. Curaj în sedimentarea unor 
informații. Revoltă împotriva simplității. Teamă de eșec. Se face o greșeală. Se 
imită un rezultat. Deviație prin suprimarea unei dorințe. Acces la informații 
inutile. Iluzie. Se face o greșeală care va fi plătită scump până la finalul anului. 

 
Pentru că deja o parte din problemele care au venit spre noi în această 

săptămână sunt cunoscute, relația pe care Venus și Luna neagră o definitivează 
acum merg spre încheierea unor colaborări periculoase. De această dată și Luna se 
află în preajma Lunii negre împlinind o conjuncție chiar în dimineața acestei zile. 
Apoi, imediat va trece în zodia Fecioară, aducându-ne griji materiale, teamă de 
boală, de constrângere sau de faptul că anumite demersuri de factură 
administrativă sunt în impas. De fapt la acesta se referă și relația proastă dintre 
Venus și Luna neagră pentru că, după cum vom constata astăzi, puterile scad. 

Cei care sunt prea ambițioși din fire și care se țin cu dinții de funcție, de 
avere, de anumite relații, care sunt prea posesivi ori incapabil să vadă dincolo de 
frică vor considera că încheierea acestei etape constituie cea mai mare problema a 
perioadei. Nu le este bine cu aceste constrângeri, cu aceste personaje cu care nu au 
prea multe lucruri în comun și cu care s-au simțit până acum obligate să se 
asocieze, însă fără ele ne va fi mult mai greu. Dacă nu se renunță la aceasta 
atitudine ciudată, neobișnuită sau rea pentru cel care o întreține atunci greșeala de 
acum va fi plătită scump la finalul anului 2014. 
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Acolo unde lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat, unii vor fi îndemnați 
să-și facă iluzii, să viseze că deși nu mai au atât de mulți oameni în jur viitorul îi va 
răsplăti pentru anumite atitudini, lucruri sau fapte despre care doar ei știu. Dacă în 
general le place să viseze, aceste personaje nu vor simții că ziua de 15 noiembrie 
este atât de complicată. Vor considera că prin vis scapă de o tensiune, de un stres, 
evadează din planul realității și doar așa reușesc să își sedimenteze o parte din 
informațiile cu care au intrat în contact de la începutul acestei săptămâni. Prin 
această atitudine, aleg să se asocieze cu energii păguboase, care îi duc spre eșec, 
neîncredere și ghinion. Venus în Scorpion nu se află într-o poziție bună, ea se poate 
răni pe sine în încercarea de a-și îndeplini toate ambițiile, iar Luna neagră din Leu 
îl compromite pe cel care dorește să fie creator, care crede că are ceva de dăruit sau 
care așteaptă mult de la cei pe care i-au ajutat refuzând să vadă că ajutorul pe care 
l-au oferit face parte dintr-un mecanism mult mai mare, iar recompensa ar putea să 
nu vină spre ei, ci să meargă spre alții. 

Prin urmare, 15 noiembrie ar trebui să reprezinte o zi de introspecție. 
Pentru că fiecare protagonist al careului care dă sens unghiurilor acestei zile, Venus 
sau Luna neagră, are în preajmă sa alte corpuri cerești sau este implicat în unghiuri 
mai puțin corecte, spre exemplu cu Neptun, această introspecție se poate 
transforma într-o pedeapsă. De altfel, opoziția Lunii din Fecioară cu Neptun din 
Pești arată că la tot pasul ziua de 15 noiembrie conține posibilitatea unei deviații 
sau în a realiza fapte care nu sunt utile nimănui. Optimismul de acum este fals, 
iluzoriu ori artificial afișat cu emfază sau cu atitudinea celui care neapărat trebuie 
să obțină ceva din această situație. 

Acolo unde lucrurile nu merg deloc în direcția spre care sunt orientate, 
curajul se transformă într-o formă agresivă de lașitate în care oamenii sunt 
antrenați într-o formă neobișnuită de revoltă gen: "Hai să facem rău celui pe care 
nu-l suportăm!". Imitatori au o zi de succes pentru că oricum prin atitudinea pe 
care o au arată cât de goi sunt pe dinăuntru, cât de puține lucruri originale dețin și 
cât de multă garanție prezintă pentru cei din jur că sunt așa cum declară. 

Grupurile care vor să își crească puterea prin sinergii, cele care urmăresc să 
își impună anumite libertăți, pentru a menține o anumită imagine, au prin relația 
proastă dintre Venus și Luna neagră, un moment de ghinion. Acesta vine să arate 
că nu doar acum, ci din vară încoace, există o mare problemă de comunicare și dacă 
nu va fi rezolvată, derapajul de acum va atrage pedeapsa la finalul anului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a construi astăzi gânduri 
împotriva directivelor generale aferente acestei săptămâni. Orice formă de asociere 
ne tulbură astăzi și ne creează impresia că nu suntem pregătiți pentru nimic. Dacă 
cei sensibili mai și explorează această atitudine atunci vor ajunge foarte ușor să se 
învinuiască de greșeli pe care nu le-au făcut. Practic, soluția cea mai simplă este de 
a ne ține departe de tot ceea ce ne complică modul de a gândi sau de a ne îndemna 
să ne raportăm la exemple greșite. 
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Duminică, 16 noiembrie 
Duminica 16-11-2014  7:48    Luna (Vir) Sex (Sco) Mercury 

Duminica 16-11-2014  8:52    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Duminica 16-11-2014  9:05 Neptune (Pis) S/D 

Duminica 16-11-2014 11:42    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Duminica 16-11-2014 15:56 Mercury (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Duminica 16-11-2014 17:17    Luna (Vir) Tri (Cap) Mars 

Duminica 16-11-2014 21:03   Venus (Sco) --> Sagittarius 
 

Revenirea la o stare de normalitate. Sentimentul își intră în drepturi. 
Comunicare corectă. Este sancționat un element construit prin asocieri dubioase. 
Răspunsuri bune. Aspirații fanteziste. Este nevoie de un sacrificiu. Se mediază o 
teamă printr-o informație corectă. Se intră într-o perioadă mai bună. 

 
Prin faptul că planeta Neptun revine astăzi la mersul direct anumite 

demersuri publice dau semne că vor intra în normal. Judecând după faptul că 
Venus se va afla pe ultimul grad al zodiei Scorpion această stare de normalitate nu 
se va simți toată ziua, ci din seara zilei de 16 noiembrie când deja anumite lucruri 
sunt deja consumate sau, mai exact, începând de săptămâna viitoare. Această 
revenire la normalitate se va face cu multă încrâncenare, cu nemulțumire, cu 
agresivitate sau cu abuzuri. Scorpionul este un semn de putere care poate activa în 
ascuns, asociindu-se cu tot felul de forțe, personaje sau elemente, doar pentru a-și 
spori puterea de influență sau autoritatea. În egală măsură, momentul în care 
Neptun este static în Pești poate fi și un semn de mare dezamăgire pentru cei care 
și-au făcut prea multe speranțe pentru viitor și în mod concret nu au acționat în 
nicio direcție. Am mai spus, Neptun în Pești este un semn care definește poporul 
român. Ușurința cu care suntem dezamăgiți și nevoia cu care batem pasul înapoi 
arată că avem înscris în codul genetic, în egregorul poporului, tendința de a visa sau 
de a cere de la viață împliniri fanteziste. 

Pentru omul comun Neptun static, înaintea intrării în mersul direct, este un 
semn bun. În egală măsură, este și dovada că sacrificiul făcut până acum în ultimele 
luni va fi încununat de succes. De asemenea, pentru că suntem în săptămâna 
sinergiilor și a libertăților autoimpuse ultima zi a acestui interval pe care îl 
analizăm, marcat de revenirea la mersul direct al planetei Neptun arată că este 
sancționat un element care a fost construit prin asocieri dubioase. Viața 
individului, pentru că de acesta ne ocupăm acum în tipurile de analize pe care le 
abordăm, primește răspunsuri bune. Mercur și Pluton vor fi într-o relație pozitivă 
și nu doar atât, cei doi protagoniști sunt implicați, împreună cu Chiron, într-o 
dispunere numită Triunghiul minor, iar dacă luăm în calcul că o mare parte din zi 
și Luna se va alinia prin unghiuri perfecte trimise către acești protagoniști putem 
vorbi de o configurație mult mai mare și mai importantă numită Vapor. 

În primul rând, va fi o zi a secretelor. Aceste aspirații fanteziste, fie că ascund 
un mare gol sau o mare problemă vor da zilei o notă periculoasă, dominată de 
neadevăr care se va menține și în săptămâna următoare. Totuși, Venus trecând prin 
zodia Scorpion lansează oamenilor avertismente neobișnuite. Unii își vor pune 
problema în această zi de 16 noiembrie referitor la calitatea faptelor. Mulți se vor 
gândi la ce se va întâmpla în viitor și mai ales dacă faptele de acum vor constitui un 
ajutor important. Pentru viața individuală lucrurile vor intra într-o normalitate 
ciudată, care va semăna cu amorțeala. Pentru viața publică, cea care se raportează 
la o configurație mult mai mare numită vapor, va intra într-un proces de 
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frământare. În primul rând, Venus cea care este în această zi biciul lui Dumnezeu, 
se află în continuare într-o relație proastă cu Luna neagră și îi va face pe oameni 
obsedați de minciună. De parte cealaltă neputința de a ne separa de această 
minciună atrage după sine și neputința de a construi viitorul pe care ni-l dorim. 

Totuși, trebuie să ne așteptăm la rezultate spectaculoase în această zi. Nimic 
bun nu poate ieși dintr-o conjunctură în care Venus, micul benefic, după ce s-a 
certat cu marele benefic, Jupiter, îi pune pe oameni să decidă într-un moment în 
care refuză categoric să îi ajute dacă aceștia nu-și vând sufletul. Deci, câștigător în 
16 noiembrie este cel care își vinde sufletul. Este de la sine înțeles că moralitatea 
celui care-și vinde sufletul poate fi foarte ușor pusă la îndoială, iar viitorul construit 
de un om fără suflet este unul abuziv, periculos sau fără speranță. Nu doresc prin 
această prezentare să întristez pe nimeni, ci doresc să atrag atenția din nou asupra 
unui fapt pe care noi, cei care studiem astrologia, îl cunoaștem foarte bine. Țara 
noastră, România, după tema natală din 1859, are aceeași emblemă a planetei 
Neptun în zodia Pești și are, de asemenea, adânc inserată în trupul său astral 
mesajul planetei Saturn. De această dată Neptun se află tot în Pești și, revenind la 
mersul direct cam tardiv, nu mai are timp să îndrepte lucrurile, iar Venus, prea 
dură, prea rea și categorică, este încurajată de Saturn care i se află în preajmă să 
meargă mai departe pe această linie agresivă orice ar fi. 

Nu este cazul în acest tip de anticipație să vorbim despre destinul poporului 
român, despre destinul țării sau despre durerile lor. Este însă momentul să ne 
amintim de îndemnul lui Petre Țuțea: "Daca aș putea, domnule, aș scrie pe ziduri, 
mare sa vadă tot țăranul: Românilor, nu vă mai alegeți conducători care nu-și 
iubesc țara!". 

Prin urmare, 16 noiembrie este o zi în care conștiința omului hotărăște ce 
este bun și ce nu. Nu doresc prin aceste exprimări să sugerez că alegerile 
prezidențiale sunt integrate în această ecuație astrală. Probabil că într-o altă 
structură, mult mai mare și cu alte cauze, își au și ele un loc. Aici, în analiza aplicată 
acestei zile, nu ne referim la un avantaj pe care un candidat ar putea să-l aibă față 
de ceilalți, la cât de eficiente sunt metodele sau cât de mare va fi dezamăgirea pe 
motiv că speranța a fost construită pe baloane de săpun. 

Important este de semnalat că pentru viața individuală revenirea lui Neptun 
la mersul direct arată acceptare publică. Anumite probleme intră în normal și 
această revenire la normalitate înseamnă pentru mulți și revenirea la anumite 
drepturi. Deocamdată, pentru că anumite lucruri care se întâmplă astăzi vizează 
proiecte de durată, acum doar se va vorbi despre acest lucru și cei care cred că 
viitorul va fi așa cum gândesc acum, nu fac altceva decât să dovedească faptul că 
sunt visători. 

Ultima zi a săptămânii este și ziua care confirmă că toate aceste sinergii au 
fost făcute de la sine sau impuse, cu scopul de a obține un avantaj. 

Cel mai important element care nu trebuie neglijat vine din poziționarea 
planetei Venus pe ultimul grad al zodiei Scorpion. Se poate vorbi astăzi și despre 
răutatea care îi îndeamnă pe oameni spre abuzuri, să spună lucruri neadevărate, să 
treacă la fapte și să meargă foarte departe cu aceasta atitudine dură. Știm, 
psihologia modernă a spus de multe ori acest lucru, agresivitatea are în spatele ei o 
teamă puternică și întotdeauna o teamă puternică duce la agresivitate. Ceea ce nu 
este în regulă în această zi va fi marcat de frică, de nesiguranța că revenirea 
exagerată la normalitate, adică mesajul supradimensionat al planetei Neptun, 
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iluzia, s-ar putea să nu împlinească așteptările. De aici și tendința de a ne construi o 
altă formă de iluzie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi puterea pentru a 
declanșa revenirea doar la nivelul conștiinței. Conștiința este cea mai importantă 
structură a ființei care merită acum toată atenția. Cine va privi evenimentele acestei 
zile prin conștiință înțelege că toate prind sens: și familia, și țara, și lipsurile, și 
aspirațiile, dar și ambițiile individuale care, după cum am văzut de-a lungul acestei 
săptămâni, pot fuziona pentru a produce efecte impresionante la nivel social. 
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17 – 23 noiembrie 2014 este săptămâna care transpune în realitate dictonul: 
„După mine, potopul!”. Această deviză, această direcție importantă ne îndeamnă să 
privim cu mai multă responsabilitate către faptele proprii. Este mai puțin 
important că, din loc în loc, anumite unghiuri astrale ne îndeamnă să privim cu 
responsabilitate către viitor. Fără a fi conștienți și responsabili cu faptele 
prezentului, viitorul nu există. 

Multe din unghiurile care se împlinesc în această săptămână trasează direcții 
importante pe care individul trebuie să le aibă în vedere în raportarea la sine. Unii 
vor înțelege altfel, adică vor răstălmăci și vor extrage de-acolo mesaje periculoase. 
Alții vor considera că trecutul care i-a construit este o dovadă de mândrie, de fală, 
de stimă de sine. 

Cine va înțelege, încă de la începutul acestei săptămâni, că toate aceste 
rămășițe ale trecutului, toate aceste ambiții fără rost în a construi un viitor după 
chipul și asemănarea celui care îl gândește, va vedea că aceste emanații consumă și 
corodează. Omul are nevoie de liniște, de interiorizare, are nevoie să se întoarcă în 
locuința care este și să se simtă bine primit. 

În această săptămână acești indivizi care umblă după merite pe care le-au 
pierdut, care caută cai morți să le ia potcoavele, care umblă după falsul noroc 
pentru a-l impune celorlalți și a-i transforma în sclavi ai ideilor lor depășite, vor 
deveni adevărate forțe generatoare de tensiune și stres. Cu această săptămână 
semnăm începutul unei perioade interesante care pentru unii s-ar putea să țină 
câteva săptămâni pentru alții până la sfârșitul anului 2014, iar unii, care sunt mai 
puternici, mai calculați sau mai atenți la energiile cu care coabitează, să ducă 
dezideratele de acum până la mijlocul anului 2015. 

Indiferent de direcție sau de tabăra în care ne-am așezat, cu toții vom căuta 
în această săptămână un loc liniștit pentru odihnă. Starea de confort va fi ținta nr.1. 

Pentru că este o săptămână atât de agitată, intensă și încărcată de ținte 
negative atât de delicate, mesajul astrelor se axează foarte mult pe înțelesuri. Nu ne 
va folosi la nimic să ne blocăm în aceste frustrări ale prezentului și nici să 
construim un viitor doar pentru a avea unde să translatăm dezamăgirile trecutului. 
Ceea ce s-a-ntâmplat, să rămân acolo unde s-a întâmplat, iar prezentul să se 
odihnească prin liniște, dragoste, iertare. Vom vedea că abia la finalul săptămânii 
ne va fi mult mai clar sensul spre care ne îndreaptăm aceste energii. Vom avea 
impresia că dacă am obținut câteva rezultate, dacă prin tensiunea pe care o 
emanăm atragem atenția câtorva persoane din jur înseamnă că suntem creatorii 
unui model. Aceste aberații sunt creații ale minții false, emanații ale unor grupuri 
care nu se acceptă ca individualități și vor să paraziteze alte structuri pentru a se 
menține. Lumea este într-o continuă schimbare și dacă anumite mesaje 
subliminale, sugestii susținute sau nu de tehnica modernă, lansate în subtil cu o 
anumită intenție, ar putea să reducă dinamismul unor grupuri și să le inactiveze 
pentru a servi unor interese, persoanele care își îndreaptă atenția către interior, 
care își internalizează toate aceste procese pe care cei mai mulți le arată în exterior 
vor fi cu adevărat liberi. Acești indivizi vor fi recunoscuți prin faptul că în această 
săptămână vor da dovadă de un realism dur. Pentru ei 17 - 23 noiembrie 2014 nu 
poate fi o săptămână a iluziilor. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi de mai 
multe ori înainte de a acționa. O faptă greșită poate răni pe cineva din jur, îi poate 
distruge un vis, un demers, o aspirație și se poate crea prin această eroare un lanț 
întreg de efecte, iar făptașul va trebui să trăiască suficient de mult încât să le 
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primească. Oamenii care iubesc simplu, care gândesc simplu, trăiesc simplu. Ei nu 
au nevoie să existe aici în această lume doar pentru a primi efectele acțiunilor lor, 
adică acei câțiva galbeni pe care o entitate chinuită dorește să-i plătească pentru a-i 
înlănțui pe ceilalți. Simplitatea îi transformă dintr-o dată în proprietari ai 
universului. 

 
Luni, 17 noiembrie 

Luni 17-11-2014 11:26     Sun (Sco) Sex (Vir) Moon 

Luni 17-11-2014 12:57 Mercury (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Luni 17-11-2014 13:11    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Luni 17-11-2014 21:29    Luna (Vir) --> Libra 
 

Deschidere către noi posibilități de exprimare. Deviație prin distrugerea 
unui bun colectiv. Speranțele sunt strivite. Frică. O mânie este proiectată în viitor. 
Se observă mai bine calitățile unei vieți trăită în modestie și simplitate. 
Amenințări voalate. Speranță într-o lume mai bună. Visul are nevoie de 
reconfigurare. 

 
La începutul acestei săptămâni nu vom avea senzația că ne aflăm într-o 

săptămână atât de dificilă, mai dificilă decât ultimele săptămâni marcate de atât de 
multe reacții personale, evenimente sociale sau decizii neobișnuite. De această 
dată, când Mercur și Chiron se vor afla într-o relație pozitivă, orice formă de 
deviație moștenită din săptămânile anterioare dorește să se liniștească și să intre pe 
un făgaș normal. Se poate vorbi astăzi despre o exprimare la un nivel superior a 
unei calități sau despre nevoia de a vorbi frumos cu scopul de a duce mai departe o 
relație prin armonie sau împăcare. Această nevoie de armonie ascunde, de fapt, o 
speranță, aceea într-o lume mai bună. Pentru că Luna are de traversat astăzi 
ultimul segment al zodiei Fecioară, oamenii își vor face autocritica și se vor gândi 
că poate, de această dată, este mult mai indicat să se elibereze de tensiune, să-și 
curețe corpul, mintea sau sufletul și să se pregătească pentru o viață mai bună. 
Deocamdată, acestea sunt doar planuri, urmând ca până la finalul anului o parte 
dintre acestea să poată fi transpuse în realitate. 

Ceea ce este interesant din construcție astrală a acestei zile vine din faptul că 
Luna se află foarte aproape de finalul celor două cicluri pe care le formează, cu Axa 
Dragonului (ciclul draconitic) și cu Soarele, (ciclul lunar). Asta înseamnă că pentru 
foarte mulți contactul cu această nevoie de schimbare pozitivă, neglijată sau strivită 
mult în săptămânile anterioare, se transformă într-o grijă și nu pot privi în față 
decât dacă strivesc binele în care au crezut în ultima perioadă. Dacă avem de-a face 
cu oameni care au o mobilitate psiho-emoțională foarte bună atunci această 
complicație se transformă în necesitatea de a se deschide către noi posibilități de 
exprimare. 

Este posibil ca mulți să se simtă asaltați acum de gânduri și aspirații pe care 
nu le-au hrănit suficient de bine în săptămânile anterioare și le privesc acum pe 
acestea cu un mare regret. Prea des vom auzi astăzi spunând: "Ce bine ar fi fost 
dacă... ". 

Din fericire, toată această explorare a demersurilor incomplete sau oprite 
prea brusc în perioada anterioară primesc o susținere interesantă din partea 
relației pozitive pe care Mercur și Chiron. Imitația poate fi indicată drept 
componentă auxiliară a acestei relații. Se va imita un bine, o înțelegere, o armonie, 
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un mod de a vorbi și de a ne comporta, în speranța că, procedând în felul acesta, 
vom intra în posesia unor calități reale. Nu se știe dacă aceste calități reale ar putea 
fi atinse prea curând, se știe însă că această imitație ține locul agitației din ultima 
perioadă, ceea ce înseamnă un lucru bun. 

Prin urmare, 17 noiembrie arată omului că poate mai mult pe o linie 
pozitivă și că nu este cazul să se gândească atât de pesimist la faptul că lumea s-a 
răsturnat și că neputința de a duce mai departe un demers se blochează de fapt în 
amenințări voalate. Există o componentă interesantă aplicată acestei zile și ea vine 
din nevoia de a visa într-o viață mai bună. Chiar și atunci când se tem de 
consecințe, de efecte ale unor acțiuni periculoase, incomplete sau haotice, oamenii 
visează într-o lume mai bună. 

De altfel, faptul că aceste direcții reprezintă debutul unei perioade marcată 
de dictonul "După mine, potopul!" arată că și în ultima perioadă toată această 
dezordine, haosul pe care l-am simțit sau l-am văzut peste tot au avut la bază o 
motivație bună. Înțelegem, astfel, că până acum, marea problemă a oamenilor a 
fost legată de metoda utilizată, nu de adversar sau conținutul a ceea ce voiau să 
schimbe. 

Așadar, finalul acestei zile, care înseamnă intrarea Lunii în zodia Balanță, ne 
aduce contactul cu nevoia de a trăi în armonie. Este posibil ca această nevoie să 
poată fi pusă în aplicare numai prin renunțare la un element personal în care am 
crezut. Nu se știe dacă acest element înseamnă de fapt o schimbare reală, se știe 
însă că tot ceea ce vine spre noi în această zi are un scop corect, bun și ne duce către 
binele pe care l-am cerut de mult timp și pe care nu am fost în stare să-l 
recunoaștem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi realitatea din jur prin 
modestie și simplitate. Acolo unde reușim să punem o picătură de modestie în ceea 
ce trăim vom observa că frica dispare, iar agresivitatea hrănită din umbră de 
această frică se transformă în altceva, poate chiar în binele pe care l-am căutat atât 
de insistent în ultima perioadă. 

 
Marți, 18 noiembrie 

Marti 18-11-2014  0:19    Luna (Lib) Sex (Sag) Venus 

Marti 18-11-2014  1:42 Mercury (Sco) Squ (Leo) Juno 

Marti 18-11-2014 10:50     Sun (Sco) Con (Sco) Saturn 

Marti 18-11-2014 11:51    Mars (Cap) Squ [Lib] North Node 

Marti 18-11-2014 20:39    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Marti 18-11-2014 23:03    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 
 

Se lansează un mesaj periculos. Viața personală este încercată. 
Transformarea lumii este amenințată de necesitatea distrugerii unui element 
auxiliar. Regres în înțelegeri mai vechi. Nesiguranță. Este dezvăluit un secret. 
Oamenii amenință, dar nu se tem unii de alții. Faptă înainte de emoție. Vorbă 
înainte de gând. 

 
18 noiembrie nu menține trăsătura obiectivă a zilei anterioare. Acum, când se 

împlinesc două unghiuri destul de agresive pentru această perioadă a anului și 
implicit pentru această zi, transformările primesc o replică dură și se vor face 
remarcate doar prin componenta lor apăsătoare. Pe deoparte, careul pe care 
Mercur și Junon îl împlinesc, arată faptul că o înțelegere mai veche este 
amenințată, iar de partea cealaltă, relația proastă a lui Marte cu Axa Dragonului, 
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arată regres în înțelegeri mai vechi, nesiguranța pe o ambiție foarte mare sau 
dezvăluirea unui secret compromițător. 

Luna aflat acum în plin tranzit prin zodia Balanță încearcă să îi convingă pe 
oameni că pot face fața acestor încercări dacă desconsideră faptele neobișnuite ale 
celor care se erijează în lideri sau coordonatori. Prin această încurajare la 
desconsiderare, dezvăluirea unui secret reprezintă chiar o necesitate de fapt a 
lucrurilor. Nu se poate consolida un viitor mai bun fără a scoate în evidență un 
abuz, o risipă sau un lucru făcut prost până acum. Drept dovadă astrală invocăm  
aici conjuncția Soarelui cu Saturn de pe zodia Scorpion care îi va aduce pe oameni 
din nou în fața unor situații abisale. Dacă, în general, o relație construită prin 
unghiuri majore între Soare și Saturn face referire la structura de rezistență a unui 
demers sau a unei persoane, de această dată întâlnirea lor pe zodia Scorpion, care 
înseamnă și contactul cu un zgomot de fond mult prea enervant, le vorbește 
oamenilor despre nevoia de a se adapta la noile condiții ale societății, ale familiei 
sau impuse prin noul loc de muncă pe care-l ocupă. Înțelegem de aici că pe lângă 
informațiile pe care le cunoaștem și care sunt adevărate certitudini pentru ceea ce 
trăim în momentul acesta intervin și elemente auxiliare care au un rol enervant și 
care îndeamnă spre transformare în momentul în care individul consideră că cel 
mai mult are nevoie de odihnă sau de izolare. 

Pentru că toate aceste demersuri îi îndeamnă pe oameni să ascundă un secret 
și să traverseze această perioadă enervantă de transformare într-un mod mai 
simplu, se va pune problema protejării unui secret. Atunci când un individ 
urmărește să-și protejeze un secret de fiecare dată există în jur persoane care vor să 
dezvăluie, care fac investigații și care amenință cu invadarea intimității. De aici se 
poate anticipa o modificare de comportament menită să tulbure și mai mult 
relațiile. Oamenii vor săvârși o faptă înainte să stabilească dacă le este utilă sau nu, 
ori vor vorbi înainte să gândească. De aici și un caracter compromițător al 
interacțiunilor construite prin această transformare. 

În ansamblu, ziua urmărește să lanseze un mesaj periculos. Luna se află 
acum, nu doar în opoziție cu Uranus, ci și în careu cu Pluton ceea ce înseamnă 
împlinirea unui careu în T cu Pluton focar. Dacă ar fi să stăm strâmb și să judecăm 
drept această invitație la transformare pe care oamenii, pe baza a ceea ce au 
moștenit din săptămânile anterioare, o văd ca pe un element auxiliar, nu reprezintă 
un satelit al direcțiilor importante acum, ci un element absolut esențial pentru 
recalibrare. Fără transformare nu există conștientizare, deși de multe ori se aplică 
și viceversa. Fără a căuta adevărul de dincolo de aparențe nu putem modifica 
regulile în așa fel încât ele să satisfacă nevoia de victorie și, în egală măsură, de 
stabilitate. Asta înseamnă că tot acest efort interior nu se bazează atât de mult pe 
nesiguranță, ci pe un proces de conștientizare a ceea ce nu am putut să facem în 
ultimele săptămâni sau nu ni s-a permis. 

Prin urmare, 18 noiembrie reprezintă o zi de efort. Fie că suntem puși în 
fața unor situații când să spunem altceva, să arătăm că ne-am răzgândit ori că 
suntem de fapt inserați într-o altă tabără, informația nouă pe care o lansăm către 
grupul de apartenență, către societate va bulversa. Unii vor avea impresia că 
regresează și ajung din nou în punctul în care se aflau la începutul anului. Alții țin 
cu dinții să nu dezvăluie acest secret despre metodele folosite în ultima perioadă 
însă constată că toate eforturile lor sunt în zadar. 18 noiembrie este o zi în care un 
secret este dezvăluit și pe baza a ceea ce conține oamenii se amenință unii pe alții, 
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se acuză, se comportă greșit unii față de alții însă fără teamă. Practic, absența fricii 
reprezintă una dintre cele mai importante achiziții ale acestei zile. 

Nu este deloc simplu să traversăm o perioadă în care Marte se află într-o 
relație atât de agresivă cu Axa Dragonului. De altfel, acesta nu este un simplu 
moment, nu doar acum se întâmplă acest lucru, ci de câteva săptămâni, de când 
trecem prin anumite frământări interne, de când dorințele de revoltă nu țin cont de 
om, de sentiment, de mesaj și nici de faptă, ci de alte lucruri pe care am putea acum 
să le aflăm. 18 noiembrie este momentul în care un balon umflat foarte mult se 
sparge. S-ar putea ca în anumite cazuri din interiorul balonului să nu iasă prea 
multe lucruri ori ceea ce iese să nu fie văzut. În alte cazuri, înțelegem că explozia 
balonului reprezintă un moment de nesăbuință, pentru că s-a produs când oamenii 
își doreau cel mai puțin acest lucru. Realitatea a ceea ce vom traversa pe 18 
noiembrie ne vorbește despre o viața personală încercată. Tocmai de aceea este de 
un real folos acum să facem apel la echilibrul psiho-emoțional dezvoltat în perioada 
de formare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne întoarce spre trecut cu 
mânie. Ceea ce ni s-a întâmplat a fost de un real folos pentru a ne pregăti să putem 
acum, în prezent, să facem un salt important pentru destinul personal. Este 
adevărat, acest salt acum doare, pentru că mușchii au fost folosiți la altceva. 

 
Miercuri, 19 noiembrie 

Miercuri 19-11-2014  1:18    Luna (Lib) Sex (Leo) Juno 

Miercuri 19-11-2014  7:09    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Miercuri 19-11-2014  8:29    Luna (Lib) Squ (Cap) Mars 

Miercuri 19-11-2014 16:24    Luna (Lib) Sex (Leo) Jupiter 
 

Se evită un accident. Introspecție. Autocritică. Se vorbește despre un proiect 
ce nu poate fi pus în aplicare. Speranța are un chip mai frumos. Conveniențe. 
Timpul este petrecut în mod plăcut. Se consumă prea mult pentru confort. 

 
Întâlnirea Lunii cu Capul Dragonului înseamnă inițierea unui nou ciclu 

draconitic. De această dată Luna în Balanță se comportă ca și cum, printr-un efort 
intern, printr-o problemă personală se compensează un deficit social pentru că se 
atrage atenția asupra unor lucruri mai puțin importante și se oprește de pe zona 
publică un demers care pe viitor ar fi scăpat de sub control. În această zi răul devine 
un element necesar care îi motivează pe oameni. Se știe din teoriile psihologiei 
moderne că agresivitatea produce efecte pe termen scurt. Dacă acest nerv, această 
dorință de a impune, se limitează doar în spațiul acestei zile atunci nu este niciun 
pericol ca ziua de 19 noiembrie să fie încărcată de un pic de tensiune. Înțeleptul 
acceptă această tendință și nu o pune pe picior de egalitate cu elementele negative, 
ci o consideră fermitate. Fermitatea este ceea ce ne protejează astăzi din fața unor 
evenimente ce pot ușor scăpa de sub control. Este posibil ca în anumite situații 
această fermitate să vină prin autocritică, adică oamenii să se automotiveze, să le 
facă plăcere să-și amintească de tensiuni mai vechi sau să se uite în direcția care le 
inspiră cel mai mult teamă. 

De partea cealaltă avem o relație bună între Lună și Junon, ceea ce 
înseamnă, tendința de a simplifica lucrurile pe baza frumosului. Luna se află în plin 
tranzit prin zodia Balanță și se pare că totul este judecat după timpul petrecut sau 
după schimbul care se realizează în momentul în care se produce consumul. Starea 
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de confort devine astfel o țintă interesantă și dacă punem această oază de dorință și 
liniște pe fundalul agresiv al acestei perioade înțelegem de ce fiecare moment de 
conștientizare înseamnă pentru noi supărare pe propria persoană, pe propriul 
timp, pe propria familie, pe propria țară sau națiune. Este, așadar, vizibilă o 
dualitate suspectă, cea care vine din faptul că ne dorim relaxare, succes, progres, 
însă considerăm că altele ar trebui să fie îndeplinite acum și dacă suntem conduși 
pe acest traseu înseamnă că, de fapt, suntem îndemnați să îmbrățișăm un rău mai 
mic. 

Prin urmare, ziua de 19 noiembrie reprezintă o încurajare pe care o 
primesc oamenii spre a se deschide. Știm că experiențele din ultima perioadă nu i-a 
ajutat pe oameni să acumuleze anumite informații prin mijloace corecte. Am 
traversat o perioadă de tensiune, de stres în care până și discuțiile de conveniență 
se desfăceau într-un registru agresiv. Acum suntem în miezul problemei, toți în jur 
se agită, își atribuie tot felul de informații însă fără să aibă așteptări prea mari. Ceea 
ce este interesant vine din faptul că dispunerea de acum, toată această agresivitate, 
tot acest complex de factori care ne tulbură psihicul, ne amărăște sufletul și ne 
înmoaie genunchii, reprezintă un test. Testul răbdării este ceea ce ne mobilizează 
foarte mult să trecem pe nivelul următor. Astăzi facem pași atât de importanți încât 
ne vom mira gândindu-ne că nici nu am bănuit în zilele anterioare situațiile care 
vin spre noi acum. Oamenii care în ultima perioadă au avut atitudini corecte față de 
ceea ce se întâmplă pe zona socială în această perioadă ori față de ceea ce s-a 
întâmplat în propria familie aleg astăzi să vadă chipul frumos al vieții. Vor vorbi 
despre speranță, despre timp petrecut în mod plăcut, despre dragoste de oameni și 
vor căuta să evite critica gratuită, aceea care produce un singur efect: distruge. În 
cazul în care nu știm în ce tabără ne situăm, este important să facem un simplu 
proces de interiorizare pentru a constata ce suntem îndemnați să facem de la sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva timpul de acum 
pentru a ne armoniza cu noi înșine. Un om care este în echilibru față de el însuși 
radiază, încurajează alte persoane din preajmă, se dovedește a fi cu adevărat 
puternic, atât de puternic încât își poate învinge la un moment dat și proprii 
demoni. 

 
Joi, 20 noiembrie 

Joi 20-11-2014  5:52    Luna (Lib) Sex (Leo) Lilith 

Joi 20-11-2014  7:30    Luna (Lib) --> Scorpio 

Joi 20-11-2014 16:30    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Joi 20-11-2014 16:55   Venus (Sag) Squ (Pis) Neptune 
 

Ne amintim de o frustrare. Dreptatea individuală se află în conflict cu 
dreptatea socială. Individul nu înțelege transformările grupului. Suntem la 
răscruce de vânturi. Prea multă ambiție. Promisiuni deșarte. Se dorește 
simplificarea metodei de lucru. Se obține o amânare. 

 
20 noiembrie este o zi încărcată de regrete. Astăzi ne amintim cu precădere 

de un sentiment de frustrare. Vom avea impresia că întregul episod social ne 
îndeamnă să ne amintim ori să ne implicăm în ceea ce nu ne încântă ori nu ne face 
plăcere. O parte din evenimentele acestei zile vor fi însă marcate de dreptate. De 
această dată, pentru că Luna face trecerea de la zodia Balanță la zodia Scorpion, iar 
în a doua parte a zilei Venus și Neptun se vor întâlni într-un careu, această dreptate 
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individuală se va situa în contrast cu dreptatea socială. Nu înseamnă că ceea ce vrea 
individul nu poate fi îndeplinit pe zona publică, ci înseamnă că lecțiile de viață care 
vin acum către sectorul individual, pentru a-l modela sau ajuta să treacă pe un nivel 
superior, urmăresc un singur scop: mărirea atenției. Practic, toate episoadele 
acestei zile, fie că sunt marcate de dezamăgire, fie de frustrare, au menirea de a ne 
trezii atenția. Din această cauză multe din conversații, întâlniri sau evenimente se 
vor încheia prost ori se vor finaliza cu promisiuni despre care nimeni nu crede că 
vor fi duse la îndeplinire. 

Abia acum, pe careul dintre Venus și Neptun, oamenii își vor da seama că se 
află într-un moment de mare cumpănă. Înțeleg că nu-i ajută la nimic dacă se judecă 
între ei pe ceea ce s-a consumat în ultima vreme însă dacă privesc ambițiile 
viitorului prin achizițiile șubrede ale prezentului, de asemenea, vor ajunge în 
impas. Cei care procedează în felul acesta vor iniția aceste demersuri ale 
prezentului invocând o amânare. 

Spre deosebire de celelalte zile ale acestei săptămâni, relația proastă dintre 
Venus și Neptun îi îndeamnă pe oameni să se gândească cu mai multă măsură la 
greșelile pe care ar putea să le facă. Asta nu înseamnă că va exista vreo forță în 
lumea asta care să îi oblige să procedeze altfel. Recomandarea, ideea sau sugestia 
zilei de 20 noiembrie conține o ambiție însă nu impune o anume finalitate. Cel care 
conștientizează că se află la răscruce de vânturi va știi exact pe ce drum să apuce, își 
va simplifica metoda de lucru și va înțelege mult mai clar ce are de făcut de acum 
încolo. Nu este prima dată când trecem prin așa ceva. De la începutul anului și 
până acum au fost nenumărate ipostaze de genul acesta, în special în prima parte a 
anului. Acum însă componenta emoțională este foarte importantă și de aceea cei 
care vor sa aprofundeze și să utilizeze la maximum energia acestei zile vor ajunge 
spre seară la concluzia că acolo unde există înțelegere și dragoste orice lucru este 
posibil. 

Prin urmare, 20 noiembrie este o zi în care ne amintim de greșeli săvârșite 
în ultima vreme. Este posibil ca prin anumite dorințe pe care le formulăm ambiguu 
astăzi ajungem la rezultate surprinzătoare, fie că întâlnim oameni pe care nu i-am 
văzut de mult timp, fie că participăm la demersuri publice și suntem ajutați de 
persoane din jur ori noi ajutăm oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viață. 
Ceea ce este important astăzi se consumă pe zona publică, iar ceea ce este esențial 
pentru destinul personal se consumă în spatele inimii. Gândurile intime, aspirațiile 
pe care nu le-am împărtășit până acum celorlalți vor să se rezolve prin forță proprie 
sau măcar fără să spună celorlalți că asta urmăresc în mod special. Dacă vine un 
ajutor din exterior atunci fiecare individ își deschide sufletul și primește ceea ce 
este oferit. 

Asta înseamnă că ne amintim de o frustrare și dacă vom insista mult pe 
această idee vom fugi de dragoste, de liniște sau de înțelegere. A ne bloca accesul la 
aceste instrumente de lucru înseamnă a ne opri un demers social evolutiv. 
Rezultatul va fi întotdeauna înghețarea inimii și izolarea individului. De fiecare 
dată când Venus și Neptun, planetele care formează cuplul iubirii, se întâlnesc într-
un unghi negativ oamenii vor dori să își ascundă tristețea, nemulțumirea sau 
insatisfacția prin acuzații sau critică gratuită. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne transforma astăzi în 
arici. Dacă ne amintim de sentimente confuze, dacă am fost umiliți sau nu am 
reușit într-un anumit demers și cădem în păcatul de a privi relațiile sociale prin 
ambiție, nu prin sentiment, atunci să ne amintim că prin iubire putem întoarce tot 
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acest val pentru a-l transforma în iertare sau experiență de viață. Nu ne ajută la 
nimic dacă privim trecutul doar prin ceea ce înțeapă sau doare mai tare. 

 
Vineri, 21 noiembrie 

Vineri 21-11-2014  5:32    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Vineri 21-11-2014  7:49    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Vineri 21-11-2014 10:43    Luna (Sco) Squ (Leo) Juno 

Vineri 21-11-2014 16:00 Mercury (Sco) Sex (Cap) Mars 

Vineri 21-11-2014 19:08     Sun (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Vineri 21-11-2014 20:01    Luna (Sco) Sex (Cap) Mars 

Vineri 21-11-2014 20:18    Luna (Sco) Con (Sco) Mercury 
 

Marginalizare. Conflicte de idei așezate la baza unor decizii neîmpărtășite 
încă. Vorbe mieroase. Despărțirile sunt mai dulci. Luciditate. Secretele devin 
dureroase. Se fac planuri pentru fragmentarea unei structuri. Viitorul nu 
încurajează reconfigurarea după o fragmentare. Simplificarea sperie. Se caută 
un confort individual. 

 
Dacă ziua anterioară ne-a pus în temă referitor la cât de complicată poate fi 

această săptămână care ne amintește de abuzuri mai vechi, ziua de 21 noiembrie 
vine cu primele fapte dure. Pentru cei care consultă din timp această prezentare 
indicat ar fi să nu acorde prea multă credibilitate durității evenimentelor din 
primele trei zile ale acestei săptămâni. De asemenea, nu este indicat să considere 
decisivă nici orientarea zilei anterioare. Avem nevoie sa așteptăm ziua de 21 
noiembrie pentru a vedea care este vârful real al durității. Este adevărat, ca de 
fiecare dată, se întâmplă în mod diferit pentru fiecare individ. Aici nu înseamnă că 
vor exista persoane care se vor situa în afara acestei predispoziții astrale. Cu toții 
vom simții o anume influență care ne va brusca să fim lucizi atenți la ceea ce se 
întâmplă în jur și să nu considerăm că erorile de acum sunt simple greșeli. Viitorul, 
așa cum îl gândim sau cum îl vedem acum, s-ar putea să aibă nevoie de susținere 
din partea unor idei forță ori să intervenim asupra evenimentelor de perspectivă cu 
mai multă voință decât credem în acest moment că ne va fi necesară. 

Astăzi Soarele și Luna neagră se vor afla într-un unghi negativ însă acesta nu 
este un banal aspect, o banală relație tensionată între două elemente astrale. 
Fiecare dintre cei doi protagoniști are o experiență și se citește acest lucru din 
faptul că unghiul se împlinește pe gradele anaretice ale zodiilor Leu și Scorpion. Pe 
de o parte, avem abuzul de putere, acuzațiile nefondate, tendința de a modifica 
anumite planuri prin senzația de durere sau prin abuzuri, iar de parte cealaltă avem 
argumente destul de credibile, transformate în conflicte de idei și așezate la baza 
unor decizii periculoase. Astfel, oamenii vor fi învinuiți de mândrie, orgoliu 
aroganță, dar și de uneltiri periculoase. 

În ciuda acestor direcții negative, susținute de faptul că tot ceea ce reprezintă 
o autoritate, tot ceea ce este masculin sau autorizat ca forță sau dominare este 
acum agasat și trimis la revizie, prin relația bună a lui Mercur cu Marte oamenii 
sunt dispuși să-și ofere unii altora sfaturi. Nu este nevoie de mult efort pentru a ne 
situa în afara agresiunii directe venite din partea unei forțe sociale lipsită de 
control. Nu trebuie decât să facem apel la anumite reguli morale, să ne ținem 
deoparte curiozitatea față de secretele celorlalți și deci să privim înainte fără a 
reproduce nimic din comportamentul ultimei perioade. A reproduce ceva din ceea 
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ce s-a consumat în ultima perioadă înseamnă a dori ca pe mai departe să fie 
săvârșite anumite acțiuni tot prin abuzuri ca și până acum. 

Înțelegem, astfel, că forța negativă ce apare din careul Soarelui cu Luna 
Neagră înclină mult balanța către acest tip de acțiune și nu oferă prea multă putere 
de acțiune ideii, analizei sau introspecției. Este suficient să privim problemele 
personale printr-un filtru strict, ca să avem nevoie de susținere din jur, să avem 
nevoie să vedem când în preajmă avem oameni care sunt dispuși să facă concesii, 
sacrificii pentru a ne ajuta să ieșim din această stare proastă sau persoane care, 
având mai puține probleme, nu vor să facă notă discordantă, nu se așază în tribună 
să urmărească meciul, ci se implică în problemele celorlalți pentru a-i ajuta. Va fi 
greu ca faptele bune ale acestei zile să fie recompensate sau măcar apreciate cum se 
cuvine. Există mult haos în această zi, atât de multă tensiune încât vom avea 
impresia că nimic bun nu s-a întâmplat în propria viață în ultima perioadă. Acesta 
este însă un gând puțin cam îndrăzneț pentru cât de lucizi am fi acum. 

Prin urmare, 21 noiembrie este ziua faptelor mari. Avem însă puterea 
personală să dovedim prin fapte că suntem parte din abuzurile care au fost 
săvârșite anterior ori ne situăm de partea cealaltă a baricadei. Vom fi controlați 
astăzi de ambițiile pe care le avem și toate planurile de viitor, inclusiv acela care nu 
încurajează revenirea sau refacerea după o fragmentare, se vor baza pe aceste 
resentimente. 

Nu înseamnă însă că totul este pecetluit. Vor exista tendințe pozitive, în 
special către cei care sunt sensibili de felul lor ori care lucrează cu energia pe un alt 
nivel. Aceștia primesc mesaje, sunt încurajați să se deplaseze, nu doar cu gândul, ci 
poate chiar fizic în anumite zone tensionate de conflict, picioarele îi duc acolo unde 
sunt chemați pentru a pune în jur o picătură de liniște din sufletul lor. Aceste 
persoane vor avea una dintre cele mai grele misiuni ale acestei săptămâni pentru că 
vor trebui să stingă focul exterior fără ajutor, doar cu puterea mâinilor. 

Dacă oamenii aceștia au repere bune, dacă nu pornesc de la presupuneri 
absurde și mai ales dacă nu iau de decisiv gândul care a observat atent 
evenimentele sociale din ultima perioadă atunci se poate vorbi de un succes 
personal care depășește confortul individual și care se apropie de o nouă etapă a 
vieții. Nu se știe dacă va trece pe nivelul următor, nu se poate citi din dispunerile 
haotice ale acestei săptămâni dacă progresul va fi real. Informația referitoare la 
acest progres va produce, la rândul ei, efectele și când efectele de acum și efectele 
faptelor produse în viitorul apropiat se vor întâlni vom putea știi pe ce drum am 
pornit și cât de departe vom ajunge. Treaba noastră acum nu este aceea să ne 
proiectăm aspirațiile foarte departe ori să hotărâm în locul celorlalți. Treaba 
noastră este să nu participăm la distrugerile colective, să nu alimentăm cu propria 
dezordine haosul care există în afară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stabiliza astăzi în cele mai 
mari, mai frumoase și mai rafinate calități pe care le avem. Crescând prin acestea 
vom putea sa aducem puțină lumină în jur. 
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Sâmbătă, 22 noiembrie 
Sambata 22-11-2014  0:18    Luna (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 22-11-2014  7:53    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 

Sambata 22-11-2014 11:38     Sun (Sco) --> Sagittarius 

Sambata 22-11-2014 13:14    Luna (Sco) Squ (Leo) Lilith 

Sambata 22-11-2014 14:19    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Sambata 22-11-2014 14:32     Sun (Sag) Con (Sag) Luna (New Moon) 

Sambata 22-11-2014 22:50    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
 

Acuzații nefondate. Este pusă în discuție o problemă de patrimoniu. Marile 
grupuri își impun puterea. Teamă de sancțiune. Optimismul poate fi cumpărat. 
Singurătatea sperie. Se presupune prea mult. Se discută despre lucruri cu care 
oamenii nu au intrat în contact direct. Se înfiripă o nouă formă de iluzie. 

 
Probabil că, pentru mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie, intrarea 

Soarelui în zodia Săgetător înseamnă un moment de deschidere, optimism, 
entuziasm ori declanșarea unor evenimente sociale care să orienteze către dreptate 
și progres. Din nefericire, lucrul acesta nu se va întâmpla, nu pentru că o singură zi 
nu ar putea să conțină atât de multe directive, ci pentru că Luna nouă din 22 
noiembrie, cea care se împlinește imediat după ce Soarele intră în Săgetător, face 
trimitere mai curând la teama de sancțiune, la grija că lucrurile neterminate se vor 
răzbuna sau la spaima că acest nou început s-ar putea să nu fie ceea ce a fost 
anunțat, decât la speranța că viitorul va fi mai bun. De această dată, pentru că în 
această zi se va consuma o relație proastă între Lună și Jupiter, o relație bună între 
Lună și Saturn, invitația la dreptate are atât de multe rădăcini cimentate într-un 
trecut vicios încât este imposibil ca prin această scoarță puternică să mai poată 
răsări o plăntuță a speranței. Cu alte cuvinte intrarea Soarelui în Săgetător și 
implicit Luna nouă care se împlinește în ziua de 22 noiembrie se încadrează perfect 
în dictonul: "După mine, potopul!". 

Lucrurile noi care vin spre noi acum, prin împlinirea fazei de Lună nouă, ne 
lansează invitația la a cântări cuvintele, gândurile, la a face gesturi mici pentru a 
tatona o nouă direcție. Acest traseu, cel puțin în stadiul acesta, ne arată că ne aflăm 
în fața unei noi forme de iluzie. Este cunoscut faptul că energia expansivă a zodiei 
Săgetător nu poate să ducă la unitate decât dacă există un liant. Invitația la unitate, 
la a gândi și a exprima la unison, la a participa împreună cu cei din jur la o viața 
mai bună începe din a lăsa în urmă obiceiul cel prost.  

Obiceiurile proaste sunt de cele mai multe ori foarte lipicioase. Cu greu un 
om se poate desprinde de ele. Nu ne referim aici la obiceiurile culinare sau la 
plăcerea unor oameni de a discuta anumite subiecte. Aici ne referim la obiceiul de a 
gândi, la starea de tensiune care se transformă într-o emanație și care devine o 
amprentă personală. A ne gândi că doar trecerea Soarelui în zodia Săgetător 
produce o schimbare de genul acesta, așa cum ar putea sugera Luna nouă împlinită 
în mijlocul zilei de 22 noiembrie, este o nouă formă de iluzie. Dacă însă această 
informație este aplicată propriei persoane atunci putem stopa evoluția unui defect 
de caracter. Este posibil ca și pe mai departe acest defect de caracter să se exprime, 
să fie vizibil, să nu poată fi înlăturat complet. Marea realizare vine din faptul că 
sensul ascendent al defectului este oprit. Dacă sensul ascendent este oprit nu 
înseamnă că suntem în fața unui nou început. Nu trebuie să confundăm sensurile. 

În felul acesta, oamenii vor avea în 22 noiembrie sentimente contrare. Unii 
dintre ei, prinși în direcția zodiei Săgetător, se vor exprima după cum simt și cei din 
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jur îi vor vedea exact așa cum sunt. Vor căuta să-i convingă pe cunoscuți că 
optimismul, ca în cazul lor, poate fi cumpărat. Rezultanta acestei dezordini care se 
dorește a fi implementată ca un exemplu de bune practici duce în mod indubitabil 
la singurătate. Dacă Luna nouă, care se împlinește în Săgetător, trasează direcții 
importante individului, îndemnându-i să lucreze cu sine, următoarele patru 
săptămâni cât timp Soarele va sta în Săgetător nu va reuși să ne insufle atât de mult 
curaj și atât de multă libertate decât dacă acceptăm, încă de pe acum, cu brațele 
deschise, că cea mai importantă schimbare este aceea pe care o facem cu noi înșine, 
nu cu societatea. 

Prin urmare, 22 noiembrie se transformă într-o zi apăsătoare. Starea de 
tensiune care ne vine din zodia Săgetător ca urmare a multiplelor combinații 
astrale în care Luna neagră și Saturn sunt personaje principale duce mai departe un 
deziderat încadrat până acum în categoria lecțiilor de viață. Pe de o parte simțim că 
ne învăluie un suflu nou și că ar fi indicat să luăm o decizie importantă, să 
întoarcem spatele problemelor, să nu mai credem în iluzii și se deschidem brațele 
spre cer spunând "M-am hotărât să trăiesc o altă viață!". De partea cealaltă, faptul 
că imediat ce faza de Lună nouă se va disipa, imediat ce mesajul a fost implementat 
conștiinței și relația celor două luminarii se sting, energia Săgetătorului nu va putea 
întreține această speranță de a zbura către alte tărâmuri. Cu alte cuvinte, oamenii 
își doresc foarte mult ca începând cu 22 noiembrie să se impună prin puterea lor 
cea mai mare. Pierd însă din vedere că puterea lor cea mai mare s-ar putea să fie în 
continuare impură, indecentă, contorsionată sau incorectă. Schimbarea anunțată 
are nevoie în primul rând să se fixeze în interior. Acolo unde interiorul nu permite 
o asemenea schimbare lumea din afară va fi în continuare marcată de haos. 

Este posibil ca multe din evenimentele acestei zile să poarte o amprentă 
dură. Nici nu ar avea cum să fie altfel pentru că există o mare tensiune între 
grupurile de planete situate pe finalul zodiei Scorpion și începutul zodiei Săgetător 
și ceea ce se întâmplă în continuare pe zodia Leu. Ideea de putere nu este acum 
compatibilă cu ideea de schimbare. Cine a mai trecut prin situații de genul acesta, 
oamenii înțelepți care știu să prețuiască valoarea unui sentiment, calitatea unui 
gest, a unei fapte, vor știi că frunzele delicate ale schimbării nu trebuie căutate în 
afară, ci în interior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cere universului, divinității 
sau propriei ființe schimbarea pe măsura puterii care o va susține. Pretențiile 
disproporționate creează azi valuri de tensiune care vor duce inevitabil la teamă. 
Nu este indicat, și în general, dar și acum, să pornim la drum cu teamă, chiar dacă 
acest drum se dovedește a fi, după calculele de acum, o altă formă de iluzie. 
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Duminică, 23 noiembrie 
Duminica 23-11-2014  4:17    Luna (Sag) Con (Sag) Venus 

Duminica 23-11-2014  6:43 Mercury (Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 23-11-2014 13:01    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Duminica 23-11-2014 13:21    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Duminica 23-11-2014 16:53    Luna (Sag) Tri (Leo) Juno 

Duminica 23-11-2014 20:04    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 
 

Judecata aspră ascunde un neajuns personal. Autocritică. Este pusă la 
îndoială intenția bună a unui lider. În viața personală omul se îndoiește de o 
schimbare pozitivă. În fața realității omul se simte descurajat că nu o poate 
schimba după cum vrea. Aspirații prea înalte. O clipă de oboseală schimbă 
programul. Judecăți prea aspre. Ironie. Duritatea nu este atentă la urmări. 

 
Abia acum, în ultima zi a săptămânii, înțelegem cam care au fost directivele, 

sensurile ori combinațiile care i-au îndemnat pe unii să nu se mai întoarcă pe 
drumul pe care l-au părăsit. Aflați în fața unui asemenea dicton se gândesc că dacă 
ar avea putere ar uza de ea, dacă ar avea un ascendent asupra celorlalți ar face 
dreptate, pierzând din vedere că nu se vor orienta către ceilalți prin echidistanță și 
obiectivitate, ci vor dori să-și impună propria lor idee de putere și propriul adevăr. 
Atunci când puterea se termină și ambiția rămâne în continuare vie se trezește în 
sufletul omului încercat de soartă acest sentiment de desconsiderare față de 
eforturile pe care cei din jur le-au făcut pentru ca puterea sa să se poată exercita, ca 
adevărul său să poate exista în forma în care a cerut-o. 

Este de la sine înțeles că această formă de judecată se întoarce împotriva 
individului și creează anumite breșe de securitate între diferite structuri ale ființei 
sale ori, dacă ne referim la o grupare socială, creează tensiuni între membrii 
grupului care pot duce la explorarea unor îndoieli sau conflicte penibile. Relația 
proastă dintre Mercur din Scorpion și Jupiter din Leu înseamnă în primul rând 
oboseală. Jupiter din Leu nu se mai poate impune atât de ușor, atât de tare și nici 
Mercur din Scorpion nu mai deține atât de multe resurse încât să combată prin 
istețime atacuri sub centură, forța unei persoane care dorește să se impună prin 
expansiune. Personajele acestea seamănă cu doi luptători aflați în ring înaintea 
finalului de meci. Amândoi sunt foarte obosiți și fiecare se bazează pe noroc sau pe 
faptul că celălalt ar putea fi mai obosit sau mai slăbit. Ideea că această relație dintre 
Mercur și Jupiter arată că se joacă o nouă carte, că este scos dintr-o arhivă pline de 
praf o informație compromițătoare ar putea să-i păcălească pe cei naivi că 
aspirațiile foarte înalte sunt în continuare posibile. Dacă aceste persoane care cred 
prea ușor iluziile își dau seama că judecata de acum este mult prea aspră pentru a 
se adresa doar faptelor pe care le analizează înțeleg că se află din nou în fața unei 
mari iluzii. 

În viața personală, atât pentru cei care se implică în marile evenimente, dar 
și în cazul celor care stau departe de frământările sociale, apare o schimbare 
pozitivă. Această schimbare pozitivă, anunțată în primul rând de relația bună a 
Lunii cu Axa Dragonului, arată că se ajunge la o concluzie interesantă. Este 
adevărat, această concluzie nu poate merge mai departe, adică nu se poate 
transpune în evenimente. Este însă de bază pentru a interacționa, pentru a ne 
petrece timpul într-o zi de sfârșit de săptămână sau pentru a da un răspuns. 

Acești oameni care apreciază concluzia înțeleaptă, răspunsul de bun-simț sau 
acea idee care face notă discordantă cu haosul societății în care trăim, ar putea să 
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răstălmăcească deviza acestei săptămâni fie prin inversarea topicii, fie prin 
modificarea semnelor de punctuație. Acest dicton se poate transforma într-o 
afirmație, într-o întrebare sau într-o expresie care atrage la rândul său altele mult 
mai intense mai grave sau mai dure. Momentul acesta de analiză ne așază gândurile 
într-o anumită ordine și ne arată că, totuși, un ghinion, transpus în evenimente sub 
forma unei pierderi de poziție, despărțire de un prieten sau înfrângere, poate 
însemna protecția pe care o poate primi un individ din partea destinului atunci 
când ar putea să fie pe punctul de a face o greșeală enormă. 

Prin urmare, 23 noiembrie înseamnă pentru cei mai mulți o zi de 
introspecție. Autocritica pornește acum de la un semn negativ de la o judecată sau 
de la un gest periculos pe care cineva din preajmă dorește să îl aplice celorlalți ca o 
sancțiune. Oamenii însă lucrează diferit cu informația, au sisteme diferite valori la 
care se raportează și de aceea uni ar putea avea clipa de inspirație în care să 
considere că eșecul de acum le pregătește succesul viitor. Dacă ar dori să 
împărtășească această informație, pentru că pe cer Mercur și Jupiter sunt în 
conflict și oamenii înțeleg altfel mesajele sociale, ar putea răspândi în jur atât de 
multă teamă încât unii să aibă impresia că tensiunile din ultima perioadă au fost de 
prisos și că se anunță de fapt o relansare a acestora. Asta înseamnă că duritatea 
acestui moment nu va ține cont de urmări și că judecățile prea aspre vin din partea 
oamenilor care nu vor, pentru că nu sunt interesați, să-și rezolve ura, agresivitatea, 
mânia. 

Înțelegem de aici faptul că 23 noiembrie este o zi câștigată pentru cel care, 
aflat în fața unor situații de genul acesta, se mulțumește cu puțin. Cel agresiv, 
demonul care va deveni lider în viitor, se va simți acum descurajat că nu poate 
schimba realitatea din jur după cum vrea. Fapta sa de acum, de o mare duritate și 
distrugere la adresa celorlalți, constituie garanția că a ales din timp rolul pe care 
dorește să-l îndeplinească în viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua de decisiv ceea ce se 
întâmplă în această zi. Prezentul este tulbur pentru că asupra lui s-a intervenit cu 
scheme de lucru, intenții sau manevre pregătite din timp. Prezentul este acum 
umbra expresiei "Pentru asta m-am pregătit". Cel care privește în viitor sau care 
dorește să se vadă pe sine în perspectivă ca un om mai bun, mai drept, mai puternic 
nu va face parte din categoria celor care spun lucrul acesta, ci va fi permisiv față de 
impactul universului asupra vieții individuale. Privind către acest imens monument 
al divinității va știi că oricât de mult s-ar pregăti, niciodată nu se va arăta față de 
ceilalți autosuficient. Universul nu oferă ființelor exemplu autosuficienței și cei care 
vor să progreseze se vor comporta asemenea. 
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24 - 30 noiembrie 2014 este săptămâna activităților auxiliare ce sunt 
confundate cu cele principale. Deși conține o serie de evenimente astrale destul de 
importante pentru această perioadă, rezultatele obținute prin efectul cumulat al 
acestor influxuri astrale ne lasă impresia că preocuparea principală a acestui 
interval va fi pentru evenimente mai puțin importante. Nu același lucru vom crede 
în momentul în care se consumă evenimentul. De aceea se lansează invitația la 
discernământ sau la atenție sporită, cu atât mai mult cu cât individul este implicat 
în evenimente sociale care trebuie să se finalizeze cu decizii importante pentru toți 
cei din jur. Omul reprezintă în egală măsură elementul care reglează, dar și factorul 
de stres. Prin interacțiune oamenii își distrag atenția în această săptămână de la 
preocupările importante însă, ca prin minune, își lansează unii altora avertismente 
despre lucrurile importante pe care ar trebui cu adevărat să le îndeplinească. Din 
această cauză am putea considera că săptămâna 24 - 30 noiembrie 2014 este și o 
săptămână a confuziilor. Pentru cei care nu au activitate socială este mai puțin 
important dacă își petrec timpul elaborând concluzii eronate. Faptul că își petrec 
timpul în familie sau într-un cadru confortabil nu îi expune adevăratelor pericole. 

Cel mai important eveniment al acestei săptămâni este dat de trecerea Lunii 
negre în fecioară, ce se va consuma în ziua de vineri, 28 noiembrie. După nouă luni 
în care a trecut prin zodia Leu și ne-a încercat norocul, ne-a adus în fața unor 
confuzii ale puterii, ale autorității sau ale dominării, Luna neagră va intra în 
Fecioară și ne va aduce în fața confuziilor administrative. Aceste confuzii 
administrative înseamnă pentru cel care își petrece timpul mai mult în familie doar 
deviere de la un traseu stabilit, slăbirea rezistenței la efort, intoleranță față de 
anumite alimente sau refuzul de a merge pe un traseu. Pentru unii înseamnă 
anularea studiilor, reluarea unor cursuri de calificare ori finalizarea unei relații de 
prietenie cu o căsătorie ce se va dovedi un eșec total. 

Pentru că omul este elementul principal care reglează și destabilizează, în 
această săptămână vom auzi mulți oameni vorbind prea ușor despre lucruri pe care 
ar trebui să le gândească de mai multe ori până să ne spună sau oameni care prin 
cuvântul lor vindecă. Acest lucru va fi posibil chiar de la începutul săptămânii când 
asteroidul Chiron își va reveni din mersul retrograd, dar și la finalul săptămânii 
când Venus va încerca să-i convingă pe oameni că, pentru viitor, este important să 
se împace cu trecutul. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne preocupa acum 
să ridicăm nivelul de vibrație prin apelul la valorile esențiale. Cei care vor considera 
că-și pot stabili noi obiective sau își pot recalibra valorile pe baza a ceea ce se 
întâmplă în această săptămână vor fi primii care vor eșua. 
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Luni, 24 noiembrie 
Luni 24-11-2014  1:43  Chiron (Pis) S/D 

Luni 24-11-2014  5:16    Luna (Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Luni 24-11-2014 17:53    Luna (Sag) Tri (Leo) Lilith 

Luni 24-11-2014 18:31    Luna (Sag) --> Capricorn 
 

Se întâmplă lucruri neobișnuite. Deciziile sunt răsturnate. Energiile pozitive 
sunt transformate în energii și mai pozitive, iar cele negative în energii și mai 
negative. Se invocă o necesitate. Reziduurile sunt eliminate haotic. Persistă 
senzația că prin duritate se face dreptate. Devierea înseamnă un pericol. 

 
Lăsăm în urma o săptămână atât de apăsătoare și de complicată încât am 

putea spune cu mâna pe inimă că nu se știe cine mai este întreg ori cine mai este 
așa cum a fost la începutul ei. Acum, când intrăm într-un alt interval de șapte zile 
pe care-l analizăm, după cum ne-am obișnuit de câțiva ani, constatăm că anumite 
lucruri nu s-au schimbat. Asteroidul Chiron își revine la mersul direct și aflându-se 
de ceva timp în plin tranzit prin zodia Pești, acolo unde se află și Neptun de câțiva 
ani, mulți vor avea impresia că se află în fața unor răspunsuri pe care nu le-am 
cerut. De aici și senzația că parcurg anumite evenimente neobișnuite și că 
indiferent ce hotărâri iau, indiferent care sunt deciziile pe care le adoptă, acestea 
vor fi răsturnate într-o clipa. Revenirea lui Chiron la mersul direct înseamnă 
contactul cu o stare de normalitate pe care nu am avut-o în vedere sau pe care am 
experimentat-o, dar nu am conștientizat-o așa cum trebuie. Asta înseamnă că 
pentru mulți starea de normalitate ia înfățișarea unei inversiuni. De aceea pentru 
unii energiile pozitive vor fi transformate în energii pozitive de o mai mare 
intensitate sau eficiență, iar pentru alții, în special acele persoane care au dorit să 
trăiască pe spinarea altora ori care au desconsiderat o sugestie obiectivă venită din 
jur, un sfat înțelept ori un avertisment, energia negativă se transformă într-o forță 
din ce în ce mai periculoasă. 

Din această cauză, multe din evenimentele care vor veni spre noi în această 
primă zi a săptămânii vor fi marcate de surprize. Dacă disciplina de lucru este aceea 
care ne menține deciziile răsturnate, atunci situațiile pozitive de acum vor scoate în 
evidență dorințe ascunse. Este posibil ca aceste dorințe ascunse, din nevoia omului 
de a se stabiliza pe o direcție pozitivă, să însemne devierea de la un demers care nu 
a dus încă la un rezultat precis. Este adevărat, sunt lovite aici doar demersurile 
incomplete, doar cele haotice doar acelea care susțin ideea că dreptatea poate fi 
înfăptuită doar prin duritate. 

Cel care lucrează cu energia, ori care este implicat într-un proces de cercetare 
spirituală, va considera că tot ceea ce are de făcut astăzi se încadrează la rubrica 
necesitate. Unii se vor simți încurajați de aceste episoade să-și purifice sufletul, să 
se exprime frumos să ierte, să treacă mai atent prin filtrul propriu părerile celorlalți 
și să nu se lase în voia unor explozii temperamentale. Asta înseamnă că dispun deja 
de o picătură de înțelepciune. Această picătură de înțelepciune se va transforma 
prin apelul la liniște într-un lac adânc ce inspiră putere și profunzime. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii reprezintă momentul în care omul se 
întâlnește cu acele forțe care nu definesc însă sunt absolut esențiale pentru 
creșterea și dezvoltarea sa. Unele, care țin mai curând de procesul activ, de 
activități dinamice în care se implică individul, devin, în ochii celorlalți, elemente 
auxiliare. Cel care le trăiește cu implicare știe că deși sunt situate de jur împrejurul 
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elementelor principale, ele sunt secundare, nu pot fi ignorate adică nu se poate lipsi 
de ele și în același timp să se considere întreg. 

Dacă în ceea ce privește starea de spirit, aceste mesaje sunt ușor de înțeles, 
când vine vorba de relațiile dintre oameni acestea capătă un chip nou. Chiron 
revenit din mersul retrograd ne vorbește acum despre persistența unei senzații. 
Această senzație s-ar putea să fie legată de un fenomen social, de o atitudine pe care 
individul o constată că se propagă foarte repede în societate ori pur și simplu că 
anumite lucruri pe care le consideră rele nu se mai schimbă. Își pune atunci 
întrebarea: ce ar trebui să facă? Nu se poate stabili din conjunctura acestei zile 
procedeul cel mai bun, cel mai corect și cel mai simplu pe care un individ trebuie să 
îl abordeze. Se poate însă stabili că dacă este vorba de o problemă socială atunci nu 
o putem rezolva cu soluții individuale. Problemele sociale au nevoie de soluții 
sociale, problemele individuale am nevoie de soluții individuale. Acolo unde 
această idee nu este înțeleasă ori nu este acceptată lucrurile sunt inversate ca 
demers și amplificate ca trăire individuală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri gândurile asupra 
stării de necesitate. Să facem astăzi ceea ce este cu adevărat necesar. A ne proiecta 
speranța, energia personală sau a ne consuma inutil pentru evenimente proiectate 
în viitor înseamnă deviere și este un pericol. 

 
Marți, 25 noiembrie 

Marti 25-11-2014  2:45    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Marti 25-11-2014 14:54    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Marti 25-11-2014 16:24    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Marti 25-11-2014 16:48    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Marti 25-11-2014 23:10    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 
 

Transformare. Accident prin nepăsare. Lucrurile noi sunt imaginate într-
un chip nou dar ușor confuz. Faptele vechi sunt criticate. Se joacă o nouă carte. 
Nesiguranță. Jocuri de culise. Presiunea internă este scuzată de presiunea 
externă. Se fac planuri de bătaie. Colectare nouă. 

 
Astăzi Luna se va afla într-o relație bună cu planeta Neptun, dar și cu 

asteroidul Chiron, însă într-o relație proastă cu Axa Dragonului. Asta înseamnă că 
momentul acesta ne ajută să privim cu mai mult optimist către viitor să depășim 
anumite obstacole mentale, să fim deschiși față de anumite informații și mai puțin 
confuzi față de situațiile pe care am încercat să le analizăm în ziua anterioară și nu 
am reușit. Ceea ce vine spre noi acum, în această zi, încearcă să ne construiască o 
atitudine nouă. Unii vor spune că sunt mai lucizi, tocmai pentru că au dat de 
complicații sau de probleme, alții spun că sunt mai puternici, că li s-a trezit voința 
și de acum încolo vor fi capabili să producă schimbări importante în existența 
proprie. Indiferent de tabăra în care ne situăm realitatea acestei zile va scoate în 
evidență o presiune internă. Pe de o parte această presiune vine din faptul că avem 
nevoie să credem în lucruri care nu sunt încă foarte bine conturate pe această linie 
a binelui, dar îl sugerează, iar de parte cealaltă constatăm că nu ne putem încă 
desprinde de o realitate dură. 

Toate aceste elemente, toate aceste scheme care ne invadează mintea și 
sufletul în această zi, se încadrează în categoria elementelor auxiliare. Ne 
îndreptăm atenția spre ele ca spre un colac de salvare și constatăm, până seara 
târziu, când se împlinește aspectul rău dintre Lună și Axa Dragonului, că ne 
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depărtăm de la adevărata problemă, ne umplem timpul cu lucruri inutile sau ne 
lăsăm antrenați în jocuri de culise care nu au nimic de-a face cu piesa de teatru 
pusă în scenă. Faptul că unii vor fi agresivi în binele pe care vor cu orice preț să-l 
vadă înflorit, iar alții vor fi îngroziți de nesiguranța pe care nu și-o pot controla nu 
reprezintă elementul esențial al acestei zile. Dacă pierdem din vedere acest lucru 
arată că nu ne interesează lucrurile importante, cele esențiale și ne îndreptăm către 
accident. Asta înseamnă că o parte a demersurilor zilei anterioare se mențin și acea 
senzație de duritate se transpune la nivelul individului sub forma unei tensiuni 
psihice. 

Pentru a face față unei asemenea situații, unii oameni vor încerca să 
simplifice lucrurile, să le vadă așa cum le convine mai bine și, pentru că în mijlocul 
zilei Luna și Uranus își împlinesc un aspect negativ amplificând nesiguranța, își fac 
planuri de bătaie crezând în această atitudine dură este cea mai bună soluție. 

Prin urmare, 25 noiembrie este o zi de transformare. Nu toată lumea însă 
va resimții din fluxurile astrale ale acestei zile ca fiind un îndemn la transformare. 
Unii vor considera că sunt îndemnați să meargă mai departe, să vadă lucrurile într-
un chip nou, să joace o carte nouă, să se implice în tot felul de evenimente pe care 
până acum le-au evitat. 

Aspectul cel mai periculos al acestei zile vine din faptul că, bazându-se pe 
nesiguranță, pe o incertitudine ori pe o minciună căreia i se acordă prea multă 
importanță, oamenii se lasă dominați de o presiune internă și devin agresivi cu cei 
din jur. Pentru că și direcția aceasta este un element auxiliar despre care știm din 
deviza generală a săptămânii că poate fi confundată cu unul principal, mulți își vor 
imagina că reprezintă o forță teribilă de care cei din jur trebuie obligatoriu să țină 
cont. 

Toată această atitudine arată că 25 noiembrie poate fi și o zi a delirului, când 
oamenii invocă lucruri care nu există. Este posibil ca în cazul unora aceste fantasme 
să stea la baza unor planuri de bătaie. Alții vor visa că destinul le permite să se 
deschidă către noi canale de informații ori să beneficieze de noi achiziții. Toate sunt 
însă doar niște vise. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne situa acum în afara 
necesității de a lua o decizie pe baza unei presiuni interne. Dacă nu ne simțim 
confortabil nici cu informația și nici cu persoanele care o lansează atunci să ne 
desprindem de ceea ce nu ne încântă, ne nemulțumește ori nu ne face plăcere să 
avem în preajmă pentru a ne regăsi. Dacă reușim să ne păstrăm în acest registru al 
echilibrului atunci separarea de aceste confuzii care ne spun că elementele auxiliare 
pot fi privite ca pe unele principale va permite să vină în preajma noastră informații 
reale despre ceea ce este cu adevărat important acum. 
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Miercuri, 26 noiembrie 
Miercuri 26-11-2014  4:36 Mercury (Sco) Con (Sco) Saturn 

Miercuri 26-11-2014 10:06    Luna (Cap) Con (Cap) Mars 

Miercuri 26-11-2014 16:09    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 

Miercuri 26-11-2014 17:29    Luna (Cap) Sex (Sco) Mercury 

Miercuri 26-11-2014 21:22    Luna (Cap) --> Aquarius 
 

Apare o nouă problemă vitală. Judecata celorlalți este pusă la îndoială. 
Critică nejustificată. Aspirații fanteziste. Sancțiunea este un drept la care toată 
lumea apelează. Este nevoie de o confirmare care întârzie să apară. Memorie 
bună. Apel la evenimente ce s-au consumat ori au fost proiectate la începutul 
anului. Gândul ne duce departe. Mare forță interioară. Șanse de transformare. 

 
Luna își încheie astăzi tranzitul său prin zodia Capricorn și se va afla, chiar 

de dimineață, în conjuncție cu planeta Marte. Apare, astfel, o nouă problemă. Vom 
fi înclinați, pe baza propriilor concluzii, să îi judecăm pe ceilalți. Poate, unora, 
această înclinație către judecată s-ar putea să nu îi sperie deloc. Consideră că își pot 
permite acum să aibă aspirații fanteziste, să privească foarte departe sau chiar își 
pot permite să dezamăgească puțin. Pentru a face acest lucru este nevoie de o mare 
tărie de caracter, cunoștințe puternice despre comportamentul oamenilor, dar mai 
ales o anume experiență de viață. Asta se întâmplă pentru că în dimineața zilei de 
26 noiembrie Mercur și Saturn se vor afla într-o conjuncție pe finalul zodiei 
Scorpion. Așadar, dominantă acestei zile ne va ajuta să analizăm evenimentele, să 
privim critic un anumit episod fără a ne compromite. 

Întâlnirea celor două planete pe finalul zodiei Scorpion, singurele 
protagoniste care se află acum în tranzit prin această zodie, arată, în primul rând, 
că se face apel la o memorie colectivă. În acea memorie colectivă fiecare individ 
dorește să găsească o întâmplare, o situație, o ipostază care să vorbească despre 
succesul personal. Nu încape discuție că această direcție poate fi foarte subiectivă, 
puternică și destul de periculoasă pentru cei care nu găsesc în memoria colectivă 
acele evenimente pe care le caută. Cu alte cuvinte ne exprimăm astăzi prin 
subiectivitate și tocmai această subiectivitate ne depărtează de la adevăratul scop. 
Asta înseamnă că în 26 noiembrie oamenii se preocupă de o formă de revoltă pe 
care nu o pot gestiona. Această formă de revoltă face apel la evenimente care s-au 
consumat și pe care acum individul, când se află în afara acelei tensiuni, preferă să 
le vadă după bunul plac, nu așa cum s-au consumat. Unii consideră că își pot 
permite să facă acest lucru însă alții își dau seama că sunt împinși de val în această 
direcție pentru a face alegeri împotriva propriei voințe. 

Toată această construcție arată cât de mult ne pierdem vremea lăsându-ne 
preocupați de situații care nu au valoare acum. Spre seară, Luna va intra în 
Vărsător și oamenii vor vorbi mai mult și vor regreta mai puțin. Asta înseamnă că 
ziua dintr-o dată nu ne va mai apăsa, evenimentele sale nu vor mai fi analizate prin 
scheme complicate, ci totul va fi privit ca fiind simplu sau ușor de realizat. Nu 
înseamnă că lucrurile stau așa cum alegem să ne vedem. Dacă această 
superficialitate nu reprezintă efectul real al acestor demersuri, atunci oamenii vor 
pierde șansa de a folosi momentul acesta pentru a pune ordine în viață. Se vor 
bucura că au primit sugestii din jur, că interacțiuni absolut întâmplătoare le-au 
oferit răspunsuri magice, le-au pus anumite evenimente în ordine fără să facă prea 
mult efort. 
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Prin urmare, 26 noiembrie este o zi în care ne stabilim noi etaloane. 
Înainte de a ajunge în punctul în care să le stabilim noi etaloane, conștientizăm 
faptul că ceea ce deținem în acest moment nu este suficient. Această conștientizare 
s-ar putea să fie elementul cel mai neplăcut al acestei zile. Avem însă suportul 
astral să depășim acest impas, însă nu în direcția unei sancțiuni. Prin această 
orientare oamenii arată că știu să-și folosească puterea gândului, sunt dispuși să se 
transforme, au aspirații puternice, nu fanteziste. 

Cei care nu fac acest lucru arată că sunt mai curând înclinați spre îndoială ori 
folosesc energia pe care o dețin pentru a pune ordine în viețile celorlalți și a neglija 
în mod insistent ceea ce se întâmplă în propria intimitate. Asta înseamnă că se va 
face apel gradat la evenimente care s-au consumat în ultima vreme, dar cu 
precădere la evenimente care au fost inițiate la începutul anului 2014. Ne vom 
aminti de entuziasmul acelui început, de speranțele pe care le-am hrănit de-a 
lungul acestui an și unii vor fi dezamăgiți de concluziile la care ajung. Pentru a 
supraviețui acestui proces, pentru a se menține în echilibru în această călătorie unii 
vor căuta să își justifice faptele în diverse moduri sau se vor lega doar de acele 
evenimente în care au învins. Asta arată speranțe fanteziste ori plăcerea de a devia 
de la traseul principal pentru a acorda prea multă importanță unor elemente 
auxiliare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda importanță 
evenimentelor care vin spre noi. Cel care își impune un anumit traseu va cădea în 
această patimă de a devia de la cale și de a se preocupa de lucruri care nu sunt 
importante acum. 

 
Joi, 27 noiembrie 

Joi 27-11-2014  2:22   Venus (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Joi 27-11-2014  5:28     Sun (Sag) Sex (Aqu) Moon 

Joi 27-11-2014  6:19     Sun (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Joi 27-11-2014  7:33   Venus (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Joi 27-11-2014 18:59    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Joi 27-11-2014 20:38    Luna (Aqu) Sex (Sag) Venus 
 

Simplificare prin acțiune în forță. Dezamăgirea este un resort bun. Sunt 
folosite metode neobișnuite împotriva celorlalți. Apel la înțelepciune. Experiențele 
dureroase devin mai importante decât celelalte. Libertatea este plătită scump. 
Curiozitate. Neputința de a opri durerea. Confuzie față de planurile de viitor. 
Probleme în care cadrul social este privit altfel. 

 
27 noiembrie este o zi de mare grație. Astăzi unghiurile astrale la care 

participă Venus și Soarele încearcă să simplifice o acțiune în forță. Lucrurile 
acestea țin mai curând de înclinația omului de a extrage din evenimentele pe care le 
parcurge un înțeles care îl vizează în mod direct. Atunci când face apel la anumite 
noțiuni, când arată cât a citit, cât a cunoscut sau câte întâmplări a parcurs va părea 
înțelept, iar cei care nu au trecut prin situații similare vor fi impresionați. Această 
formă de surprindere, în mod cu totul neașteptat, reprezintă un element auxiliar 
față de traseul principal al acestei săptămâni și care s-ar putea să fie pentru mulți o 
necunoscută. 

Experiențele dureroase sunt acum ascunse, evitate de cei care vor să lase o 
urma trecerii lor și vor urmări să se aplece asupra a ceea ce este important pentru 
ceilalți. Implicându-se în astfel de evenimente oamenii au parte acum de satisfacție, 
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de bucurie, de libertate, de o deplasare a conștiinței către valori importante pentru 
comunitate însă, în egală măsură, se depărtează de înțelesul real al propriei vieți. 
Asta înseamnă că problemele pe care sunt invitați să le rezolve devin elemente de 
decor și chiar dacă se preocupă de lucruri bune, valoroase, sunt de fapt păcăliți de 
acestea că fac un lucru foarte important. 

Un element neplăcut al acestei zile vine din faptul că Soarele și Neptun se 
află acum într-o relație negativă. Atât zodia Săgetător, prin orientare și dinamism, 
cât și zodia Pești, prin expansiune, plenitudine, arată că elementele principale, 
esențiale ale acestui moment sunt mult mai dureroase, mai neplăcute sau mai acide 
decât credem la prima vedere. Chiar dacă ne vom înconjura astăzi de lucrurile care 
par importante, chiar dacă vom dovedi curaj și inițiativă, sacrificiu sau dorință de a 
înfrunta un rău cu mâinile goale, cu experiențele proprii sau cu resursele proprii, 
vom realiza că problema este mult prea mare față de ce știm ori devine foarte 
amplă și dureroasă prin orbirea celorlalți, prin indiferența cu care participă la 
anumite evenimente sociale. Din această cauză unii s-ar putea să se simtă în 
această zi marginalizați ori supuși unor grele încercări. Nu trebuie să uităm că Luna 
neagră se află acum pe ultimele minute ale zodiei Leu și această expresie a durității, 
această neputință pe care o citim numai prin durere sau înțepături venite din 
partea celorlalți ori prin greutăți suplimentare puse de ceilalți pe umerii noștri, ar 
putea să ne creeze traume față de adevăratul chip al realității. Nu ar fi cazul acum 
să fim surprinși dacă vom vedea în jurul nostru oameni care se îndreaptă cu groază, 
cu spaimă spre expresii pozitive, spre ceea ce înseamnă acum pentru ei liniște, 
dragoste sau protecție. Sunt avertizați că această atracție către iubire va fi făcută 
prin frică. Or, știm, din învățătura ezoterică, faptul că iubirea cu frică atrage 
pedeapsa. 

Prin urmare, 27 noiembrie este un interval în care ne adâncim în propriile 
greșeli. În ciuda aparențelor, evenimentele acestei zile vor avea un evident caracter 
compromițător. Aparențele de acum sunt bune, corecte și deconectante. Cu alte 
cuvinte, toată lumea zâmbește, toți încearcă să facă o glumă, să iasă frumos dintr-o 
situație încurcată, să privească într-o direcție pozitivă însă nimic din toate acestea 
nu par să ofere un rezultat solid. Traversăm o perioadă de confuzie, de ezitare în 
ceea ce privește planurile de viitor. Pentru a ne menține în zona de confort este 
nevoie să întinde mâna și să luăm doar obiectele la care ajungem. Dacă ieșim din 
zona în care ne situăm, dacă lăsăm barca și pășim pe mal, în ideea că acumulările 
vor fi foarte importante și substanțiale, atunci nu facem altceva decât să ne 
depărtăm de miezul acestei probleme ori să acordăm prea multă importanță unor 
elemente auxiliare. 

Un lucru interesant pe care-l vom constata în această zi vine din dorința de a 
ne elibera de o problemă. Cu cât ne preocupă mai multe această problemă cu atât 
arătăm că suntem și mai mult dominați de ea. Astfel, această preocupare va fi 
privită ca expresia unei restricții pe care oamenii o înțeleg destul de greu. Această 
restricție vine din relația proastă pe care Venus și Chiron o împlinesc și care arată 
că libertatea este plătită scump. Prețul acesta nu vizează îngrădirea unei exprimări 
sociale, ci ia chipul unei constrângeri de ordin intern. Asta înseamnă că oamenii își 
pun singuri bariere prin ceea ce aleg, gândesc sau fac. Se pot desprinde de lucrurile 
acestea periculoase dacă refuză gândul care încearcă să-i convingă că sunt în fața 
unui ultimatum. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite să sperăm. 
Speranța într-un lucru bun reprezintă astăzi mijlocul prin care ne revigorăm pentru 
că acum orice certitudine are legată de coadă o dramă. 

 
Vineri, 28 noiembrie 

Vineri 28-11-2014  0:07    Luna (Aqu) Opp (Leo) Juno 

Vineri 28-11-2014  0:40  Lilith (Leo) --> Virgo 

Vineri 28-11-2014  1:37    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Vineri 28-11-2014  4:25 Mercury (Sco) --> Sagittarius 

Vineri 28-11-2014  4:42 Mercury (Sag) Squ (Vir) Lilith 

Vineri 28-11-2014 11:16    Luna (Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Vineri 28-11-2014 19:14    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
 

Începem un nou capitol. Constrângere care duce la revoltă. Simplificarea 
are un handicap. Expansiunea este privită ca o metodă de verificare. Se găsește o 
soluție ciudată la o problemă importantă. Duritatea înseamnă justiție. Informație 
incompleta. Nesiguranța față de puterea celuilalt. Rigiditate. Viitorul sperie, dar 
începutul pare bun. 

 
Ziua de 28 noiembrie se va evidenția printr-un eveniment cu totul 

spectaculos și anume intrarea Lunii negre în zodia Fecioară. Un alt ingres 
interesant este cel al planetei Mercur în Săgetător apoi, în dimineața acestei zile, 
cele două planete se vor afla într-o relație foarte proastă, scoțând în evidență faptul 
că întreaga zi va fi dominată de un caracter agresiv, remarcat mai mult la nivel de 
gând ori de vorbă și mai puțin la nivel de faptă. Asta înseamnă că Luna neagră în 
zodia Fecioară va fi blândă. Ea duce în primul rând grijă față de starea de sănătate, 
obsesie față de ceea ce până acum întruchipa o grijă minoră sau o teamă izolată. 
Toate aceste elemente se amplifică și se transformă în constrângeri de natură 
socială. Tot ceea ce a fost mic și neînsemnat devine acum obstacol de netrecut și 
pentru a putea fi doborâte se cere un mare efort, suplimentarea voinței sau a 
purității sufletești. Luna neagră în zodia Fecioară poate însemna și slăbirea 
corpului în fața unor boli ciudate. Acest lucru, pentru că se adresează în mod 
special sectorului individual, va fi remarcat în următoarele nouă luni în special prin 
sextilele sau careurile la care participă acest element astrologic. 

Acum, când Mercur va intra în zodia Săgetător și ne va îndemna să gândim 
liber sau să spunem ușor ceea ce gândim, relația proastă pe care o are cu Luna 
neagră poate însemna și momentul în care se găsește o soluție ciudată la o 
problemă importantă. Poate această soluție nu este nouă însă până acum am privit-
o cu reținere, considerând că nu este cazul să o punem în aplicare dacă tot este atât 
de ciudată. 

Astăzi și Luna i se opune lui Jupiter arătând că oamenii se pot afla acum în 
fața unei alte forme de confuzie: duritatea să fie privită ca un exemplu de justiție. 
Acest lucru se întâmplă cu precădere în cazul celor care primesc informațiile 
incomplete ca fiind adevăruri absolute. Știm, pe alte conjuncturi, o astfel de 
informație incompletă întreține o stare de nesiguranță. Acum pentru că ne aflăm în 
săptămâna în care elementele auxiliare sunt confundate cu cele principale, oamenii 
s-ar putea să fie de altă părere. 

De asemenea, 28 noiembrie este și ziua în care rebuturile sunt văzute ca 
elemente funcționale. Cei care vor să privească în perspectivă prin aceste elemente 
ce ar trebui să fie aruncate la gunoi, vor constata că viitorul apare altfel, se sperie și 
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sunt pe punctul de a ceda în fața unei presiuni. Sunt avertizați însă că acum, la 
începutul acestui interval de nouă luni, cât durează tranzitul Lunii negre prin 
Fecioară, doar percepția este modificată, nu și evenimentul în sine. Cu alte cuvinte, 
degajarea zodiei Leu, unde se află în continuare planeta Jupiter, înseamnă și 
acceptarea unei noi forțe, supunerea în fața unei noi valori. Din nefericire, este greu 
ca acum să vedem lucrul acesta cu luciditate. Practic, acesta este unul din 
mijloacele cu care Luna neagră va lucra în următoarele nouă luni. Îndreptându-se 
atenția către lucrurile mici, încurajându-se să le vadă pe acestea în mod 
disproporționat, oamenii vor fi nesiguri față de puterea celuilalt și acolo unde ea va 
fi pozitivă nu vor fi capabili să vadă adevărul. Este posibil ca ființele care sunt 
obișnuite să caute adevărul, care sunt preocupate de lucrul acesta ori care se află 
într-un proces de cercetare spirituală, vor putea vedea acum adevărul pe care să nu 
îl poată împărtăși celorlalți. Cert este că acum chiar dacă viitorul sperie, ceea ce 
trăim este un început bun. 

Prin urmare, 28 noiembrie înseamnă și o invitație la descătușare. Astăzi 
vin soluții, dar rezolvările acestora nu pot fi înțelese așa cum trebuie. Se va putea 
constata acum că începutul anunțat de trecerea Lunii negre în Fecioară, dar și de 
intrarea lui Mercur în Săgetător este bun, dar nu va putea fi văzut în această formă 
de toată lumea. Cu alte cuvinte, ziua înseamnă și întâlnirea cu o formă de risipă ce 
va deveni cu atât mai puternică cu cât ne vom arăta mai rigizi în a lucra cu 
achizițiile mai vechi. Faptul că Luna neagră intră într-un semn nou nu înseamnă că 
experiențele ultimelor nouă luni trebuie acum aruncate la gunoi. Zodia Leu, adică 
forța, creativitatea, căldura, este acum degajată de această presiune a creativității 
folosită în scopuri malefice, ducând la o preschimbare pozitivă. Fricile nu mai sunt 
colective, ci monștri ascunși în dulap. 

Limitându-ne strict la această zi, relația proastă dintre Luna neagră și 
Mercur înseamnă și dificultate de limbaj ori preschimbări neobișnuite, abordate 
din dorința de a lucra în mod simplu cu informațiile. Cei care preferă această 
modalitate de expresie vor constata că nu se mai pot revolta cu atâta forță și atâta 
eficiență cum s-a întâmplat până acum și de aceea este indicat ca următoarele luni 
să caute în continuare simplitatea. În această zi simplitatea nu va fi apreciată însă 
va fi utilă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi, la început 
de tranzit al Lunii negre prin zodia Fecioară, de invitația de a ne aștepta să fim 
iertați de cei din jur pe măsura propriei iertării pe care le-o arătăm. 
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Sâmbătă, 29 noiembrie 
Sambata 29-11-2014  0:03    Luna (Aqu) --> Pisces 

Sambata 29-11-2014  0:14    Luna (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Sambata 29-11-2014  2:30    Luna (Pis) Squ (Sag) Mercury 

Sambata 29-11-2014  8:16    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Sambata 29-11-2014 12:06     Sun (Sag) Squ (Pis) Luna (Half Moon) 

Sambata 29-11-2014 17:03   Venus (Sag) Tri (Leo) Juno 

Sambata 29-11-2014 20:36    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Sambata 29-11-2014 22:20    Luna (Pis) Con (Pis) Chiro 
 

Se cântăresc lucrurile în defavoarea individului. Speranța ridică un semn 
de întrebare. Singurătatea cere un preț. Confirmarea adevărului răstoarnă 
ordinea lucrurilor de până acum. Visele cer împlinire urgentă. Sentimentul de 
apartenență ne duce către zona de confort. Regăsirea unor lucruri pierdute. 
Obsesiile sunt transformate. Suprimarea dorinței de a face rău. 

 
Trecerea Lunii în zodia Pești înseamnă contactul cu o formă de nesiguranță 

cu care suntem obișnuiți să lucrăm și care, treptat, va deveni o nouă problemă a 
următoarelor nouă luni. Practic, intrarea Lunii în zodia Pești la miezul nopții, 
înseamnă împlinirea opoziției pe care luna o va realiza cu luna neagră. Abia din 
această zi de 29 noiembrie încercăm să înțelegem că semnalele care ne vin din zona 
socială sunt ușor confuze. În primul rând relația bună dintre Venus și Junon ne 
îndeamnă să ascundem anumite observații sau obsesii referitoare la partenerii de 
dialog, apoi îndemnul spre generalizare, expansiune sau destindere, primit din 
tranzitul general al Lunii prin zodia Pești, înseamnă apelul la probleme cunoscute 
despre care constatăm acum că nu mai sunt de actualitate. Există însă un beneficiu 
pe care îl obținem din toate aceste situații: contactul cu o formă de simplitate ce ne 
poate duce spre zona de confort. Ajunși în zona de confort oamenii vor încerca să se 
acuze unii pe ceilalți că acest beneficiu nu a fost accesibil și în perioada anterioară. 
Această observație se poate ușor transforma într-o obsesie. Înclinația spre rău a 
unor persoane ar putea să devină acum, când Luna se va afla în conjuncții succesive 
cu Neptun și respectiv Chiron, o judecată eronată ce ar putea să-l ducă pe individ 
către autodistrugere. De aici și până la a explora elementele auxiliare ca fiind 
elemente principale, după cum este deviza acestei săptămâni, nu este decât un pas. 
Visul de a trăi bine, de a coabita, de a împărții un bun, o proprietate, un succes, o 
stare cu cineva din preajmă se transformă într-un obiectiv utopic. De aici și 
tendința de a lua la întâmplare impresii din jur și de a le integra într-o schemă 
personală ca și cum acestea sunt sugestii geniale pe baza cărora trebuie în mod 
obligatoriu să mergem mai departe. Unii vor spune că obținerea acestor informații 
înseamnă de fapt regăsirea unor lucruri pierdute. Se înșală pentru că acestea nu au 
fost pierdute, ci pur și simplu situate într-o zonă periferică a vieții individului 
pentru că acolo le este locul. 

Elementul cel mai bun, cel mai frumos al acestei zile ne arată că sentimentul 
stabil reprezintă cel mai mare beneficiu la care au acces oamenii în aceste 
momente. Faptul că sunt deschiși către informații ce plutesc în jurul lor nu arată 
atât de mult calitatea acestor informații cât scoate în evidență o anume flexibilitate. 
Pe baza acestei flexibilității oamenii pot lua acum decizii dacă își impun prin voință 
proprie să fie ființe bune. Fără bunătate acest triunghi regal pe semne de foc 
împlinit între Uranus, Junon și Venus devine expresia unei explozii 
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temperamentale, nu contactul cu o inspirație aparte. Blocajul oprește acum accesul 
la inspirație, iar efectele nu vor fi văzute acum, ci mai târziu, spre finalul acestui an. 

Prin urmare, ziua de 29 noiembrie devine o zi a discernământului. Puterea 
de observație, de analiză ne îndreaptă acum atenția către adevăruri care cer să fie 
confirmate. Dacă nu există o educație în sensul acesta, toate aceste observații de 
moment se transforma în vise pe care nu vom putea să ni le îndeplinim niciodată. 
Asta se întâmplă nu pentru că suntem pedepsiți, nici măcar pentru că un obstacol 
minor se transformă într-un obstacol major, ci pentru că, ignorând problemele 
esențiale, oamenii sunt de acord că ordinea lucrurilor să fie răsturnată. Atunci când 
centrul de greutate se modifică, atunci când lucrurile minore sunt privite ca 
elemente esențiale, ambarcațiunea în care ne-am așezat se dezechilibrează. 

Totuși, 29 noiembrie nu este o zi a dezechilibrului, ci una în care suntem 
avertizați unde am putea ajunge dacă acest dezechilibru se va produce. Perspectiva 
evenimentelor nu va fi una foarte îndepărtată în timp, ci se va localiza aproape de 
finalul anului 2014. Schemele de acum vor fi discutate sau rediscutate atunci, nu 
după anumite etape simulate în minte, ci după rezultatele produse. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detașa astăzi de obsesii. 
Obsesia timpului, a eficienței, a observației sau a înțelegerilor subtile ne poate duce 
către răsturnarea valorilor și nu suntem încă pregătiți pentru așa ceva. 

 
Duminică, 30 noiembrie 

Duminica 30-11-2014  3:01   Venus (Sag) Sex [Lib] North Node 

Duminica 30-11-2014  4:27    Luna (Pis) Squ (Sag) Venus 

Duminica 30-11-2014 21:41    Luna (Pis) Sex (Cap) Mars 

Duminica 30-11-2014 22:47    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
 

Atenție. Deschidere către succes. Puterea cere să fie confirmată. Nu se 
împlinesc planurile de viitor. Din nou apare un semn de întrebare. Lucrurile 
frumoase se împlinesc prin ceea ce deținem deja. Acumularea este în impas. 
Ridicarea nivelului de conștiință prin dinamism. Apare primul rezultat căruia i se 
va da prea multă importanță. Soluția de acum nu schimba prioritățile. Se 
probează o autoritate. O poartă se închide. 

 
Ultima zi a săptămânii ne îndeamnă să privim înapoi pentru a găsi 

experiențe frumoase, importante, plăcute de care să ne legăm pentru a ne 
redobândi echilibrul. Prin ceea ce vedem sau constatăm nu se împlinesc anumite 
planuri de viitor, nu se modifică substanțial țintele și nici nu le ridicăm deasupra 
propriei condiții. Reușind însă să lansăm un semnal de alarmă către grupul de 
apartenență ce ar putea să fie tradus ca o invitație la ajutor. De această dată se 
întâmplă un fapt magic. Atât cel care cere ajutorul cât și cel care îl oferă își dau 
seama că își îndeplinesc un deziderat al destinului. 

Nu se știe însă dacă această relație bună a planetei Venus cu Capul 
Dragonului ne poate duce la acumulări suplimentare. Se poate însă stabili că dacă 
aceste acumulări nu urmăresc această relație a celui care ajută, a procesului numit 
ajutor și a ajutatului atunci îl va aduce pe individ în impas. 

Ultima zi a săptămânii este de altfel și punctul în care apare primul rezultat 
cu adevărat neobișnuit prin care oamenii acordă o importanță majoră unor 
elemente auxiliare. Dacă până acum acest lucru a fost abordat mai curând din 
nevoia de distracție, de relaxare sau de a împlinii o țintă limitată acum acest 



Săptămâna 24 – 30 noiembrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 20 noiembrie 2014, ora 6:03 

procedeu atinge destinul. Este adevărat, bucuria cu care se aruncă în fața acestor 
evenimente arată că omul dorește să își probeze autoritatea, forța de influență sau 
discernământul. Nu trebuie însă să ignorăm că prezența planetei Venus în 
Săgetător arată că bucuria, destinderea și eficiența ascund probleme pe care 
individul nu dorește să le rezolve. Din nou apare un semn de întrebare referitor la 
nivelul de percepție sau referitor la puterea de influență a individului asupra 
grupului său de apartenență. 

În rest, ziua va fi dominată de întâlniri agreabile, rememorare a unor 
evenimente plăcute din ultima perioadă sau înțelegerea profundă a unor stări 
sufletești ce pot duce la elaborarea unor decizii importante. Acestei decizii 
importante s-ar putea să fie în contrast cu tot acest bine. Este posibil ca prin 
această decizie o poartă să fie închisă. 

Prin urmare, 30 noiembrie este o zi de împlinire. În funcție de obiectivele 
pe care ni le-am stabilit la începutul acestei săptămâni, dar și în funcție de puterea 
fiecăruia apare acum primul rezultat cu adevărat important în această luptă a 
individului cu lucrurile mai puțin importante. Dacă de această dată omul dorește să 
înțeleagă care este scopul său în viață, ce anume are de făcut și cum să 
interacționeze cu cei din jur, aceste prime evenimente nu se vor transforma la 
rândul lor în cauze suplimentare. Vor deveni din efecte auxiliare cauze principale și 
evenimentele viitoare se vor ajusta după mesajul acestora. Acum când Venus se află 
într-o relație pozitivă atât cu Capul Dragonului, cât și cu Uranus înțelegem că o 
parte din obiectivele acestui moment țintesc spre începutul lunii februarie a anului 
2015 când Uranus și Coada Dragonului se vor afla într-o conjuncție spectaculoasă. 
Nu dorim însă să anticipam încă de pe acum ceea ce urmează să se întâmple atunci.  

Ținta evenimentelor de acum, adică nu ansamblul general al evenimentelor, 
ci acele efecte auxiliare care devin cauze principale, adică această inversiune, lasă 
impresia că ridică nivelul de conștiință prin dinamism. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne face astăzi planuri de 
viitor pe o perioadă mare de timp. Evenimentele își stabilesc acum propria lor țintă 
și avem mult mai mult de învățat din schema care se prezintă de la sine decât dacă 
impunem acestora finalitatea pe care o judecăm cu rațiunea. 
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1 – 7 decembrie 2014 este săptămâna proiectelor ascendente și a realizărilor 
simple, dar esențiale. Elementul definitoriu cu care vom lucra în această săptămână 
va fi cel legat de planurile de viitor. Este de la sine înțeles că unii, după cum am 
demonstrat până acum, au o mare problemă în a se orienta pe o singură direcție. 
Acesta este unul din motivele pentru care unii eșuează, în egală măsură este și unul 
din motivele care duce la risipă. Acestea sunt elementele de schelet cu care vom 
lucra de-a lungul acestei săptămâni și care ar trebui să ne ducă spre împliniri 
simple, dar pe care să le vedem ca fiind esențiale. Nu este vorba despre o viziune 
aparte, nici măcar de explorarea unui subiectivism menit să-l facă pe om să se 
simtă bine. În această săptămână nu ne amăgim, nu ne vindem iluzii unii altora, ci 
doar căutăm valorile esențiale, deci răscolim, nu alegem cu predilecție neadevărul 
pentru a-l îmbrăca în straie noi, așa cum am procedat altădată. 

Pentru a împlinii aceste direcții primim un suport astral aparte, fie prin 
conștientizări dureroase, prin rememorarea unor evenimente care în trecut au fost 
dure, nemiloase sau încărcate de o mare deziluzie, fie suntem puși în situația de a 
lansa un mesaj revoluționar. Nu se știe până la urmă dacă îndeplinirea sa ar putea 
să producă o revoluție, nu se știe nici măcar dacă ținta acestui deziderat este chiar 
transformarea sau revoluția. Se știe însă că pentru crearea sa s-au mobilizat forțe 
interne teribile și este important să ne așteptăm la ceva spectaculos. Primele 
rezultate ale demersurilor inițiate în această săptămână vor fi vizibile la finalul 
acestui an. 

Dacă, pe de o parte, suntem îndemnați să lucrăm cu informații pe care le 
cunoaștem ori pe care le-am mai întâlnit până acum, dar nu le-am abordat la 
modul acesta, din 5 decembrie, când Marte va intra în zodia Vărsător vom fi puși în 
fața unor situații categorice. Dacă luăm în calcul că în preajma acestui ingres se va 
consuma și momentul de Lună plină (6 decembrie) înțelegem că perspectiva 
evenimentelor care vor veni spre noi acum cu caracterul decisiv au atât rolul de a 
purifica structura și de a o pregăti pentru ceea ce va veni spre noi începând cu 
săptămâna viitoare, cât și de a ne așeza la baza comportamentului deprinderi 
sănătoase. Asta înseamnă proiecte ascendente, asta înseamnă realizări simple și 
prin utilizarea acestora ajungem să înțelegem care sunt elementele esențiale care 
ne definesc. 

Este adevărat, unele evenimente care vor veni spre noi în această săptămână, 
cu precădere cele din zilele de luni și de joi, vor avea integrată o notă impulsivă. Pe 
de o parte suntem constrânși să conștientizăm un adevăr dureros cu care am 
coabitat, iar de parte cealaltă ni se spune că binele poate fi atins numai prin 
îndeplinirea anumitor condiții care ar putea să fie diferite față de înțelegerile 
categorice impuse la începutul săptămânii. De aici și o ușoară zăpăceală care îi va 
determina pe unii să renunțe la tot și să se lase în voia întâmplărilor. 

Dacă până acum ne-am comportat de o manieră complicată apropierea de 
simplitate va fi o mare încercare. Viitorul prin evenimentele acestei zile sună bine, 
ne umple de curaj, de îndrăzneală și de optimism. Totuși, nu a sosit încă momentul 
să considerăm că reziduurile trecutului nu ne mai influențează, ci doar că 
obiceiurile rele pe care le-am hrănit, doar deprinderile pe care le-am pus la baza 
comportamentului sunt în continuare active. Există anumite reziduuri, există 
anumite motivații pentru care oamenii mint în continuare sau se implică în tot felul 
de demersuri prin care se manipulează conștiința de grup. Prioritățile construite 
prin minciună, țintele spre care ne îndreptăm fără ajustare, fără corecție, fără a ne 
deschide sufletul către elementele simple, geniale, discrete vor fi în mare impas în 
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această săptămână. Acolo unde lucrurile nu merg, unde se blochează cu siguranță 
au ascunse în structura lor o minciună coroziv. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi că 
schimbarea făcută cu agresivitate produce tulburări în conștiința de grup. Din 
fericire, nu suntem încă orientați către delir, adică nu suntem constrânși să credem 
în lucruri care nu există. Asta nu înseamnă că ne este permis să mergem mai 
departe, spre reușită așa cum ne dorim, cu toate aceste reziduuri. Privirea de 
ansamblu ne duce spre a identifica aceste zone în ideea de a le soluționa cu 
maximum de realism de care suntem în stare. 

 
Luni, 1 decembrie 

Luni  1-12-2014  3:13    Luna (Pis) --> Aries 

Luni  1-12-2014  6:26 Mercury (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Luni  1-12-2014 12:15    Luna (Ari) Tri (Sag) Mercury 

Luni  1-12-2014 19:29     Sun (Sag) Tri (Ari) Moon 

Luni  1-12-2014 20:59    Mars (Cap) Sex (Sco) Saturn 
 

Informații prețioase care trezesc invidii. Desprinderea de caracterul tragic, 
compromițător sau încurcat pe care l-am parcurs în ultima perioadă. Simplitatea 
este dificilă. Accident prin folosirea greșită a informațiilor. Simplitatea este 
supusă în fața metodei. Disciplină. Atenție. Spirit de analiză. Profunzime. 

 
În noaptea de duminică spre luni Luna va intra în zodia Berbec și va împlini 

în mijlocul zilei un trigon cu Mercur. Dar ziua nu devine celebră doar prin tranzitul 
Lunii, ci prin alte unghiuri care se împlinesc acum: cuadratura perfectă între 
Mercur și Neptun, sextil Marte-Saturn. Unghiurile acestea ne aduc în fața unor 
sentimente contrare, sugerând că realitatea vieții este încărcată de tragic și că 
singurul lucru constructiv pe care poate să-l facă cineva este să facă apel la o formă 
de simplitate care separă apele, sensurile și împarte oamenii în două categorii: 
oameni simpli și oameni complecși. 

Este mai puțin important dacă se ajunge în punctul acesta al separării. Este 
mai puțin important dacă oamenii vor să iasă din banal și să depășească această 
barieră de înțelegere. Important este că orice gând sau atitudine pe care le au le 
clarificăm anumite lucruri, îi îndeamnă spre disciplină, spre atenție, spre analiză 
sau spre profunzime. 

Relația proastă dintre Mercur și Neptun înseamnă întâlnirea cu ideile false 
pe care l-am promovat până acum. Dacă anterior ideile false au dus către 
dezinformare, către promovarea unor neadevăruri în care individul a crezut, acum 
se va întâlni cu rezultatele acestor acțiuni și nu mică le va fi mirarea când vor vedea 
că dezinformații de altădată devin cei foarte informații de-acum, reproducând până 
și atitudinea, nu doar metoda de lucru. În fața acestor situații mulți vor fi 
dezamăgiți, descumpăniți sau se vor grăbi să clarifice ceea ce anterior nu le era clar 
însă este prea târziu. De partea cealaltă, în zona unde oamenii sunt eficienți, unde 
sunt profunzi și disciplinați, adică cei care devin importanți, în a doua parte a zilei 
se poate constata o selecție interesantă a informațiilor pentru creșterea și 
dezvoltarea grupului. 

În felul acesta, debutul săptămânii se încadrează perfect în deviza generală a 
acestei săptămâni referitor la contactul cu proiectele ascendente sau cu realizările 
simple care se vor dovedi foarte utile pe viitor. Se înțelege, astfel, din această 
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prezentare că direcțiile celor două unghiuri la care facem referire acum (care între 
Mercur și Neptun, Sextil între Marte și Saturn) sugerează că omul are de ales între 
două direcții contrare. Pe de o parte, au trecutul vicios, iar de partea cealaltă 
viitorul care promite o schimbare calitativă. Dacă vom sta strâmb și vom gândi 
drept atunci vom știi că lucrul cel mai simplu pe care-l poate face cel mai ușor are 
integrat și realizarea cea mai mare. Nu se poate stabili din această prezentare cu 
caracter general dacă va fi preferată o zonă față de cealaltă. Pentru unii, prioritar 
este să se împace cu adversarii mai vechi, să clarifice anumite informații care le-au 
fost atribuite și care nu erau corecte. Alții însă privesc cu mai multă îndrăzneală 
spre viitor și consideră că ceea ce au trăit trebuie lăsat în urmă așa cum este. 
Important este că alegerea pe care o facem, să o facem în cunoștință de cauză, prin 
putere personală, prin decizie proprie pentru a putea ajunge la realizări esențiale. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un ton ambivalent. În 
această zi informațiile devin foarte prețioase pentru că ele conțin frânturi ale unor 
realizări ascunse atât în demersurile negative cât și în cele pozitive. Unii se vor 
ocupa astăzi de reglarea trecutului, să facă o imagine bună, să prezinte un rezultat 
al unei munci care a fost prestat anterior sau să clarifice o informație pe care au 
folosit-o greșit anterior. Alții vor să lase în urmă lucruri periculoase, complicate 
care, prin conținutul lor, ar putea să-i ducă spre un accident. Și într-un caz, și în 
celălalt apelul la simplitate are o greutate aparte. Simplitatea, pentru a deveni 
eficientă, ar trebui să se supună în fața unei metode, tocmai de aceea oamenii, 
acum, nu consideră de la sine că simplitatea este cea mai bună soluție, ci ajung la ea 
mai mult constrânși și când observă își dau seama că alături de ea apar și primele 
rezultate esențiale. Lucrurile acestea par puțin abstracte însă dacă nu pierdem din 
vedere că astăzi trebuie să fim eficienți prin puțin, prin simplu, prin ceea ce 
deținem în prezent atunci vom reuși să lucrăm până și cu aceste informații 
abstracte care, prin expunere, prin discurs par de nerealizat. 

Una din principalele rezultante ale acestei zile va avea integrată în ea 
disciplina. Atât de mult se vor bucura de precizie, de regulile, de calculele stabilite 
din timp, de-o succesiune a etapelor încât ideea de compromis va fi de domeniul 
trecutului îndepărtat. Prima zi a lunii decembrie ne aduce multe realizări însă una 
dintre cele mai importante va fi profunzimea sufletească. Având aceste achiziții 
omul se va putea descurca și în situații conflictuale și va putea să-și creioneze si cu 
multă luciditate etapele viitoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stabili ținte ușor de 
realizat. Mulțumirea că ne-am îndeplinit scopul va avea o remanență mult mai 
mare decât speranța că în viitor le vom îndeplinii. Sarcinile grele nu compensează 
acum nemulțumirea care se va cuibări în suflet. Doar mulțumirea faptelor făcute 
conform planului, conform idealului atins ne înnobilează. 

 



Săptămâna 1 – 7 decembrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 27 noiembrie 2014, ora 6:45 

Marți, 2 decembrie 
Marti  2-12-2014  0:12    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Marti  2-12-2014  1:12    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Marti  2-12-2014  7:37    Luna (Ari) Tri (Leo) Juno 

Marti  2-12-2014  7:44    Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Marti  2-12-2014 13:13    Luna (Ari) Tri (Sag) Venus 

Marti  2-12-2014 16:55Juno (Leo) Sex [Lib] North Node 

Marti  2-12-2014 18:15    Luna (Ari) Tri (Leo) Jupiter 
 

Informațiile care sunt scoase acum la lumina ajuta istoria să-și clarifice 
mecanismele de culise. Minciună subțire. Disconfort prin raportare la întreg. 
Elevare prin sacrificiu. Părerea grupului este impusă dur asupra individului. 
Risipa are gust amar. Apropierea contrariilor are efect exploziv. Speranța 
vindecă. 

 
În a doua zi a lunii decembrie înțelegem că directivele care au venit spre noi 

în ziua anterioară nu au fost un produs al hazardului, ci creația unor demersuri 
care se află în plină derulare. Relația bună a lui Junon cu Axa Dragonului, raport 
care va avea un efect minunat asupra destinului prin medierea pe care Junon o face 
relației proaste a lui Uranus cu Axa Dragonului, ne va vorbi despre elevare, despre 
dobândirea stării de confort prin poziție, atitudine sau statut. 

În primul rând, ne aducem aminte de prietenie, de sentimente profunde, de 
planurile de viitor pe care ni le făceam pe vremuri, când sentimentul acesta ne 
încălzea întreaga ființă. Ne aducem aminte de promisiunile pe care le-am făcut, de 
lucrurile frumoase pe care le-am împărtășit cu ceilalți și suntem tentați să o luăm 
de la capăt. De această dată, pentru că Luna trece prin preajma lui Uranus și are cu 
Axa Dragonului o relație proastă, grupul va avea un ascendent teribil asupra 
individului. Individul va fi învinuit că a risipit, a pierdut timp sau că a 
desconsiderat un mesaj. Se va vorbi în această zi și despre speranță și toate 
lucrurile care sunt puse în spatele individului, toate aceste situații nefirești pe baza 
cărora acesta este învinuit au asupra sa un efect teribil. Risipa are un gust amar și 
sunt tentați să procedeze așa cum făceau pe vremuri: își proiecta în viitor toate 
realizările. Realitatea acestei săptămâni îi îndeamnă pe oameni să apeleze la 
rezultate imediate deși a repeta această schemă, a privi spre viitor cu speranța că 
experiența anterioara îi va folosi, nu arată altceva decât neputința de a lăsa în urmă 
o metodă care s-a dovedit ineficientă. 

Pe acest context relația bună a lui Junon cu Axa Dragonului le vorbește 
oamenilor despre noi asocieri. Cu alte cuvinte au în preajma lor informația 
succesului așa cum nu s-a întâmplat anterior. Apropierea de oameni, noile relații 
care sunt acum explorate au darul de a vindeca. Doar prin intermediul acestor 
relații speranța vindecă, nu altfel. 

Prin urmare, a doua zi a lunii decembrie ne aduce în fața unor situații 
foarte interesante. În primul rând se reeditează anumite comportamente vechi pe 
care le-am trăit cu încântare sau implicare la timpul la care s-au consumat și care 
ne-au creat anumite deprinderi. Judecând situațiile după deprinderile de acum 
constatăm că s-a greșit undeva, că am lăsat în urmă speranța și considerăm că dacă 
se reînvie această dorință de reușită vom avea mai mult succes. De această dată 
situația astrală este alta. Avem nevoie de rezultate concrete pentru a combate un 
disconfort. Avem nevoie să observăm conținutul minciunii și să ne depărtăm de ea 
chiar dacă nu ne agasează în mod direct. 
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Ceea ce învățăm din situația de acum ține de flexibilitate. De această dată 
avem nevoie să conștientizăm că oamenii sunt mai importanți decât aspirațiile sau 
obiectele din jur, mult mai importanți decât planul în sine de realizare pentru că 
cele mai importante achiziții vin spre noi prin schimburi pe care le realizăm cu 
persoanele. Cel care înțelege relativ repede lucrul acesta se va detașa de multe din 
problemele acestui prezent apăsător și nu se va mai simții umilit dacă anturajul îi 
descoperă greșeli grave pe care le-a săvârșit în trecut. Este adevărat, în faza de 
început, până când descoperim că relaționarea este soluția tuturor problemelor de 
acum, această formă de elevare poate fi atinsă prin sacrificiu. Sacrificăm ideea 
veche de reușită, sacrificăm o convingere, modul de a gândi și de a simții despre 
care credem că ne pot duce către reușită, sacrificăm ceva din noi înșine pentru a 
descoperi ce ne lipsește. Cu alte cuvinte, pentru a vedea monumentul din mijlocul 
grădinii avem nevoie să găsim poarta și poarta nu ni se dezvăluie decât dacă rupem 
vegetația cu care este învelită. Ceea ce rupem doare, însă ceea ce descoperim ne va 
încânta, ne va bucura pentru mult timp. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi mai mult 
de oameni decât de obiecte, speranțe sau idealuri. Oamenii din jur sunt o adevărată 
comoară pentru că acum numai prin intermediul lor ne putem împlini. 

 
Miercuri, 3 decembrie 

Miercuri  3-12-2014  4:41    Luna (Ari) Squ (Cap) Mars 

Miercuri  3-12-2014  7:14    Luna (Ari) --> Taurus 

Miercuri  3-12-2014  8:17    Luna (Tau) Tri (Vir) Lilith 

Miercuri  3-12-2014 15:49    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
 

Risc. Pace scurtă. Acces la informații noi. Deschidere către puteri psihice 
mari. Ne apropiem de o deciziei majoră. Simplitatea este supusă unui risc. Se 
impune o valoare străină. Mintea rătăcește. Forța se face vizibilă. Simplitatea 
gândirii este pusă la încercare. „Fericiți cei săraci cu duhul...” 

 
Aspectul ascendent al proiectelor personale, după cum ne este recomandarea 

generală aplicată acestei săptămâni, găsește în spațiul zilei de 3 decembrie o zonă 
fertilă. Fie că se va vorbi astăzi despre risc, în special cei care sunt de felul lor 
matinali, care se trezesc de dimineață cu ideile gata elaborate în timpul nopții apoi, 
în timpul zilei, nu se abate de la ele, fie că se va vorbi despre aspirație, toleranță sau 
despre o pace impusă prin argumente ad-hoc, toate poarta amprenta simplității pe 
care o vom mai vedea conturată altfel și-n alte zile ale acestei săptămâni. 

În primul rând, relația proastă dintre Lună și Marte le vorbește oamenilor 
despre necesitatea adoptării unei decizii majore cu implicații dureroase. Apoi 
relația înșelătoare a Lunii cu Lilith anunță faptul că se va pune în discuție astăzi o 
informație ce vizează o valoare străină. În felul acesta, adică prin conștientizare și 
integrare, forța aceea pe care nu am înțeles-o până acum corect sau care, poate, ne-
a fost străină, se face remarcată, în primul rând în planul gândirii, apoi prin acțiuni 
care îl surprind și pe cel în cauză. Unii vor face cadouri, alții se vor situa la extrema 
cealaltă implicându-se în acțiuni sociale care vizează transformarea și 
restructurarea societății de acum. Indiferent de direcția spre care ne îndreptăm se 
urmărește accentuarea unei modificări impusă cadrului social cu scopul de a face 
realizările personale mult mai vizibile, mai permisive sau mai simple. Prin 
simplitate, evenimentele acestei zile se dezvăluie. Cei care sunt atenți la mesajul 
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care este dezvăluit astăzi își dau seama că întâmplările simple, oamenii care nu au 
fost atât de importanți sau de valoroși până acum au asupra factorului care 
urmărește, analizează sau surprinde, un impact esențial. 

Nu se poate vorbi totuși de o transformare atât de mare. Se poate vorbi însă 
despre o conștientizare majoră care ar putea, cu o anume insistență, să-l ducă pe 
cel în cauză către mulțumire. Dacă în 3 decembrie suntem mulțumiți atunci am 
reușit să îndeplinim toate condițiile optime pentru a accede la etapa următoare. 
Etapa următoare nu va veni spre noi în această săptămână, ci în săptămânile 
următoare. Atunci când va veni, tocmai pentru că în 3 decembrie s-a îndeplinit o 
condiție, ne va găsi pregătiți. 

Prin urmare, 3 decembrie este o zi care ne oferă speranțe doar dacă 
îndeplinim o anumită condiție legată de înțelegerea contextului în care ne aflăm. 
Dacă este înțeles acest context oamenii vor beneficia de mari deschideri psihice și 
de capacități remarcabile. Nu putem vorbi însă de puteri paranormale, pentru că 
acest lucru, în masă, nu se poate realiza. Vorbim însă despre optimizare. 
Îndeplinind această condiție vom beneficia în această zi de contactul cu intensitatea 
maximă a puterii psihice. Pentru unii asta înseamnă simplitate, pentru că numai 
prin diminuarea impulsurilor sau modestie pot atinge adevăratele puteri ale 
sufletului. Alții, care au venit în această lume cu o misiune activă, una care se 
remarcă prin dinamism și inițiativă, vor fi invitați să transforme minciuna în 
adevăr și să aducă mintea celui rătăcit pe calea cea bună. Dacă se îndeplinește 
această condiție, indiferent de zona în care ne aflăm, oamenii vor fi mulțumiți și 
încântați de ceea ce constată că pot dintr-o dată să facă. 

Sunt avertizați că dacă au atins acest punct al eficienței nu înseamnă că 
acesta se va menține. Modestia este una din condițiile esențiale pentru ca aceste 
calități să fie permanente. Tocmai de aceea se atribuie zilei de 3 decembrie 
recomandarea lui Iisus, cea integrată în Predica de pe munte: "Fericiți cei săraci cu 
duhul, ca a lor este împărăția cerurilor”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a prețui modestia, însă nu prin 
pasivitate, ci prin acțiuni deliberate. Cei care fac bine în mod dezinteresat nu sunt 
oameni care investesc în rezultate fanteziste, ci ființe de lumină care toarnă la 
rădăcina copacului vieții din lumina proprie. Fructele pe care copacul vieții le va 
aduce la momentul oportun vor purta în amprenta lor o parte din esența luminii cu 
care rădăcinile acestui pom miraculos s-au hrănit. 

 
Joi, 4 decembrie 

Joi  4-12-2014  4:46    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Joi  4-12-2014  6:23    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Joi  4-12-2014 12:40    Luna (Tau) Squ (Leo) Juno 

Joi  4-12-2014 21:10   Venus (Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Joi  4-12-2014 23:11    Luna (Tau) Squ (Leo) Jupiter 
 

Interes militar. Profit prin descinderi. Apel la ajutoare. Seducție. Secretele 
nu mai sunt atât de compromițătoare. Viitorul doar sună bine. Calitatea ideilor 
este alta decât calitatea faptelor. Se minte frumos. Dreptatea care a speriat acum 
provoacă ilaritate. Binele se ascunde acolo unde nimeni nu se așteaptă. Curaj. 

 
4 decembrie ne ajută să ne concentrăm pe lucruri esențiale. Întâlnirea 

planetelor Venus și Jupiter într-un unghi atât de frumos, fără ca vreuna dintre cele 
două să se afle în mers retrograd sau compromise de vreun aspect negativ arată că 
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ziua de 4 decembrie ne poate ajuta să ne construim un viitor mai bun. Chiar dacă 
acesta poate semăna cu un slogan, relația bună între cei doi benefici scoate la 
lumină un bine potențial pe care acum îl putem valorifica cu mai multă eficiență. 
Ideea de a ne construi un viitor mai bun va fi, prin intermediul acestor planete, 
tangentă la ideea de dreptate, aceea care, în vara acestui an, ne-a inspirat atât de 
multă teamă. Acum prin această relație ne aflăm în fața unor certitudini. 
Constatăm acum că ideile, prin calitatea lor, sunt diferite de faptele care se 
evidențiază prin profunzime, rafinament sau eleganță. 

Înțelegem de aici că binele pe care îl primim în această săptămână și, 
implicit, în această zi, nu este un fapt întâmplător, ci rezultanta unor resurse sau 
rezultatul unor fapte în care ne-am implicat în mod conștient și voit. Asta înseamnă 
că dacă până acum binele s-a menținut, dacă am putut păstra în adâncul sufletului 
calități pe care ceilalți nu le-au văzut, înseamnă ca și acum, pentru a se menține, pe 
viitor binele se poate ascunde acolo unde nimeni nu se așteaptă. Este posibil ca unii 
să aibă impresia că dacă fac un pas în direcția aceasta participă la destrămarea unui 
vis pentru ca binele până acum, așa ascuns cum era, hrănea starea de confort. Scos 
la lumină acesta trebuie să se justifice, trebuie să vorbească despre obiectivele pe 
care le are, să aibă un limbaj clar și, mai mult, dacă iese la lumină într-o zonă de 
conflict, să arate că preferă una din cele două tabere. Asta înseamnă că omul care 
va încerca să facă bine în această zi va avea nevoie de ajutoare. Unii și le vor lua 
prin seducție, alții prin renunțare, deci indiferent de motivul fiecăruia, a scoate o 
calitate la lumină, a o expune față de niște oameni care pun întrebări, care vor să 
aibă răspunsuri sau sunt obișnuiți să lucreze altfel, înseamnă o provocare atât de 
mare încât a invoca dreptatea pe care binele ascuns a susținut-o cândva înseamnă a 
provoca ilaritate. 

Prin urmare, 4 decembrie ne aduce în fața unui moment inedit. Pentru că 
acum beneficii (Venus și Jupiter) se află într-o relație foarte bună oamenii vor fi 
tentați să-și exploreze calitățile în care cred cel mai mult. Unii vor deveni foarte răi, 
alții vor deveni foarte buni și fiecare va simți că este încurajat de contextul astral al 
zilei de 4 decembrie să atingă performanță în zona de maxim interes. 

În general, când beneficii hrănesc ambele direcții oamenii sunt avertizați că 
au nevoie de o doză de discernământ în plus pentru a nu alimenta idealuri 
fanteziste sau a nu se păcăli pe sine că dacă în momentul acesta sunt eficienți 
înseamnă că așa se va întâmpla și pe viitor. Există o luptă interesantă astăzi între 
planul ideilor și planul faptelor însă puțin vor fi aceia care vor observa acest lucru. 
Cu toții se simt bine, chiar și atunci când, fiind nedrepți invocă ideea că faptele lor 
fac dreptate. 

Cu toate acestea relația bună dintre Venus și Jupiter reprezintă un mare 
beneficiu al acestei perioade prin care oamenii se pot face remarcați, își pot face 
dreptate prin selecția pozitivă a evenimentelor la care au participat, iar dacă este 
cazul vor promova frumosul sau vor povesti celorlalți despre viitorul în care cred și 
ii vor molipsi cu aceste fantezii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda confortul cu 
dreptatea. Ceea ce ne oferă satisfacție nu înseamnă că este un bine obiectiv. A privi 
dincolo de acest element subiectiv înseamnă a ne situa în zona eficientă a 
avantajului astral ce apare din relația celor doi benefici. 
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Vineri, 5 decembrie 
Vineri  5-12-2014  0:29     Sun (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Vineri  5-12-2014  1:56    Mars (Cap) --> Aquarius 

Vineri  5-12-2014  8:44    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 

Vineri  5-12-2014 11:31     Sun (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Vineri  5-12-2014 12:28    Luna (Tau) --> Gemini 

Vineri  5-12-2014 13:07    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mars 

Vineri  5-12-2014 13:59    Luna (Gem) Squ (Vir) Lilith 

Vineri  5-12-2014 21:20    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
 

Nevoie de sentiment, de dragoste, de comunicare. Descoperirea esențialului. 
Performanță. Se dezvăluie un secret. Cuvintele au o greutate aparte. O interdicție 
este ridicată. Omul simplu dorește să protejeze. Omul complicat are ambiții. Omul 
profund dăruiește. Atenție la neatenție! Purificarea doare. Succesul trezește 
gânduri nefirești. 

 
Chiar din noaptea de joi spre vineri Marte va intra în zodia Vărsător. Asta 

înseamnă pentru noi toți că ne vom apropia de lucruri care strălucesc mai mult ori 
care șochează mai ușor. În Capricorn, Marte s-a simțit foarte bine și i-a îndemnat 
pe oameni să se apropie de lucrurile esențiale. Nu avem garanția că la trecerea lui 
în zodia Vărsător cu toții avem deja stabilizat un bagaj de cunoștințe suficient de 
solid încât să spunem că ultimele luni nu au trecut degeaba. Ziua este dominată de 
o insatisfacție acută, o dorință de a demonstra celorlalți că am acumulat informații 
deși acestea doar ne-au trecut pe sub nas sau doar i-am auzit în treacăt. Oamenii 
vor vorbi astăzi despre lucruri pe care nu le înțeleg și aceasta ar fi marea problemă 
a momentului. Marte în Vărsător va dezvălui un secret și în mod sigur de aici vor 
porni toate celelalte probleme. 

Aspectul cel mai bun al acestui moment, regizat și coordonat îndeaproape de 
Marte din Vărsător, se referă la faptul că o interdicție poate fi ridicată. Este 
adevărat, dezamăgirile de acum sunt expresia unor orgolii duse puțin cam departe. 
De asemenea, persoanele care doresc să protejeze, să se exprime prin libertate de 
gândire, luciditate sau neîngrădire în ceea ce privesc faptele personale arată că sunt 
ființe profunde care nu se îmbată cu succesul de moment. În egală măsură, această 
profunzime sufletească îi îndeamnă pe oameni să se protejeze unii pe alții. 

Acolo unde nu vom vedea aceste manifestări avem de-a face cu oameni care 
vorbesc și nu fac, adică avem de-a face cu ființe dominate de gânduri nefirești și 
care până acum au refuzat purificarea. În dimineața acestei zile, imediat ce Marte a 
intrat în zodia Vărsător, Luna se va afla într-o opoziție perfectă cu Saturn. Acesta va 
fi practic momentul când anumite dezamăgiri se vor cuibări în suflet și vor încerca 
să ne convingă că viitorul, așa întunecat cum îl percepem astăzi, este posibil. 

În egală măsură trecerea lui Marte în Vărsător poate însemna și o invitație la 
risipă. Numai cel pregătit, acela care are structura mentală suficient de matură ori 
de instruită să lucreze cu informații abstracte, să urmărească viața și să și explice 
într-un mod personal și simplu, poate trece peste această încercare. Dacă sunt 
îndeplinite aceste condiții atunci vorbim despre performanță, despre libertate dusă 
mult mai departe decât s-a reușit anterior sau despre o purificare a sufletului, a 
minții a emoțiilor fără să doară. 

Un element negativ cu care ne vom confrunta în această zi ar putea veni din 
partea unui unghi negativ care se construiește între Soare și Chiron. Dacă 
performanța se bazează pe o protecție sau pe un nivel ridicat al eficienței în relațiile 
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dintre oameni, această legătură tensionată între personalitate și învățătură aduce o 
greutate sporită a mișcării și întârzierea rezultatelor. Primul semn că acest lucru 
este implementat în dimensiunea proprie a vieții va fi lansat de corp. Durerile 
fizice, oboseala nefirească sunt câteva indicii de această factură. 

Prin urmare, 5 decembrie ne aduce în fața unei puteri pe care până acum 
am folosit-o conjunctural sau ajutați de cineva. Acum se deschid multe uși, avem 
posibilitatea de a ne exprima pe un nivel superior, mult mai intens, mai dinamic, cu 
mai multă inițiativă și determinare. Motivul care va sta la baza acestei desfășurări 
de forțe personale s-ar putea să nu fie unul corect. Există multe pârghii în această zi 
care vin aproape de individ să îi corectezi acest comportament. Fie că este vorba 
despre o ambiție, o teamă sau o dorință de reușită, valorile în care credem cu tărie, 
și pe care, până acum, le-am prezentat într-un mod egoist sau pentru a obține un 
avantaj personal, vor atrage atenția celor din jur, însă nu pentru a-i cere ajutorul, ci 
pentru a arăta: "Uite, mă pot descurca și singur!". 

Cu toate că există și un fond care ar putea să exploreze anumite neajunsuri, 
trecerea lui Marte în zodia Vărsător înseamnă libertate de gândire sau curaj în a 
exprima ideile care sunt deja sedimentate. Dacă acumulările de până acum nu sunt 
corecte ori dacă sunt bazate pe presentiment sau dorință de răzbunare, Marte în 
Vărsător le va intensifica și-l va aduce pe indivizi la conflict. Conflictul prin această 
poziție înseamnă uzurpare, distrugerea unei stabilității sau explozie. De această 
dată, pentru că Soarele din Săgetător se află într-o relație proastă cu Chiron din 
Pești această explozie se va concretiza într-o zonă intimă. Omul își va vedea 
defectele și va înțelege că mai departe nu poate merge împreună cu ele, deci trebuie 
să se schimbe. Deși mulți apelează la aceasta idee de schimbare ca la un slogan, de 
această dată, cu Marte intrând în Vărsător, va trebui să o pună și în practică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
vindecăm rănile sufletești și, poate, și pe cele fizice, cu iubire. A pune în această 
expresie specială un gând de iubire înseamnă a pune un strop de apă la rădăcina 
unei plante, deci ai prelungi viața. 

 
Sâmbătă, 6 decembrie 

Sambata  6-12-2014  5:43 Mercury (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Sambata  6-12-2014 11:28    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Sambata  6-12-2014 12:15    Luna (Gem) Opp (Sag) Mercury 

Sambata  6-12-2014 12:22    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Sambata  6-12-2014 13:17 Mercury (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Sambata  6-12-2014 14:26     Sun (Sag) Opp (Gem) Luna (Full Moon) 

Sambata  6-12-2014 18:05    Luna (Gem) Tri [Lib] North Node 

Sambata  6-12-2014 19:13    Luna (Gem) Sex (Leo) Juno 
 

Interes față de cultură, educație. Eficiența hrănește vitalitatea. Puterile 
ascunse se trezesc. Gândul devine puternic prin atenție. Grupul susține proiectele 
individuale. Dorințele sunt formulate mai clar. Perspectivă. Direcții importante 
construite pe un succes mai vechi. Idei noi. Participarea la un proiect social ne 
umple de speranțe. 

 
6 decembrie aduce cea mai mare deschidere pe care oamenii o pot avea față 

de valorile esențiale. De această dată când Mercur și Uranus se vor afla într-un 
unghi foarte bun puterile sufletești se trezesc, valorile personale se raportează la cei 
din jur și dacă există o problemă legată de înțelegerea propriului destin ori de 



Săptămâna 1 – 7 decembrie 2014          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 27 noiembrie 2014, ora 6:45 

integrare a unor informații în cadrul vieții personale atunci prin schimb de 
experiență, prin participare la discuții de grup tot ceea ce se întâmplă în această 
perioadă capătă sens și poate fi explicat. 

6 decembrie este o zi când bucuria se dezlănțuie când gândul devine puternic 
și forța individului se raportează la rezultatele celorlalți. De această dată, pentru că 
se împlinește o Lună plină cu Soarele pe zodia Săgetător și cu Luna pe zodia 
Gemeni aceste valori personale s-ar putea să facă mult prea ușor apel la informații. 
Aglomerare de planete de pe zodia Săgetător, cea care primește opoziție vehementa 
din partea Lunii, ce se află în tranzit prin zodia Gemeni, arată că valorile esențiale, 
cele care cer dreptate, sunt contracarate mult prea ușor de informații superficiale 
ori de explicații care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în prezent. Cu alte 
cuvinte sedimentele educaționale, valorile perene în care crede individul nu au 
nevoie în 6 decembrie de o confirmare atât de dură. Este adevărat, dorințele sunt 
formulate clar, însă ideea de a participa la proiecte sociale importante situează 
aceste colecții severe de informații, aceste acumulări de experiențe într-o zonă în 
care până acum nu am lucrat. Când spun acest lucru mă refer cu precădere, nu la 
Lună plină care se împlinește în această zi, ci la o altă configurație numită Nicovală 
ce are drept vârfuri Pluton, Chiron, Uranus și Soarele în conjuncție cu Mercur. 
Această dispunere accentuează mult careurile care se află în interior și prin 
intermediul acestora se creează multiple resorturi prin care individul să-și 
depășească o problemă personală. Locul însă sunt mult mai complicată decât s-ar 
putea înțelege din această prezentare cu caracter general. Unul din cele două 
resorturi nu este altul decât careul dintre Uranus și Pluton despre care știm că este 
activ de câțiva ani și va fi, în formă continuată, activ până în a doua parte a anului 
2016. Acest unghi se va menține și după acest moment, adică jumătatea anului 
2016, însă conotațiile ce apar se adresează oamenilor cu un alt mesaj, adică nu mai 
are continuitatea pe care au a avut-o până în 2016. Acum, pentru că ne referim la 
contextul anului 2014 când avem de parcurs alegerile multiple, perspectiva 
evenimentelor ne sperie prin faptul că mi se reduce puterea de alegere. Pe de o 
parte careul dintre maleficii Uranus și Pluton dictează că evenimentele sociale să 
aibă asupra individului un caracter coroziv. Apoi, careul pe care Soarele și Chiron îl 
împlinesc în această configurație ne vorbesc despre neîncrederea individului și 
despre neputința sa de a putea a face față unei presiuni sociale. Este adevărat, prin 
această presiune socială ne referim nu doar la o stare de fapt, la o necesitate de 
ordin organizatoric, ci și la punerea în aplicare a unor tehnici subversive, a unor 
procedee prin care voința individului este controlată, coordonată sau îndrumată 
spre o anume finalitate. 

Prin urmare, 6 decembrie adâncește mult percepția individului în acele 
ipostaze sociale pe care de unul singur nu și le poate rezolva. Cerând ajutor or 
implicându-se în evenimente sociale își dă seama că, nu de acum, ci de mult timp, 
face parte dintr-un proiect social care cerea acum depășirea propriei condiții sau 
atingerea unui stadiu superior. Nu se va pune problema taberei în care se află 
individul. Dezideratele grupului, faptul că se află deja încadrat într-o anumită zonă 
spune multe despre preocuparea sa ori despre concepțiile în care crede. Aceste 
direcții în care se implică acum se bazează mult pe experiențe anterioare, pe succes 
sau pe rezultate pe care colaboratorii de acum, pe vremea când aveau alți asociați, 
le-au comportat. Unghiurile care se împlinesc în această zi le vorbesc oamenilor 
despre puterea de a lupta unul împotriva celuilalt însă de a înțelege că tot acest 
demers este complet inutil. Experiența vieții ne îndeamnă adeseori să trecem prin 
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situații de genul acesta și să învățăm că dincolo de eveniment, întâmplare, sau 
experiență se află trăirea. Trăirea sufletească este cea care dă sens experiențelor de 
viață. Fără trăire experiența de viață ar fi o banală acumulare de informații despre 
care individul s-ar putea să nu afle prea multe. Dacă tehnicile de manipulare, dacă 
procedeele de coordonare a voinței individuale merg spre anulare a acestei trăiri 
atunci 6 decembrie nu le vorbește oamenilor despre perspectivă benefică, ci despre 
o mare dezamăgire ce urmează să se consume. 

Scopul acestor previziuni nu este acela de anunța dezastre, ci de a avertiza 
individul că are puterea de a schimba ordinea lucrurilor ori prioritățile celor care se 
cred acum cei mai puternici și în măsură să dicteze. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să participăm la un 
proces de dezordine socială. Acest lucru se face prin lucru cu sine. A lucra cu sine în 
această zi înseamnă a prefera din tot ceea ce se consumă în jur doar emoțiile 
pozitive. 

 
Duminică, 7 decembrie 

Duminica  7-12-2014  5:48    Luna (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Duminica  7-12-2014 11:51    Luna (Gem) Opp (Sag) Venus 

Duminica  7-12-2014 19:34    Luna (Gem) --> Cancer 

Duminica  7-12-2014 21:38    Luna (Can) Sex (Vir) Lilith 
 

Lucruri tulburate după noi priorități. Lipsă de prudență. Acces la 
informații compromițătoare. Referințe noi. Succes prin prospectarea noului. 
Deviațiile sunt surse de scandal. Incertitudinea se lipește de planurile de viitor. 
Reușita depinde de disciplină și hotărâre. 

 
Trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Gemeni ne aduce un mesaj 

interesant. Ne sunt lansate avertismente față de anumite informații cu care am 
lucrat de-a lungul acestei săptămâni. Ceea ce am crezut că este un proiect 
ascendent și ne va duce către realizări importante s-ar putea să se prezinte astăzi ca 
gesturi făcute din imprudență. Prin aceste direcții oamenii arată că sunt în 
continuare interesați să cântărească deciziile lor chiar dacă nu au deocamdată 
instrumentele necesare să obțină și eficiența potrivită. Dacă, pe de-o parte, opoziția 
Lunii cu planeta Venus înseamnă nesiguranță sau revoltă împotriva unui drept care 
promovează imaginea personală și explorează, cele două sextile care se împlinesc, 
primul, dimineața devreme, cel de-al doilea seara târziu, arată că la baza acestor 
dezamăgiri ori retrageri sau la baza rezervei pe care o avem există o judecată. 
Judecata personală este acum dominată de prea multe idei. Este neobișnuit să 
avem multe idei și puține informații, iar asta înseamnă că ne lipsește astăzi un 
lucru absolut esențial: disciplina. Deci nici sextilul Lunii cu Jupiter, dar nici din cel 
al Lunii cu Luna neagră nu se obține acces la informații valoroase, ci doar la cele 
compromițătoare adică la acele valori care ar putea să compromită imaginea unei 
persoane de succes pe motiv că au ajuns acolo unde este prin mijloace mai puțin 
corecte. 

Trecerea Lunii în zodia Rac arată oamenilor că întotdeauna este loc de mai 
bine. Cu toate că seara acestei zile va fi în continuare influențată de revolta 
împotriva succesului pe care nu-l înțelegem sau care nu este atins prin mijloace 
corecte, romantismul și sensibilitatea sunt elemente care ne pot apropia foarte mult 
de succes sau hotărâre. Luna în Rac ne îndreaptă spre valorile esențiale însă de 
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această dată se produce o ruptură în mesajul esențial al acestei săptămâni. 
Proiectele prin demersurile de acum nu mai sunt ascendente, cu alte cuvinte deja 
ne pregătim pentru ceea ce va veni spre noi în săptămâna următoare. 

Prin urmare, finalul săptămânii aduce o ruptură în mesajul sintetic aplicat 
acestei săptămâni și ne va lăsa impresia că eforturile pe care le-am făcut de luni 
până astăzi au fost dominate de o dorință egoistă, nu au reprezentat nici măcar 
parțial, interesul grupului și o parte din ele se dizolvă. Este o impresie falsă pentru 
că realizările simple au nevoie de o percepție individuală, de aportul personal sau 
experiența personală pentru a nu compromite planuri de viitor. 

Ceea ce ne va bucura foarte mult în această zi vine din faptul că se încearcă 
explorarea unor elemente personale, inițial explorarea ideilor sau noțiunilor, ca 
apoi oamenii să-și pună întrebări și singuri să-și ofere răspunsuri în așa fel încât să 
combată nesiguranța sau incertitudine. Este posibil ca aceste elemente negative să 
nu aibă o intensitate prea mare. Asta se va întâmpla în cazul oamenilor care au fost 
obișnuiți până acum să respecte un program, să fie disciplinați sau hotărâți atunci 
când își stabilesc ceva. 

Un element negativ al acestei zile de care ar trebui să ne protejăm vine din 
faptul că informații despre ceilalți atrag mai ușor atenția decât informațiile despre 
sine. Tocmai de aceea se poate anticipa că ultima zi a săptămânii ne va îndepărta de 
sensul ascendent al proiectelor, îndreptându-se atenția către ceea ce se află pe 
același nivel sau poate chiar sub nivelul la care suntem acum. Accesul la 
informațiile compromițătoare ar putea să accentueze stagnarea și deci să ne 
întârzie. Asta înseamnă că poate, pe de o parte, cel puțin în prima parte a zilei ar 
trebui să fim atenți la deciziile pe care le luăm pe baza informațiilor pe care le 
primim acum. Dar dacă le privim pe acestea prin regulă, bun-simț sau disciplină 
atunci nu va fi niciun pericol deoarece nu au un caracter atât de agresiv, de coroziv 
sau de stânjenitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi în căutarea 
lucrurilor frumoase. Cine se interesează astăzi de frumos, cine va fi în ton cu 
frumosul arată că se pregătește așa cum trebuie pentru ceea ce va veni spre noi în 
săptămâna următoare. 
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8 - 14 decembrie 2014 este săptămâna patimilor nerezolvate. Deși, după 
unghiurile care se împlinesc în această săptămână, mulți ar fi tentați să creadă că 
este de fapt o săptămână a accidentelor și a derapajelor, faptul că la un moment dat 
Jupiter va intra în mers retrograd și Venus va trece dintr-o zodie a expansiunii într-
o zodie a contracției, din Săgetător în Capricorn, toată această dezordine pare să 
aibă un mesaj clar și din ceața de acum să se ridice un element care să ne atragă 
atenția, adică din toată această tulburare să iasă în evidență scopul pentru care 
suntem atrași către această zonă. Omului nu-i este dat să sufere de la sine, nu este 
chinuit împotriva voinței sale decât dacă are speranța că, procedând în felul acesta, 
reușește să anuleze o parte din greșelile pe care le-a făcut din ignoranță sau răutate. 

Dinamica acestei săptămâni vine, așadar, să scoată în evidență elementele 
confuze cu care am lucrat altădată însă pe care nu le-am văzut așa de clar cum le 
vedem acum. Dacă altădată neatenția a trecut drept un element de decor, un 
îndemn specific tuturor oamenilor, acum se transformă într-un mijloc de expresie 
și nu doar atât, fiecare va vedea cât de insistent apelează la această formă de 
expresie, cât de mult iubește neatenția care i se așază în locul bunului simț. Iar 
acesta este doar un exemplu. 

Pentru că încă din 8 decembrie, adică din prima zi a acestei săptămâni, 
Jupiter va intra în mers retrograd pentru 5 luni de zile această primă zonă, acest 
prim sector al intervalului analizat, poartă amprenta aspirațiilor fanteziste și a 
dorințelor de rezolvare pe care nu vom putea niciodată să le ducem la bun sfârșit. 

Tocmai făcând apel la această dorință de dreptate, mulți oameni vor da 
importanță sentimentelor reziduale încercând să le elogieze pe acestea și să 
considere că pentru o parte din nerealizările lor sunt vinovați cei care le-au fost 
alături, oamenii care au participat la aceste demersuri, chiar dacă rolul lor a fost 
doar acela de observator. Înțelegem astfel că această săptămână aduce o presiune 
teribilă pe înțelegeri profunde și educație. Mulți vor dori cu orice preț să arate că 
sunt buni răbdători, că puterea și abundență le sporesc tăria de caracter și 
influența. 

Așadar, în timp ce omul superior va reuși să-și ridice un edificiu important 
prin muncă sa ori prin ușurința cu care observă, înțelege și acceptă o judecată reală 
a evenimentelor vieții, omul inferior se va preocupa de distrugerea edificiilor 
celorlalți pentru ca, privind comparativ, creația sa de luni de zile, aceea asupra 
căreia nu a intervenit prea mult și care, pe alocuri, poate fi chiar învechită, să pară 
impresionantă. În timp ce în această săptămână omul bun, frumos și puternic va 
reuși să reînvie o speranță, ființele lipsite de vlagă, cele care se prezintă față de 
anturaj prin idei învechite și lipsite de sens, luptă cu toată puterea pentru a distruge 
o încredere reală și a o înlocui cu o încredere falsă sau cu propria lor dreptate. Iată 
cum acest caracter mucegăit al acțiunilor lor va susține importanța de sine și 
egoismul. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne preocupa acum 
să alegem tabăra binelui, adevărului și frumuseții. Rafinamentul acestor acțiuni, 
chiar dacă nu vor străluci atât de puternic în contrast cu ceea ce ne vine din tabăra 
cealaltă, pentru că țin de adevăr și de aspectul real al vieții, vor dăinui. 
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Luni, 8 decembrie 

Luni  8-12-2014  4:52    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Luni  8-12-2014 11:11     Sun (Sag) Sex [Lib] North Node 

Luni  8-12-2014 11:24 Mercury (Sag) Sex [Lib] North Node 

Luni  8-12-2014 11:51     Sun (Sag) Con (Sag) Mercury 

Luni  8-12-2014 19:01    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Luni  8-12-2014 19:32    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Luni  8-12-2014 20:36    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Luni  8-12-2014 22:41 Jupiter [Leo] S/R 
 

Conturarea unei personalității noi. Stabilitate pe recunoaștere socială. 
Deschideri spre înțelegeri speciale. Transformare. Revoltă împotriva unei 
autorități. Se pun în aplicare strategii complicate. Visurile nu mai pot fi puse în 
aplicare. Putere de concentrate. Autocritică. Abuzuri mascate. Certitudinile se 
transforma în incertitudini. 

 
Evenimentele zilei de 8 decembrie sunt foarte importante pentru valorile 

personale, pentru evoluția individului, pentru expresia sa și mai puțin important 
pentru ceea ce se conturează a fi dimensiunea unui grup sau a unei națiuni. Asta se 
întâmplă pentru că încă nu a sosit momentul ca expresia grupului de apartenență, a 
unei națiuni sau poate a rasei umane în ansamblu să poată spune clar și răspicat: s-
a încheiat un proces de transformare. Individul, prin ceea ce are de făcut cu sine, 
poate spune încă de pe acum acest lucru, însă este important să se refere doar la 
ceea ce este legat de el. Asta înseamnă că toate aceste unghiuri care se împlinesc în 
această zi vor deveni constructive, vor hrăni o aspirație care de această dată nu mai 
este alimentată de vis, ci de primele imagini ale unei realități asupra căreia până 
acum am lucrat doar cu imaginația sau cu speranța. 

Soarele și Axa Dragonului se află acum într-o relație bună, însă nu se poate 
media tendința nodurilor. Cu alte cuvinte, individul are nevoie să fie deschis și să 
primească ceea ce i-a fost hărăzit, ceea ce a fost proiectat pentru această perioadă. 
Prin voință proprie nu poate modifica și nici influența cu gândurile și stările de 
acum direcțiile viitoare. Asta înseamnă că visurile nu mai pot fi puse în aplicare, 
nici măcar atunci când puterea individului este concentrată în a-și lua din jur tot 
ceea ce crede că are nevoie. Dispunere astrală a acestei zile beneficiază de forță 
concentrată, aceea dată de conjuncția Soarelui cu Mercur, ultima din acest an care 
se poate transpune printr-o evaluare obiectivă aplicată propriilor fapte sau 
propriilor realizări. 

Însă tranzitul Lunii, acela despre care știm că încă din săptămâna anterioară 
se desfășoară acum prin zodia Rac, răstoarnă valorile și, pentru că întreține inițial 
un careu în T pe semne cardinale și, dacă luăm în calcul și Axa Dragonului, chiar o 
cruce cosmică pe semne cardinale, aduce chiar o formă de transformare care nu ne 
va fi pe plac. În 8 decembrie certitudinile se transformă în incertitudini acolo unde 
sentimentul nu a fost încadrat pe baza unor reguli morale ori nu are un etalon la 
care să apeleze de câte ori vrea și după bunul plac. 

Apoi, în seara zilei de 8 decembrie, Jupiter va intra în mers retrograd și va 
avea această deplasare până pe 8 aprilie 2015, când va reveni din nou la mersul 
direct fără a părăsi zodia Leu. Judecățile momentului vor fi privite disproporționat, 
vor evidenția anumite abuzuri care au fost făcute în ultima perioadă, căutând să le 
încadreze pe acestea în niște strategii care ne vor capta atenția cu atât mai mult cu 
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cât vor părea mai complicate. În realitate, ceea ce ne amintim în această zi 
reprezintă doar niște greșeli, erori de comportament pe care ar fi indicat să nu le 
mai repetăm. Momentul acesta al zilei de 8 decembrie ar putea aduce stabilitate 
prin recunoaștere socială însă doar acolo unde individul beneficiază de o imagine 
socială stabilizată, de o profesie sau de un statut pe care vântul schimbării 
individuale nu-l pot menține deocamdată. 

Prin urmare, începutul săptămânii se va face într-un ton dinamic. Acesta 
va fi, așa cum probabil mulți se așteaptă, începutul unei conștientizării interesante. 
Pentru că aceste unghiuri minunate se împlinesc într-o săptămână în care patimile 
nerezolvate ies la lumină, înțelegem că bucuriile de acum au la bază 
comportamente greșite. Nu se poate stabili din această prezentare cu ordin general 
care sunt aceste comportamente greșite, dar nici nu va fi greu pentru un individ 
bine intenționat să le identifice chiar în timpul derulării acestei zile. Asta înseamnă 
că vibrațiile de acum nu au un caracter agresiv, adică nu îl îndeamnă pe individ să 
facă ceva împotriva voinței sale, ci, poate, cel mult, împotriva unei autorități, 
împotriva unei structuri sau împotriva grupului de apartenență. Asta înseamnă că 
momentul 8 decembrie răscolește amintiri dureroase pe care acum oamenii le vor 
numi patimi. De altfel, este și un moment magnific în care individul se poate evalua 
mult mai bine, având posibilitatea să-și vadă comportamentele din afara dorințelor 
personale ori din afara ambițiilor. Asta înseamnă autocritică sau putere de a se 
concentra pe această viziune obiectivă asupra puterilor personale. Ceea ce se 
conturează în această zi seamănă cu ceea ce cândva era un vis sau o aspirație, însă 
de această dată este mai mult o transformare individuală sau cu autoinvestigare. 

Pentru că în această zi Jupiter inițiază, pentru aproximativ 5 luni de zile, o 
deplasare retrogradă, oamenii sunt avertizați să fie înțelepți atunci când își 
stabilesc obiective pe termen lung. Retrogradarea lui Jupiter nu se împacă 
niciodată cu aceste proiecte pe termen lung, deoarece, în loc să ușureze derularea 
demersurilor solicitate la nivel de individ, le complică, aducându-i omului în 
preajmă persoane care să îl facă mai înțelept, nu neapărat și mai fericit, care să-și 
dorească același lucru și care să îi devieze atenția de pe îndeplinirea dorinței 
personale, pe competiție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu accepta astăzi varianta 
cea mai simplă. Avem nevoie ca evenimentele acestei zile să fie privite prin respect 
față de sentiment, față de iubire, față de realizările pe care cei frumoși la suflet le-
au obținut până acum. Pentru a fi cu adevărat înțelepți nu este indicat astăzi să 
comparăm strălucirea ferestrelor de sticlă dintr-o mare metropolă plină de zgârie 
nori cu susurul apei de munte. Fiecare element are nevoie să fie analizat, încadrat și 
apreciat după structura în care s-a integrat. 
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Marți, 9 decembrie 
Marti  9-12-2014  0:46 Mercury (Sag) Tri (Leo) Juno 

Marti  9-12-2014  2:16    Luna (Can) Squ [Lib] North Node 

Marti  9-12-2014  8:18     Sun (Sag) Tri (Leo) Juno 
 

Informații care depășesc barierele convenționale. Se investește mult în 
dragoste. Bucurie pe tristețile celorlalți. Declarații neobișnuite. Vorbele sunt 
instrumente de tortură. Mincinosul de altădată spune adevărul și nu-l crede 
nimeni. 

 
Astăzi Luna se va afla în careu cu Axa Dragonului și anumite informații pe 

care am fost sigur până acum se transformă în elemente complicate, dureroase, 
neplăcute pe care le pierdem printre degete. Momentul acesta când Luna trece prin 
domiciliu și când nu se mai poate înțelege așa cum trebuie cu Axa Dragonului 
creează mari confuzii sufletești și individul are tendința să-i judece pe cei din jur 
după elemente care nu au nicio importanță. Poate, judecata acestei zile s-ar fi 
încadrat mult mai bine în săptămâna anterioară când elementele auxiliare au fost 
pe punctul să ne acapareze întregul spectru al percepțiilor. Acum însă, momentul 
acesta al prezentului, nu se poate detașa de patimile care invadează fiecare cotlon al 
zilelor acestei săptămâni. Așadar, momentul acesta de revoltă a sentimentului 
împotriva oportunităților sociale, împotriva experiențelor de viață sau a țintelor pe 
care o persoana și le stabilește se transformă în declarații neobișnuite. Vorbele 
astăzi devin instrumente de tortură și oamenii au impresia că numai apelând la 
anumiți termeni, la anumite noțiuni se pot proteja de ceea ce cred că îi agasează. 

Dacă ar sta strâmb și ar judeca drept ar vedea că singurul element negativ al 
acestei zile este propria părere despre ceea ce se întâmplă, nu și evenimentul în 
sine. Tocmai de aceea lucrurile neobișnuite ale zilei de 9 decembrie ar putea să îl 
îndemne, să-l constrângă în mod frumos și elegant până și pe mincinosul de vocație 
încât să spună adevărul chiar dacă nimeni nu îl va mai crede. 

Este posibil ca mulți oameni să se arate duri, agresivi sau recalcitranți astăzi 
doar pentru că doresc să-și protejeze un sentiment sau doresc să-și protejeze 
dragostea în ansamblu. Preocupându-se mult de aceste sentimente despre care 
cred că la un moment dat le vor scăpa printre degete se vor arăta duri ori vor apela 
la metode care nu sunt dintre cele mai bune. 

Perspectiva acestor evenimente au în centrul lor nevoia de asociere, de 
rezonanță. Dacă nu lăsăm în urmă rezonanța confuză a zilei de 8 decembrie atunci 
asocierile de astăzi se vor orienta pe aceeași linie a scindării lor ceea ce va face ca 
perspectiva evenimentelor care își au debutul acum să fie cu mult mai dure, mai 
periculoase sau mai neplăcute decât vorbele la care oamenii apelează. Cu alte 
cuvinte, un moment de neatenție de acum ne îndeamnă să ne construim un viitor 
apăsător, pe care nu ni-l dorim și cu care nu ne vom mulțumi niciodată. 

Prin urmare, 9 decembrie este ziua în care oamenii se simt străini unii de 
alții pe cât de mult se iubesc. Vom da importanță astăzi atât de mult detaliilor încât 
vom pierde din vedere statutul pe care îl avem, privilegiile care ne-au fost date 
printr-o anumită poziție socială sau administrativă ori printr-o încredere pe care 
am primit-o la scenă deschisă din partea unei persoane dragi. 

Unii vor acuza ziua de 9 decembrie că îi obosește prea mult cu rutina, că nu 
le permite să își depășească anumite bariere neconvenționale, să își trăiască 
dragostea așa cum doresc, ci să țină cont de reguli pe care astăzi le văd total inutile. 
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În realitate, nu această confuzie este importantă, nu această tensiune sufletească 
constituie etalonul relațiilor viitoare. Ceea ce se întâmplă în ziua de 9 decembrie 
este doar o gară în traseul pe care îl parcurgem în continuare. Faptul că trenul s-a 
oprit pentru câteva minute nu înseamnă că am ajuns la destinație. Ținta va rămâne 
în continuare activă și dacă ne lăsăm pradă fricii că la un moment dat va trebui să 
coborâm dacă tot s-a oprit trenul, vom uita de unde am plecat și vom considera că 
atunci când trenul pornește din loc s-a inițiat un nou traseu despre care, în acest 
moment, nu putem știi unde ne trimit. Dacă avem viziune de ansamblu, dacă ne 
extragem ochiul din acest subiectivism periculos și vedem că ipostaza zilei de 9 
decembrie este doar o gară și nimic mai mult nu vom devia de pe traseul inițial, 
deci nu vom deveni victimele propriilor patimi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide astăzi sufletul 
către ceea ce știm să facem cel mai bine. Dacă nu ne este clar ce știm să facem, 
atunci mai bine să lăsăm Universul să ne inspire. Ceea ce ne bucură cel mai mult 
reprezintă acum talentul cel mai frumos la care avem acces. 

 
Miercuri, 10 decembrie 

Miercuri 10-12-2014  2:14    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 

Miercuri 10-12-2014  5:14    Luna (Can) --> Leo 

Miercuri 10-12-2014 13:37    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mars 

Miercuri 10-12-2014 18:41   Venus (Sag) --> Capricorn 
 

Oamenii vor dori cu orice preț să arate că sunt buni. Confuzie. Roata se 
întoarce. Prea multe discuții despre destin. Incertitudinea ține loc de înțelepciune. 
Griji față de muncă. Răbdare. Respect pentru eficiență. Pentru a spori, puterea 
trebuie privită prin subtilitate, nu prin duritate. 

 
Abia astăzi o parte din evenimentele care au venit spre noi în primele două 

zile ale săptămânii capătă sens. Deși tot ceea ce ni se întâmplă astăzi va purta 
arborat în frunte steagul confuziei, iminenta trecere a planetei Venus dintr-o zodie 
a expansiunii, într-o zodie a contracției, din Săgetător în Capricorn, arată că roata 
se întoarce și visul de altădată devine certitudinea de acum, iar oamenii vor fi mult 
mai atenți și mai serioși în ceea ce au de făcut. 

Până când să se consume acest ingres, Luna își va încheia tranzitul său prin 
domiciliu (Rac) nu înainte de a împlini un unghi pozitiv cu Saturn, octava sa 
superioară. Din fericire, Saturn în această zi nu se află pe ultimul grad al zodiei 
Scorpion, deci duritatea necesității de fapt, a ceea ce trebuie să îndeplinim cu titlul 
urgent, nu ne agasează, ci doar încearcă să ne convingă că termenele acestei zile 
sunt special construite pentru a lupta împotriva timpului. Cu alte cuvinte, simplu 
fapt că avem ceva de terminat, de îndeplinit, ne îngrozește, ne sperie și ne aduce 
foarte aproape de o formă de duritate despre care am crezut că am lăsat-o în urmă. 
De fapt, nu am lăsat în urmă această duritate și nu vom lăsa niciodată pentru că ea 
prinde viață de fiecare dată în momente limită, când omul este disperat și, în plus, 
mai are și în spatele său un cor de bocitoare sau 100 de suporteri care dintr-o dată 
și-au propus să exploreze limita vocii umane. Cu alte cuvinte, 10 decembrie este o zi 
de putere, de răbdare, de atenție față de munca pe care trebuie să o testăm și de 
apropierea de înțelepciune. 

Pentru că, în egală măsură, este și ziua când Luna i se va opune lui Marte 
(acest lucru se va face când deja a intrat pe zodia Leu, iar Marte se află deja pe 
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zodia Vărsător) toate aceste reguli, pe baza cărora dorim să apreciem munca sau 
rezultatele muncii celorlalți, se răstoarnă. Regulile pe care le-am învățat până acum 
nu mai stau în picioare. Avem nevoie să învățăm până și cum trebuie să respectăm 
acest lucru. Pentru că vorbim de Marte în Vărsător, vorbim și despre deschiderea 
către nou, toleranță, idei avangardiste sau posibilitatea de a ne apropia de pericol 
pentru a-i arăta acestuia că nu este o piatră colțuroasă, ci o floare delicată care, în 
funcție de situație, poate avea și spini. 

În Capricorn, Venus nu mai este atât de liberă și de deschisă, iar oamenii nu 
își mai arată sentimentele atât de ușor. Poate, pe de-o parte, acest lucru este de bun 
augur pentru o societate dominate de gânduri anarhiste sau de comportamente 
indecente. Acestea vor fi diminuate sau vor fi arătate doar într-un spațiu intim, în 
grupuri reduse ca număr sau departe de ceea ce înseamnă opinia publică. Dacă 
mintea nu este încă educată să aprecieze valorile profunde, răbdarea, respectul, 
liniștea, solitudinea atunci se poate vorbi de inițierea unei perioade de penitență. 
Cu alte cuvinte, dacă nu au fost învățați care sunt deliciile acestor orientări, 
oamenii se vor simți pedepsiți că nu sunt lăsați să țipe în continuare, să strice, să fie 
dezordonați sau indecenți. 

Prin urmare, 10 decembrie este o zi în care oamenii vor căuta să se 
exprime în modul cel mai frumos și expansiv cu putință. Este posibil ca în dorința 
lor de a arăta ceea ce au mai bun să-i sperie pe cei din jur sau să-i abuzeze prin 
faptul că nu țin cont de limite sau se duc mult prea aproape de pericolul cel mare. 
Ziua este însă generoasă atunci când îl îndeamnă pe om să respecte munca, valorile 
sale sau pe cei care o prestează. 

Nu vom mai avea ocazia de-a lungul anului 2015 să trecem printr-un tranzit 
al planetei Venus prin zodia Săgetător. Venus va intra din nou în zodia pe care o 
părăsește acum (Săgetător), unde s-a simțit îndemnată să se exprime la scenă 
deschisă chiar și atunci când nu avea limite sau nu avea ce să ofere, la finalul anului 
2015, pe 31 decembrie, când va ieși din Scorpion și va intra în Săgetător. Asta 
înseamnă că acum ar fi indicat să facem un inventar a ceea ce am realizat în 
ultimele săptămâni. În egală măsură, ne-ar prinde foarte bine să facem un inventar 
și asupra exceselor pe care cei din jur le-au făcut și să nu mai credem că de fiecare 
dată când Venus intră în zodia Săgetător se face dreptate sau oamenii sunt cu 
adevărat iubitori de frumos, de rafinament și de eleganță. În primul rând, se atinge 
o limită superioară a expansiunii și pentru că va trece mai mult de un an până când 
va reveni în această zodie, vom avea timp în tot acest răstimp să medităm la ceea ce 
am stricat prin lipsă de control. Dacă analiza pe care o facem în această zi ne 
îndeamnă să considerăm că puterea are nevoie să fie privită prin subtilitate, nu prin 
duritate, atunci orice greșeală am săvârșit în ultimele săptămâni va putea fi iertată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi ziua de 10 
decembrie pentru a pune etichete. Astăzi nu punem etichete, ci observăm, 
analizăm, constatăm și ne propunem ca, pe viitor, să procedăm altfel. Dacă 
expansiunea ultimei perioade a avut ceva frumos în ea cu siguranță va fi ascunsă, 
distrusă sau fragmentată de o etichetă pe care am fi tentați să o punem mult prea 
ușor astăzi. 
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Joi, 11 decembrie 
Joi 11-12-2014  6:16    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Joi 11-12-2014 13:05    Luna (Leo) Sex [Lib] North Node 

Joi 11-12-2014 15:27    Luna (Leo) Con (Leo) Juno 

Joi 11-12-2014 20:19     Sun (Sag) Tri (Leo) Moon 
 

Tendința de a arăta că știm foarte mult. Ridicarea unui edificiu 
impresionant. Avertisment. Un secret se dezvăluie. Neatenție. Pierderea unui 
avantaj. O speranță se înfiripă. 

 
11 decembrie este ziua în care Luna ne îndeamnă să lăsăm în urmă 

resentimentele ultimei perioade și să ne bucurăm de lucruri simple, de achiziții 
recente acelea care ne înfiripă o nouă speranță. Este posibil ca această nouă 
speranță să însemne pierderea unui avantaj însă edificiul pe care dorim să îl 
ridicăm acum are o componentă afectivă frumoasă, caldă, atentă și este ceea ce ne 
trebuie cel mai mult în această perioadă. Prin sentimentul cald, prin atenție sau 
prin dragostea față de cineva din preajmă oamenii descoperă că își pot schimba 
direcția vieții. 

Poate unii consideră că e prea puțin, că de fapt această căldură a contactului 
sau această dorință de a lucra în mod concentrat pentru lucruri care au importanță, 
pentru sine nu înseamnă modificarea viziunii de ansamblu, nu înseamnă 
reorientare, ci altceva, poate chiar o încercare sau contactul cu o nouă tentație, că 
nu degeaba suntem, în special în a doua parte a zilei, în fereastra trigonului dintre 
Venus și Luna neagră. 

Este adevărat, o parte din aceste evenimente ar putea să încline spre 
neatenție, pentru că există și oameni care nu știu să lucreze cu noțiunile, care se 
gândesc la faptul ca dragostea, iubirea sunt slăbiciuni și dacă doresc să le fie bine 
atunci obligatoriu trebuie să se țină departe de acestea. Cel care crede în iubire 
realizează că îndemnul acestei zile reprezintă o șansă nemaipomenită pentru a 
ridica un edificiu impresionant. Asta înseamnă sinceritate, iar sinceritatea de cum 
ar putea să meargă mult prea adânc în subconștientul celui care se prezintă, pentru 
că dacă ne referim la o problemă de destin nu se poate merge foarte departe în timp 
ori nu se poate construi o direcție puternică decât pe sinceritate totală.  

Cu alte cuvinte, 11 decembrie poate fi și ziua în care se dezvăluie un secret și 
dacă procesul în sine, încrederea care este acordată celui căruia îi este încredințat 
un astfel de secret, mulțumește, atunci se poate vorbi și despre reînvierea unei 
speranțe. 

Prin urmare, 11 decembrie este un moment de respiro ale săptămânii 
patimilor nerezolvate pentru că nu suntem îndemnați de ceea ce ni se întâmpla 
acum să aprofundăm ceva. Ajungem în acest punct al aprofundării sau al 
dezvăluirilor doar dacă ne facem planuri pe termen lung, doar dacă vrem ca faptele 
de acum să se așeze în rândul celorlalte fapte săvârșite de-a lungul acestei vieți 
despre care spunem cu mâna pe inimă că au fost decisive în conturarea destinului 
personal, dar nu de la sine. Asta înseamnă că, pe această linie, 11 decembrie conține 
și ambiție, și avertisment, și sinceritate, dar și topirea inimii, fără de care oamenii 
nu sunt în stare să vorbească frumos unii de ceilalți ori să se ajute cu altruism. 

Dacă această condiție a deschiderii pozitive este îndeplinită atunci trigonul 
dintre Soare și Lună, acela care se va împlini în seara zilei de 11 decembrie, nu le va 
vorbi doar despre speranța care se înfiripă, ci și despre beneficii. Acest element 
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sugerează oamenilor că dacă se mențin pe această linie vor putea beneficia și de o 
formă de prosperitate care îi va proteja de duritatea unei societăți care nu apreciază 
frumosul, rafinamentul, iubirea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aprecia o destăinuire, de a 
iubi un lucru care, poate, nu ne era destinat sau de a respecta ceea ce se desfășoară 
dincolo de contactul direct cu ochiul, ideea sau cu ființa întreagă. 

 
Vineri, 12 decembrie 

Vineri 12-12-2014  0:31   Venus (Cap) Tri (Vir) Lilith 

Vineri 12-12-2014  0:39    Luna (Leo) Tri (Sag) Mercury 

Vineri 12-12-2014  2:21    Luna (Leo) Con [Leo] Jupiter 

Vineri 12-12-2014 13:23 Mercury (Sag) Tri [Leo] Jupiter 

Vineri 12-12-2014 14:48    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Vineri 12-12-2014 17:18    Luna (Leo) --> Virgo 

Vineri 12-12-2014 20:39    Luna (Vir) Con (Vir) Lilith 

Vineri 12-12-2014 22:50    Luna (Vir) Tri (Cap) Venus 
 

Deformarea simțului realității. Indecență. Abuz de forță. Prea multe 
informații. Prea puțin timp pentru a judeca. Inventivitatea folosită spre a răni 
speranța cuiva. Judecata faptelor este simulată. Impas într-un demers mai vechi 
despre care s-a crezut că poate fi reeditat. 

 
Deși astăzi se împlinesc în cele mai multe din cazuri doar unghiuri pozitive 

relația individului cu determinismul astral nu va fi una dintre cele mai bune. În 
primul rând, Venus, abia intrată în zodia Capricorn, are de împlinit un trigon cu 
Luna neagră. Apoi în mijlocul zilei vom traversa trigonul pe care Mercur și Jupiter 
îl împlinesc însă Jupiter se află de puțin timp în mers retrograd și mesajul planetei 
Mercur va fi răstălmăcit. Apoi, cu puțin timp înainte ca Luna să intre în zodia 
Fecioară va avea de împlinit un careu cu octava sa superioară, Saturn și, spre seară, 
se va afla în conjuncție cu Luna neagră și, cu puțin timp înainte ca ziua să se 
încheie, în trigon cu Venus. 

Toate aceste evenimente astrale le oferă oamenilor o diversitate săracă. Prea 
multe evenimente și prea puține informații încearcă acum să construiască un sens 
nou. Asta înseamnă că multe din episoadele de acum vor veni spre individ cu o 
anume insatisfacție. Unii o vor numim decența, alții forță însă cele mai multe din 
cazuri nu este altceva decât o simulare a adevăratei puteri sau adevăratei judecăți la 
care, pe alte conjuncturi, oamenii ar fi apelat pentru a se împlini ori pentru a obține 
răspunsuri la probleme majore cu care se confruntă. De aceea, cel care 
interpretează mesajul astral are mari rezerve față de caracterul pozitiv al acestor 
schimburi astrale. Faptele de acum îi îndeamnă pe individ să-și răscolească trecutul 
fără a ajuta să pună ceva în loc. Cu alte cuvinte vor fi aduse într-un punct delicat 
relațiile dintre bărbați și femei, relațiile profesionale între persoane de același sex 
ori relațiile pe linie ierarhică despre care fiecare dintre participanții la aceste 
episoade au crezut că vor merge tot timpul bine. 

Într-o altă ordine de idei, această degringoladă astrală mai poate fi tradusă și 
prin întâlnirea cu un eveniment despre care s-a crezut că poate fi remediat. Dacă 
oamenii nu se lasă în voia acestor evenimente fără a le modifica, dacă țin cu 
încrâncenare de aceste mesaje sociale ori cred că pot, în virtutea inerției, face apel 
la ambiție așa cum s-a întâmplat și în zilele anterioare atunci orice urmă de 
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inventivitate, orice soluție pe care o creează în forul personal va deveni o problemă 
socială. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor reuși să valorifice în mai bune condiții relația bună a lui 
Mercur cu Jupiter. Obsesia dreptății se transpune acum în nevoia de a corecta 
înclinația individului către rău sau către oameni ce ar putea, pe viitor, să ne facă 
probleme. Cei care nu reușesc să îndeplinească această condiție nu vor putea să 
meargă prea departe în acest demers și pentru ei trecerea Lunii în zodia Fecioară, 
în după-amiaza acestei zile, înseamnă și întâlnirea cu o frică teribilă sau cu faptele 
rele ale unei persoane invidioase. Întâlnirea cu faptele rele ale acestei persoane nu 
va fi o secvență banală, ci persoana nevinovată va fi integrată în vină și va trebui să 
împarte și pedeapsa. 

Prin urmare, 12 decembrie ne aduce în fața unor conflicte stranii. În 
primul rând tendința omului de a se lăsa în voia aparențelor îl va duce pe acesta 
într-un moment de criză. Ceea ce simte, criza pe care o traversează, îi deformează 
atât de mult simțul realității încât va fi convins că dacă își propune să facă ceva 
acum și nu reușește se întâmplă pentru că nu a avut suficiente resurse, nu avut 
suficientă ambiție sau nu a fost ajutat. În realitate, dezordinea internă aceea care, 
în cazul comun, apropie victima de torționar, nu ca în situațiile prezentate în 
textele ezoterice care favorizează evoluția rapidă, constituie adevărata problemă a 
momentului. Tocmai de aceea judecata aceia care îi îndeamnă pe oameni să creadă 
că sunt deținătorii adevărului absolut va fi mai mult simulată, adică oamenii vor 
face doar o inventariere a adevărului în care cred, decât să respecte un proces firesc 
menit să ducă la o concluzie înțeleaptă. 

De asemenea, ziua de 12 decembrie se poate remarca și prin sfaturi proaste 
pe care le cerem celor din jur și pe care ființele incompetente se grăbesc imediat să 
le ofere. Cu cât dețin mai puține cunoștințe, cu cât sunt centrate mai mult în 
adevărul propriu și mai puțin în adevărul obiectiv, cu atât mai mult se vor grăbi să 
le spună celorlalți unde greșesc și cum ar trebui să procedeze. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu pune astăzi prea multă 
patimă în această hotărâre. Apelul la experiențe vechi înseamnă acum, mai mult 
decât în alte zile, invocarea patimilor nerezolvate. 

 
Sâmbătă, 13 decembrie 

Sambata 13-12-2014  3:28    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Sambata 13-12-2014 18:46    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Sambata 13-12-2014 20:17    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
 

Evaluarea unui produs. Oamenii se înșală. Ne este redusă porția la fericire. 
Tensiunile se reduc. Orbirea are un preț. Mintea este prea slabă să prindă esența 
unor întâmplări. Risc. 

 
13 decembrie este o zi care îndemnă la destindere, la relaxare, în care 

urmărim cu mai mult interes problemele celorlalți decât problemele personale. 
Practic, acum patimile nerezolvate care ies în evidență nu vin dintr-o viață 
personală, ci dintr-o viață de grup sau sunt povestite de ceilalți ca pe niște acte de 
vitejie. Atunci când povestesc lucrurile acestea, când cred că sunt interesanți cu tot 
ceea ce deformează prin povești vânătorești sau povești pescărești, oamenii nu fac 
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altceva decât să arate că se află într-o buclă a destinului, că se înșală atunci când 
vor să-i convingă pe cei din jur că știu foarte bine să își evalueze propriile acțiuni. 

13 decembrie este o astfel de zi când, pornind de la aceste povești 
interesante, se acutizează anumite tensiuni între oameni. Pe de o parte, cei care 
ascultă și care nu cred în poveștile care le sunt prezentate vor reacționa. De partea 
cealaltă, avem povestitorul neexperimentat care nu acceptă ca firul istorisirii sale să 
fie modificat de cel care ascultă. Asta înseamnă că elementul definitoriu al zilei de 
13 decembrie scoate în evidență un fapt cu care ne-am mai întâlnit și în 
săptămânile anterioare: mintea este prea slabă ca să prindă esența unor întâmplări 
adevărate. De aici și marele risc al celor care se expun, care au de rezolvat anumite 
probleme pe spațiul public pentru că s-ar putea să nu găsească oamenii care să îi 
înțeleagă atât de mult ori s-ar putea ca discursul lor, povestea pe care vor să o 
prezinte celorlalți să nu prezinte interes. 

Dacă se adâncesc și mai mult în acest proces, dacă ignorăm ironiile care vin 
din zona socială, interesându-se doar să-și ducă la bun sfârșit istorisirea, adică dacă 
nu se opresc atunci când trebuie, demonstrează că au mari probleme cu înțelegerea 
și că această formă de orbire a minții va atrage din jur prețul potrivit. Sunt 
avertizați cei care se implică în astfel de evenimente că, în ceea ce se întâmplă 
acum, nu este un episod trecător, că nefericirea pe care o explorează în mod 
insistent acum se va menține până la sfârșitul anului. 

Prin urmare, 13 decembrie este o zi apăsătoare. Nu se știe dacă cel care 
dorește să povestească se identifică, în cazul de față, cu un personaj pozitiv sau cu 
unul negativ. În mod sigur, finalul acestei povești este unul încărcate de 
învățăminte, unul marcat de risc, în care personajul înțelege că s-a înșelat atunci 
când nu a reușit să depășească anumite încercări, dar până la urmă a revenit pe 
linia de plutire. Ceea ce persistă după această zi va fi o anume insatisfacție ori o 
dezamăgire a individului față de colaboratorii de acum. Oamenii se înșală nu prin 
ceea ce aleg să povestească, ci prin faptul că insistă mult, fără măsură, pe acest fir 
narativ, deși feedback-ul le spune că ar trebui să modifice puțin registrul sau să se 
oprească. 

Cu alte cuvinte, una dintre cele mai importante încercări ale zilei de 13 
decembrie este aceea de a exersa un proces mental, dar în același timp de a nu 
pierde din vedere ceea ce se întâmplă în jur, de a citi așa cum trebuie răspunsul 
celor care participă la tot acest proces. Cei care lucrează cu energii ori care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală știu că acest lucru nu consumă prea 
multă energie însă cere multă voință, iar rezultatele sunt pe măsură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca astăzi să facem un 
exercițiu: decât să spunem celorlalți ceea ce credem că i-ar interesa, indicat ar fi să-
i întrebăm ce le-ar plăcea să li se povestească. Atunci când încercăm să ieșim din 
această matcă a gândirii înguste vom descoperi că de fiecare dată cel care ascultă, 
participă nu doar cu imaginația, cu auzul cu privirea la procesul istorisirii, ci și cu 
sufletul. Comuniunea dintre povestitor și cel care ascultă se realizează în chip 
magic doar prin suflet. 
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Duminică, 14 decembrie 
Duminica 14-12-2014 14:50     Sun (Sag) Squ (Vir) Luna (Half Moon) 

Duminica 14-12-2014 17:55     Sun (Sag) Tri [Leo] Jupiter 

Duminica 14-12-2014 18:54   Venus (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 14-12-2014 22:46    Luna (Vir) Squ (Sag) Mercury 
 

Negoț greșit, speculă. Tărie de caracter. Armonizare între cerere și ofertă. 
Centrul de interes este zdruncinat de o trădare. Se decide o desprindere. Curajul 
vieții este înlocuit de oportunismul agresiv. Binele este păstrat doar de sufletele 
puternice. Vorba bună este parola care deschide poarta fericirii. Simplitatea 
salvează. 

 
Finalul săptămânii vine spre noi toți cu soluții pe linia dreptății obiective pe 

care am protejat-o sau am cultivat-o de-a lungul acestei săptămâni. Evenimentul 
principal care se va consuma acum va fi dat de trigonul dintre Soare și Jupiter, 
asistat îndeaproape de sextilul pe care Venus și Neptun îl împlinesc. Avem de-a 
face, așadar, cu două relații pozitive între planete care formează cupluri planetare. 
Soarele și Jupiter se adresează dorinței de dreptate și de progres social, iar relația 
lui Venus cu Neptun face trimitere la cultivarea emoțiilor sau la profunzimile 
sufletești. Cu alte cuvinte, acolo unde a fost cultivată o dorință obiectivă de dreptate 
acolo sentimentul curajului va da sens vieții și îi va ajuta pe oameni să aibă 
încredere mai multă în dragoste sau să se apropie cu inima deschisă de credință. 
Dacă în privința dreptății lucrurile pot să intre într-un ușor derapaj, pentru că 
Jupiter se află în mers retrograd, sentimentul profund sau apropierea de credință 
reprezintă un element la care oamenii ajung astăzi mai ușor. 

Dacă există persoane care au parte de surprize acum atunci sunt informate 
că, prin dispunere astrală acestei zile pe care o citim pentru a înțelege ce ni se 
întâmplă și decenii se întâmplă, și-au pregătit din timp evenimentul în fața căruia 
sunt surprinși. Dacă înțeleg destul de repede acest lucru atunci nu va fi nicio 
problemă să observe că, de fapt, binele este păstrat doar în sufletele puternice. 

Cu alte cuvinte faptele bune, energia pozitivă care plutește acum în jur va 
putea fi observată, integrată și valorificată doar de oamenii care se deschid către 
lucrurile bune, doar de cei care iubesc simplitatea și care nu trădează încrederea 
nimănui. 

Tipul inferior va căuta să facă negoț cu informațiile pe care le are, să le 
povestească celorlalți ce evenimente marcante a parcurs de-a lungul vieții și să 
încerce să le domine atenția prin aceste episoade. În încercarea lor de a dovedi că 
au tărie de caracter și că sunt puternici prin ceea ce știu și pot să facă nu arată 
altceva decât că se depărtează de simplitatea care ar trebui să-i salveze. Practic, 
lucrurile nu sunt foarte complicate astăzi dacă evenimentele sunt centrate pe 
simplitate. 

Prin urmare, 14 decembrie ne aduce o experiență interesantă. Pe de o 
parte ne simțim puternici pentru că apelul la experiențele de viață ne trezește 
curajul și încrederea în sine, iar de partea cealaltă, relația bună dintre Venus și 
Neptun arată că binele reprezintă o achiziție deosebit de importantă. Indiferent de 
priorități, apelul la simplitate reprezintă mijlocul prin care ceea ce facem astăzi 
rămâne. Este posibil ca și astăzi, ca și în ziua anterioară, mintea să fie prea slabă și 
de fapt curajul acesta să reprezinte doar simularea unor boli. Chiar și așa ziua se 
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desfășoară într-un registru foarte bun, chiar și în situații de genul acesta binele 
salvează. 

Bucuria și expresivitatea reprezintă astăzi o invitație la armonie și îl ajută pe 
individ să se protejeze din fața oportunismului agresiv. Totuși, nu este cazul să ne 
acuzăm prea ușor unii pe alții, mai ales acum în această săptămână a patimilor 
nerezolvate. Ceea ce este bun va crește prin bine, ceea ce este rău va crește prin 
dizarmonie sau tendința de a rupe o înțelegere, încrederea cuiva sau de a strica un 
obiect de care se folosea mai mulți. Dacă așa înțeleg unii să își marcheze teritoriul 
atunci trebuie lăsați în registrul lor și cei care iubesc binele armonia și dragostea să 
se hrănească doar cu acestea pentru că fiecare este răspunzător de ceea ce face. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța astăzi la 
resentiment sau manie. Dragostea este ceea ce ne înnobilează și numai prin acest 
sentiment nobil puterea individului ajută la împlinirea destinului. 
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15 - 21 decembrie 2014 este săptămâna curgerii line și a cercetărilor acide. 
Intervalul pe care-l analizăm are rolul de a face acum o sinteză interesantă. Unora 
s-ar putea să nu li se pară deloc interesant că sunt puși în fața unor evenimente 
care se desfășoară de la sine. Alții vor fi nemulțumiți de faptul că au decis să se 
așeze împotriva curentului și atunci acest curent are asupra sa un efect coroziv. 
Cercetările acestor indivizi care se pun împotriva curentului vor fi acide la adresa 
celor cu care interacționează și adesea aceste persoane vor fi acuzate de egoism sau 
agresivitate. 

Evenimentele astrale ale acestei săptămâni au în centrul lor câteva episoade: 
careul perfect dintre Uranus și Pluton, intrarea lui Junon în mers retrograd, 
intrarea planetei Mercur în Capricorn. Celelalte aspecte țin de relațiile planetelor 
individuale cu cele colective sau de tranzitul Lunii. 

Ceea ce este interesant din toată această săptămână vine din faptul că se va 
lucra cu elemente desprinse dintr-un întreg. Fragmentarea acestora se va comporta 
ca și cum sunt cele mai importante elemente de care un individ trebuie să țină cont. 
Un om înțelept va vedea că acestea sunt angrenate într-o mișcare ciudată. Chiar 
dacă spun că vor să se remarce printr-un joc individual, tendința este de regrupare 
și de reformare a unui întreg. De aici și toate mișcările de culisă, declarații ciudate 
neobișnuite ori foarte agresive care întorc oamenii din drum și-i sperie. Unii își vor 
face planuri de viitor, alții se vor plânge că s-au săturat de atâtea acuzații 
nefondate, să le tot bată poliția la ușă ori prietenii în care au investit să-i privească 
cu reținere și agresivitate. Întreaga săptămână aduce astfel risc de decepție și cine 
se va orienta către disciplină sau atenție va fi rezervat în declarații și nu va 
îmbrățișa teama de singurătate, ci va privi către suflet. Cam aceasta este diferența 
dintre omul superficial și cel profund. Cine va alege să privească în suflet, deși 
zgomotul cel mai mare le atrage atenția către exterior, va reuși să păstreze lucrurile 
frumoase și să le transforme în lucruri și mai frumoase. 

15 - 21 decembrie 2014 este și săptămâna fricii de boală, întâlnirea cu abuzuri 
făcute în numele societății de consum sau cu o despărțire care vine într-un moment 
total neașteptat. Cu alte cuvinte, ceea ce am crezut că este foarte frumos se rupe, se 
fragmentează și ne vorbește acum, în acest interval, despre recompunere. 

Nu ne referim aici doar la evenimentele sociale, ci ne referim și la acele 
elemente individuale, părți ale ființei sau chiar părți ale sufletului care au nevoie în 
această săptămână de întregire. Cine va lua în serios acest avertisment astral va 
câștiga în aceste șapte zile cât nu a reușit să câștige în ultimii ani. Se întâmplă 
lucrul acesta pentru că acum se concentrează această invitație pe care universul ne-
o lansează de mult timp: recompunerea. Persoana înțeleaptă va observa chiar de la 
începutul săptămânii, nu că se fragmentează, ci că este deja fragmentată și atunci 
se va folosi de tot acest interval pentru a se aduna, pentru a-și chema acasă fiul 
rătăcitor, adică pentru a se reîntregi. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi buni. Bunătatea 
ne va permite în această săptămână să ne risipim mai mult decât suntem. Dacă 
vom avea și un dram de înțelepciune atunci vom putea să ne adunăm puțin. Cine se 
adună mult în această săptămână, cine reușește să se recompune se va transforma 
în omul viitorului, acela pe care nicio metodă de distrugere cunoscută în acest 
moment aici, în acest colț de univers, nu-l va putea atinge. Pare miraculos, pare de 
neînchipuit, dar este real. 
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Luni, 15 decembrie 
Luni 15-12-2014  4:10    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Luni 15-12-2014  6:04    Luna (Vir) --> Libra 

Luni 15-12-2014  7:13  Uranus [Ari] Squ (Cap) Pluto 

Luni 15-12-2014 18:36    Luna (Lib) Squ (Cap) Venus 

Luni 15-12-2014 22:56    Luna (Lib) Tri (Aqu) Mars 
 

Armonizare între cerere și ofertă. Tentații. Convingeri eronate. Memoria 
este răscolită într-un mod neplăcut. Aspirații prea înalte. Nu mai avem timp să ne 
răzgândim. Fantezii. Regretele se transformă în acuzații gratuite. Abuz. Dorință 
de transformare. Contact cu informațiile false. Se minte frumos. 

 
15 decembrie ar trebui să fie o zi simplă, când, Luna, abia intrată în zodia 

Balanță, să ne încânte cu invitațiile sale către armonie, rafinament și dreptate. Din 
nefericire, Uranus și Pluton, pentru că își împlinesc careul lor perfect, vor face ziua 
un exponent al agresivității. Știm de pe alte conjuncturi astrale că de fiecare dată 
când aceste planete se află într-un unghi negativ oamenii se simt cuprinși de 
regrete adânci și au tendința de a se acuza unii pe alții pentru lucrurile pe care nu 
au fost în stare să și le rezolve singuri. De această dată, însă, pentru că acest unghi 
se împlinește în săptămâna cercetărilor acide, se poate constata o înclinație către 
lașitate. Această lașitate va lua contact cu informațiile false și oamenii vor fi 
îndemnați să se mintă unii pe alții și să se simtă bine că fac acest lucru. 

Pe de o parte, persoanele cele mai acuzate sau vulnerabile vor fi zdruncinate 
de faptul că au aspirații prea înalte. Ceea ce se întâmplă astăzi prin unghiul negativ 
dintre Uranus și Pluton nu înseamnă că se reglează anumite lucruri, nu înseamnă 
nici măcar că anumite situații se echilibrează. Totul va lua înfățișarea unor 
convingeri eronate. Nu se poate merge mai departe cu aceste gânduri și nici cu 
aceste fapte însă cineva se încăpățânează să răscolească memoria și să extragă de 
acolo doar ceea ce îi convine. 

De cealaltă parte, dorința de transformare generează o forță de reacțiune 
care zdruncină intimitatea unui individ și îl face să nu mai aibă încredere în sine și 
nici să privească spre viitor cu optimism. Asta înseamnă minciună construită în 
mod frumos și un bine este prezentat sub formă de tentație. Asta înseamnă că se va 
explora în această zi tendința de a se căuta punctul median între cerere și ofertă. 
Deși aparențele așa sugerează, nu judecăm situația socială nici a țării în care trăim 
și nici a lumii. Raporturile care se construiesc acum între forțele benefice și forțele 
malefice au tendința de a se amesteca într-un chip periculos încât persoanele 
pozitive să fie încurajate, să se răzgândească, iar cele negative să pornească la luptă. 
Agresivitatea acestui careu dintre Uranus și Pluton va lua forme înfricoșătoare. De 
această dată nu trebuie să facem prea mult. Este suficient să avem răbdare și 
încredere în ceea ce va însemna anul 2015. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face într-un ton cu mult mai 
complicat și mai extins decât ceea ce ar putea să sugereze direcția generala a acestei 
săptămâni. Persoanele care sunt bine intenționate, ființele care fac apel la o 
memorie colectivă pentru a supraviețui ori pentru a se simți bine împreună cu cei 
pe care i-au ales, ființele de bun-simț, vor fi zdruncinate și îndemnate să bată în 
retragere. 15 decembrie este o zi a fanteziilor periculoase și a contactului cu 
informațiile false. Nu trebuie însă să luăm în ușor acest careu perfect între Uranus 
și Pluton. Ceea ce se consumă în această zi generează efecte pe termen lung, poate 
chiar până la jumătatea anului 2016, zonă pe care adeseori o invocăm în analizele 
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săptămânale. Dorința de transformare va fi acum atât de intens invocată de părțile 
negative încât aceste informații false care vin dintr-o zonă a binelui, a progresului 
sau a iertării se transformă în minciuni frumoase și vor fi explorate de această 
latură negativă a societății sau de personaje care se erijează în exponenții negativi 
ai acesteia, pentru a produce o modificare după cum invocă, strigă, urlă sau cer. 

Pentru că suntem în săptămâna curgerii line și a cercetărilor acide acest 
raport de forțe va fi greu de înțeles pentru omul comun. Persoanele care studiază 
fenomenul social, care privesc spre viitor cu speranța că până la urmă lucrurile rele 
care reproduc atât de fidel schema istoriei nu se vor împlini, vor încerca să se 
exprime în această zi însă le va fi închisă gura, iar aceștia își vor înghiți cuvintele și 
se vor izola. Izolarea lor va lua înfățișări periculoase începând cu 16 decembrie când 
asteroidul Junon va intra în mers retrograd. Acum, în această ultimă zi de mers 
direct al acestui asteroid, oamenii vor mai avea o picătură de speranță. De mâine 
încolo ea se va transforma în amar. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea speranță în viitor prin 
ceea ce deținem, controlăm sau atingem în mod direct. Este important să ne 
amintim astăzi de proverbul înțelept: "Să nu dai vrabia din mână pe cioara de pe 
gard". 

 
Marți, 16 decembrie 

Marti 16-12-2014  2:28    Juno [Leo] S/R 

Marti 16-12-2014  7:07    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Marti 16-12-2014  7:11    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Marti 16-12-2014 13:21    Luna (Lib) Con [Lib] North Node 

Marti 16-12-2014 16:20    Luna (Lib) Sex [Leo] Juno 
 

Combaterea tradiției. Abuzuri făcute în numele societății de consum. 
Revolta. Nesiguranța. Aspirații către o lume mai bună. Un edificiu se dărâmă. 
Singurătatea este o formă de regret. Accesele de furie se transformă în declarații 
de despărțire. Secțiune. Fragmentul dorește să își formeze cu alte părți un alt 
întreg. 

 
Retrogradarea lui Junon, care începe în noaptea de luni spre marți și va dura 

până pe 13 martie 2015, prin această deplasare, prin acest mesaj astral va combate 
o tradiție sau va încerca promovarea unor abuzuri în numele societății de consum. 
Fiind pe zodia Leu cu Junon le va vorbi oamenilor despre puterea de a avea, de a se 
impune sau de a-și lua prin voință proprie ceea ce consideră că le este necesar. 
Dacă ne uităm în jur este ușor să observăm că oamenii care au bani își doresc și mai 
mulți bani, oamenii care au putere își doresc și mai multă putere, iar oamenii care 
se află într-un proces de cercetare spirituală vor să anuleze orânduială, să distrugă 
un edificiu, să-l dărâme și să ridice în loc o construcție incertă. Destinația 
demersurilor promovate în această zi va avea cel puțin o durabilitate de 
aproximativ patru săptămâni, cât va dura ciclul draconitic, inițiat acum. Așadar, 
Luna se va întâlni acum cu Capul Dragonului și se va iniția un nou ciclu. Din 
nefericire, de fiecare dată în această perioadă când s-a întâmplat acest lucru, Luna 
a trecut prin opoziția cu Uranus și careul cu Pluton. Asta înseamnă că sentimentul 
de apartenență, dorința de a construi ceva important se lovește de tendința de a 
preschimba lumea fără judecată, de a distruge fără a știi dacă din ceea ce va rămâne 
vom mai putea reconstrui ceva. 
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Mersul înapoi al acestui asteroid arată întoarcerea la vechile asocieri, poate la 
vechile obiceiuri sau la vechile dezamăgiri. De asemenea, în acest interval în care se 
va iniția această deplasare a lui Junon, fragmentele care sunt acum desprinse din 
întreg au tendința de a se grupa după o altă ordine și de a forma un alt întreg. Este 
posibil ca unii să nu se îngrijoreze pentru ceea ce va veni, chiar dacă nu vor reuși 
să-și facă o părere clară. Asta se întâmplă doar în cazul celor care nu au o viziune 
asupra vieții și nu înțeleg singurătatea. Dacă aprofundează, fie și numai în parte, 
informațiile care vin spre ei, atunci vor vedea că singurătate va lua astăzi chipul 
dureros al regretului. Nu se știe dacă planurile de viitor ale celor care vor să încurce 
sunt cu adevărat periculoase așa cum pare la prima vedere. Putem ști însă că 
oamenii trec prin accese de furie și nu vor să fie deloc indulgenți cu greșelile 
persoanelor din preajmă. 

Prin urmare, 16 decembrie încearcă să ne responsabilizeze pe relațiile pe 
care nu le-am abordat cu înțelepciune până acum. Dacă suntem în situația în care 
să distrugem un edificiu pentru că, probabil, nu ne mai este folositor, să nu facem 
acest lucru cu ură, cu mânie, cu agresivitate. Dacă avem astfel de tendințe atunci 
singurătatea este adevărata cauză a agresivității de acum. De altfel, conjuncția 
Lunii cu Capul Dragonului arată că aceasta nu este o simplă reacție, că revolta de 
acum are rădăcini puternice în trecut și se propagă mai mult decât este cazul în 
viitor. De aceea se poate anticipa ca ziua de 16 decembrie devine corozivă și îi 
îndeamnă pe oameni către o revoltă nefirească, menită să le susțină nesiguranța. 

Nu este indicat să participăm la evenimente sociale marcate de această 
distrugere. Aspirațiile către o lume mai bună pot coexista cu beneficiile acțiunilor 
mai vechi. Cine va pierde de sub control această situație va observa că reacțiile de 
nemulțumire, accesele de furie sau starea de nervozitate specifice acestei zile îi duc 
spre o singură destinație: despărțirea. În egală măsură, cei care se îndreaptă cu pași 
repezi către despărțire se și tem de ea, de aici și paradoxul acestei zile care le arată 
oamenilor ceea ce nu ar trebui să facă în timp ce ei înțeleg greșit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a porni startul următoarelor 
patru luni cu liniște. Dacă reușim în această zi să aprofundăm această stare de 
liniște vom reuși să evităm ceea ce se poate evita. 

 
Miercuri, 17 decembrie 

Miercuri 17-12-2014  2:30    Luna (Lib) Sex [Leo] Jupiter 

Miercuri 17-12-2014  5:52 Mercury (Sag) --> Capricorn 

Miercuri 17-12-2014  7:39     Sun (Sag) Sex (Lib) Moon 

Miercuri 17-12-2014 16:51    Luna (Lib) --> Scorpio 

Miercuri 17-12-2014 18:26    Luna (Sco) Sex (Cap) Mercury 

Miercuri 17-12-2014 21:03    Luna (Sco) Sex (Vir) Lilith 
 

Soluțiile problemelor care ne ies în întâmpinare sunt eminamente afective. 
Emoțiile sunt manipulate. Egoism. Dorință de a rezolva probleme prea mari într-
un timp foarte scurt. Prin gândire se mediază o problemă. Acuzațiile sunt 
nefondate. Vorba dulce mult aduce. Se împlinește prima etapă a unui demers 
foarte important. 

 
Intrarea planetei Mercur în zodia Capricorn ar trebui să aducă, așa cum ar fi 

trebuit și celelalte unghiuri, o înclinație către măsură, disciplină sau atenție. De 
această dată pentru că se produce într-o construcție astrală marcată de dezordine 
ori de direcții negative valorile pe care le va promova Mercur pe zodia Capricorn se 
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vor pune în slujba uzurpării. Cu alte cuvinte profunzimea gândirii și bogăția de 
informații se vor transforma într-o cascadă de acuzații nefondate. Dacă acest lucru 
nu s-ar fi consumat când unghiul negativ dintre Uranus și Pluton nu ar fi fost 
perfect atunci oamenii ar fi avut o speranță sau s-ar fi putut lega anumite direcții 
importante pentru prezent. În cazul de față se va vorbi mai mult decât se va acționa 
și înlocuirea faptei cu vorba va însemna deviere de la un traseu stabilit din timp. Nu 
ne referim aici la ceea ce s-a stabilit în luna anterioară sau încă de la începutul lunii 
octombrie, ci ne referim la ceea ce oamenii și au stabilit în vara acestui an. Ceea ce 
am considerat în vara acestui an că este absolut necesar va trece acum prin criza. 
Este adevărat, absența unui reper pozitiv ar putea să îi ducă pe oameni la 
manifestări ciudate. Unii vor fi egoiști, alții vor căuta să-și rezolve o problemă 
foarte mare într-un timp foarte scurt, arătând că nu mai au răbdare. În mare parte, 
problema zilei de 17 decembrie va fi dată de faptul că gândirea va încerca să 
medieze o problemă ciudată, intervenind asupra calității vieții prin emoții care nu 
au fost încă inventate. 

Dacă luăm în calcul faptul că Luna, intrând în Scorpion, va avea de împlinit 
un sextil cu Mercur, în ceea ce privește sectorul privat oamenii vor reușit să facă 
apel la înțelegeri de mai mică anvergură, promisiuni față de cei dragi sau 
rememorare a unei stări bune prin discuții sau chiar întâlniri. Această relație 
proastă a Lunii cu Mercur este patronată de relația proastă a Lunii cu Luna neagră 
situată pe începutul zodiei Fecioară. Cu alte cuvinte, încercarea oamenilor de a 
reedita o situație bună va fi soldată cu un eșec deoarece se tem, sunt obosiți, au o 
stare proastă sau nu au chef . 

În absența unor direcții mentale echilibrate Mercur în Capricorn se va ocupa 
de lucruri nespecifice. Și ce poate fi mai nepotrivit pentru această poziție decât 
seducția. Mercur în Capricorn nu poate să se ocupe de acest lucru, dar pentru că are 
ceva de făcut și nu-i stă mintea la ale lui, adică dorește să se ocupe de lucruri 
importante iar acestea sunt prea departe, își va căuta de treabă. Asta înseamnă că 
oamenii în loc să-și vadă de treburile lor se vor ocupa de intrigi, de bârfe, răscolind 
prin viețile celorlalți și aflând diverse lucruri despre cei pe care nu au cum să le 
folosească niciodată. Iată cum își pierd vremea, iată cum își consumă energia inutil 
când, neavând ce să facă după planurile pe care și le-au făcut, ar putea să întindă 
mâna către o carte, să-și facă ordine în casă, în gânduri, în stări sufletești, să-și 
propună să facă o faptă bună sau să se gândească pe cine ar putea ierta prima dată 
dintre cei care acum sunt vrăjmași. 

Prin urmare, 17 decembrie este o zi a soluțiilor imposibile. Ceea ce ne trece 
astăzi prin cap nu poate fi pus în aplicare, iar ceea ce poate fi pus în aplicare nu este 
util. Deși astăzi ne vom aduce aminte de vorba din popor "Vorba dulce mult aduce", 
puțini vor fi aceea care se vor detașa de egoismul predispus de ecuația astrală a 
acestei săptămâni și se vor ocupa de lucruri importante. Puțini sunt și cei care se 
opresc din toată această degringoladă și vor să rezolve prin bun simț sau atenție 
ceva. Aceștia sunt oamenii care fac încă din zilele anterioare apel la un set de reguli 
morale atât de bune, de frumoase și dezechilibrate încât ar putea să se facă apel la 
ele oricând, indiferent de conjunctura socială sau astrală. Momentul 17 decembrie 
este unul când emoțiile vor fi folosite pentru manipulare sau cineva manipulează 
emoții pentru a obține un rezultat concret. 

Mercur în Capricorn însă, dacă ne referim tot la schema specifică a acestei 
poziții, se ocupă cu rezultate foarte bune de acest sector al manipulării. Pentru că 
ipostaza astrală a acestei săptămâni face referire la o cercetare acida, din noianul de 
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tehnici și procedee care urmăresc manipularea voinței unui individ am putea alege 
fie condamnarea, fie acuzațiile nefondate. Mercur în Capricorn poate face acest 
lucru acum cu o eficiență foarte mare lucrând asupra emoțiilor care nu sunt clare 
individului. Înțelegem de aici că acestui moment astral îi va rezista individul căruia 
îi este clar ce simte și mai ales față de cine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
spunem NU. Este indicat să spunem NU elementelor negative care sunt 
omniprezente. Chiar dacă realitatea lor este justificată din abundență, să ne jucăm 
astăzi de-a ideea și să spunem NU chiar dacă ne-am autoeducat de-a lungul 
timpului să credem în această realitate negativă. Spunându-i NU vom reuși să 
vedem ce se află dincolo de ea. Unora s-ar putea să le fie suficient ca această pătură 
negativă să se dizolve. 

 
Joi, 18 decembrie 

Joi 18-12-2014  2:28    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Joi 18-12-2014 10:58    Luna (Sco) Sex (Cap) Venus 

Joi 18-12-2014 12:29    Luna (Sco) Squ (Aqu) Mars 

Joi 18-12-2014 16:39    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Joi 18-12-2014 16:46 Mercury (Cap) Tri (Vir) Lilith 

Joi 18-12-2014 17:55    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
 

Agasarea integrității afective. Viața cere să fie protejată. Nimic bun nu 
poate ieși dintr-o confruntare. Pacea are gust amar. Visul de a trăi mai bine nu îi 
protejează pe oameni. Se impune o decizie categorică pentru o transformare 
rapidă. Semne bune anul are. Risipirea unei speranțe duce la observarea alteia. 
Risc de decepție. 

 
Dacă oamenii ar fi mult mai atenți la ceea ce simt și ceea ce vorbesc atunci 

observă că își pot modela emoțiile sau își pot construi un mod de a gândi sănătos. 
Pentru că ieri Luna a făcut o mediere între Mercur și Luna neagră împlinind cu 
ambele elemente astrale câte un sextil, astăzi a sosit rândul acestor protagoniști să 
își împlinească un trigon. Ăsta înseamnă că problemele zilei de 18 decembrie sunt 
cunoscute, ele fac apel la un set de reguli asupra cărora oamenii au intervenit în 
ultima perioadă, în ultimele săptămâni, cu scopul de a proteja. 

Mercur în Capricorn dorește să protejeze valorile, Luna neagră din Fecioară 
dorește să protejeze frica, temerile sau angoasa. Din combinația celor două 
elemente, luând în calcul și avertismentul Lunii din după-amiaza zilei anterioare, 
înțelegem că acum pacea care se creează între frică și valoare are un gust amar și că 
tot ceea ce pare să fie bun ține de domeniul visului. Astăzi oamenii visează la 
lucruri bune, speră că viitorul va avea semne bune pentru ceea ce vor să facă și din 
această cauză există și riscul ca decepțiile să fie foarte mari. Asta înseamnă că multe 
rămân în stadiul de proiect, rămân nespuse sau nefinalizate menținându-se astfel o 
parte a tendinței remarcată în ziua anterioară, aceea care îi îndeamnă pe oameni să 
rezolve probleme mari într-un timp foarte scurt. 

Trigonul lui Mercur cu Luna neagră se referă la o transformare rapidă, la o 
decizie categorică ce are la bază o precipitare inventată. Termenii pe care și-i 
stabilesc oamenii nu sunt reali. Graba despre care vor vorbi astăzi toată ziua este 
inventată. Este posibil ca unii să creadă atât de mult în această precipitare încât să 
amplaseze integritatea celorlalți, îndemnându-i să intre în ritmul lor. Relația 
proastă dintre Lună și Marte, cea care va domina mijlocul zilei de 18 decembrie are 
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o rezonanță stranie cu acest trigon între Mercur și Luna neagră. Cu toate acestea, 
nu trebuie să uităm că această înțelegere între exponentul binelui și exponentul 
răului se soldează întotdeauna cu riscul de a ne apropia mai mult de minciună 
pentru că ansamblul general al acestei săptămâni încurajează către cercetare acidă, 
adică spre a ne îmbrăca cu hainele ponosite, rupte sau nespălate ale altora. 

Prin urmare, 18 decembrie este o zi în care oamenii se agasează din 
plăcere. Prin această informație nu vreau să subliniez că le va face plăcere să se 
apropie de un element negativ, ci că ajung acolo pentru că nu își controlează 
plăcerea. Pentru că unii sunt mult prea atenți la interesul personal, pentru că atunci 
când se abuzează unii pe alții nu poate ieși nimic bun sau atunci când visează prea 
mult și aceste aspirații nu au nimic în prezent de care să se lege, rezultatul nu poate 
fi unul bun. 

Lucrurile însă devin mult mai complicate pe zona publică pentru că în 
intimitate oamenii au un accentuat simț al proprietății și fiecare va încerca să-și 
protejeze ceea ce are, iar mintea sa se va preocupa mai mult de acest lucru decât de 
ceea ce ar trebui să facă pentru a-și însuși bunul. Deci acum nu vorbim despre o 
invazie, despre un abuz la modul acesta, vorbim despre depășirea unei limite de 
comportare, invadarea intimității celuilalt din dorința de a participa împreună cu el 
la un edificiu comun. De aici și marea confuzie că dacă trăim în comunitate 
neapărat suntem fericiți. Iată un exemplu care contrazice acest lucru. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ocupa astăzi de liniște. 
Liniștea ne spune când anume trebuie să facem pasul pentru a nu strivi nimic în 
deplasare sau pentru a nu ne așeza în calea nimănui. Sincronizările acestei zile duc 
în mod firesc spre această intersectare periculoasă. Nu este cazul acum să ne 
ciocnim de nimeni pentru a vedea că nu suntem singuri. 

 
Vineri, 19 decembrie 

Vineri 19-12-2014  1:00    Luna (Sco) Squ [Leo] Juno 

Vineri 19-12-2014 10:25    Luna (Sco) Squ [Leo] Jupiter 

Vineri 19-12-2014 23:11    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 

Vineri 19-12-2014 23:55    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Nevoie de aprobare a grupului. Interiorizare. Agitație. Ne întoarcem la 
regret. Injustiția ne amintește de faptele din vara acestui an. Disciplina. Ambiție. 
Declarații care nu au echivalent în realitate. Despărțire. Teamă de singurătate. 

 
Ceea ce se va întâmpla în ziua de 19 decembrie este o confirmare a faptului că 

grupul nu va putea niciodată să susțină interesul individului. Pe de o parte 
individul își și dorește să se separe de acest gen de interacțiune, iar departe cealaltă 
grupul poate merge mai departe în demersurile sale insistând pe ideea că nu poate 
exista decât dacă individul se exteriorizează. 19 decembrie va fi o zi a contradicției 
între preocupările individului și preocupările grupului. 

Acest lucru va fi citit din relația proastă pe care Luna o are atât cu Junon, 
consumată în noaptea de joi spre vineri, dar și cu Jupiter, în dimineața zilei de 
vineri. Spre seară, Luna va trece prin conjuncția cu Saturn și apoi va intra în zodia 
Săgetător. Tot acest complex de factori va vorbi individului despre discernământ, 
disciplină, iar grupului despre toleranță. Pentru că fiecare dintre cele două zone va 
dori să se preocupe de ceea ce i se pare interesant, se va produce o agitație care va 
trece cu noaptea, adică este specifică doar zilei de 19 decembrie. Asta se poate 
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traduce prin activități care sunt programate pentru această zi sau care se consumă 
absolut întâmplător acum și care nu vor mai fi reproduse pe mai târziu niciodată. 

Pentru a supraviețui, fiecare dintre cele două direcții vor căuta să 
construiască argumente pentru a-și păstra integritatea. Individul va folosi 
apelativele stranii, va invoca dorința de despărțire sau va cere o pauză. Grupul va 
amenința stabilitatea individului încercând să-l convingă că în individualitate nu se 
va descurca. De aici și marea tensiune a zilei de 19 decembrie. 

Ceea ce este interesant din spațiul zilei acesta vine din faptul că atât individul 
cât și grupul de apartenență au bune intenții atunci când intervin agresiv unul 
asupra celuilalt. Paradoxul acesta se va produce în ambele tabere, pentru că atracția 
față de problemele personale și, implicit, față de soluțiile cele mai bune este una 
foarte mare. Cel care crede că soluțiile imediate ale acestei zile, fie că sunt puse în 
aplicare prin acțiuni dure, agresive, fie prin apelul la un etalon de normalitate, fie 
prin invocarea unui moment ireal de criză pentru care fiecare dintre cele două părți 
trebuie să își ajusteze ambițiile, aspirațiile sau resursele la o nouă formă de 
disciplină, sunt cele mai bune, se înșală. Soluția cea mai bună a acestei zile este 
aceea de a rezista în forma în care s-a integrat în după-amiaza zilei anterioare. 

Prin urmare, 19 decembrie ne aduce în fața unei nevoi practice. Unii vor 
crede prea mult în această nevoie considerând că, pe viitor, este singurul element 
de care trebuie să se ocupe și pentru care trebuie să muncească. Lucrurile însă nu 
pot merge așa după cum dorește individul și nici într-un caz nu după cum își 
calculează de dimineață. Cu toate că din punct de vedere astral ziua ar trebui să fie 
puțin mai relaxată, deoarece nu se împlinesc unghiuri perfecte decât cele la care 
participă Luna, declarațiile acestui moment nu au echivalent în realitate. Cu alte 
cuvinte momentul acesta ar putea să fie bun doar pentru a pierde vremea, pentru a 
umple timpul cu activități care nu au perspectivă și pentru care nu am avut până 
acum disponibilitatea necesară. Acum este indicat să ne umplem timpul cu 
lucrurile acestea dacă până acum ne-am ocupat doar de lucruri esențiale. Cu toate 
acestea, indiferent de tipul de activitate spre care ne îndreptăm teama de 
singurătate va fi o consecință a tot ceea ce vom săvârși acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu amplifica astăzi conflictul 
dintre individ și societate. Putem face acest lucru gândindu-ne că poate invitația 
care vine de pe zona publică nu este utilă. La polul opus grupul ar trebui să 
considere că poate individul are și el nevoie de un moment de solitudine. Acolo 
unde se respecta această condiție ziua va fi liniștită și încărcată de semnificație. 
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Sâmbătă, 20 decembrie 
Sambata 20-12-2014  4:16    Luna (Sag) Squ (Vir) Lilith 

Sambata 20-12-2014  8:56    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Sambata 20-12-2014 11:30 Mercury (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Sambata 20-12-2014 19:08   Venus (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Sambata 20-12-2014 21:23    Luna (Sag) Sex (Aqu) Mars 

Sambata 20-12-2014 21:51    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Sambata 20-12-2014 23:09   Venus (Cap) Con (Cap) Pluto 

Sambata 20-12-2014 23:21    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Prețul corect este dat de constrângere. Orgolii. Acum informațiile sunt mult 
mai importante decât acțiunea. Aspirație către mari realizări. Elementul 
individual se manifestă ambivalent. Intuiția este anulată. Acțiunea concretă este 
transformată în informație. Exemplele proaste sunt preluate de la ceilalți mult 
mai ușor. Superioritatea ține loc de lege. Impunerile sunt mai curând pe 
nonverbal. Ceea ce nu se rupe devine cel mai frumos și puternic element. 
Încercare majoră. 

 
20 decembrie este ziua în care oamenii stabilesc prețul corect pe care trebuie 

să îl plătească pentru a rămâne în activitate. Asta înseamnă că relațiile pe care 
planetele Mercur și Marte le vor avea cu planetele colective Neptun, Uranus și 
Pluton se vor transforma în manual de utilizare, ghid sau îndrumar de lucrări 
practice. Dincolo de această comparație care ar trebui să ne ajute să înțelegem mai 
bine ceea ce ni se întâmplă, elementul individual va fi astăzi împărțit, fragmentat cu 
scopul de a ajunge cât mai departe. Pe de o parte, Mercur din Capricorn ne 
îndeamnă să apreciem valorile, iar Venus din această zodie, deja compromisă de 
conjuncția cu Pluton ce se va consuma în seara acestei zile, dorește să pună în 
aceasta apreciere a valorilor un strop de plăcere, de seriozitate, de disciplină. 
Combinația aceasta va fi un element de scandal. Venus și Uranus aduc oamenilor 
dorința de a ieși în evidență prin combaterea unei tensiuni personale. Cu alte 
cuvinte vrem lucruri mai bune, vrem să trăim mai bine, dar nu știm cum anume să 
procedăm. Având în vedere experiența acestei săptămâni mulți își vor însuși 
exemple proaste pe care le vor prelua de la cei din jur cu prea mare ușurință. 
Exemplele bune sunt acum supuse unei scrieri severe pentru că de această dată 
Mercur în Capricorn nu se simte bine. Este mai puțin important cum se simte 
Mercur în Capricorn. Rolul său în această zodie nu este acela de a simți, ci de a găsi 
soluții raționale la probleme complicate, poate chiar din punct de vedere afectiv. 
Asta înseamnă că, din nou, oamenii vor fi încurajați să treacă dincolo de o barieră și 
să amestece valorile cu scopul de a produce rezultate rapide. 

Dacă privim ansamblul acestei zile atunci vom înțelege de ce 20 decembrie 
este o zi de încercare majoră. De vină nu sunt doar exemplele proaste pe care le 
luăm de la cei din jur, ci gândul care le selectează, acea plăcere stranie care ajunge 
în locul cel mai periculos sau nepotrivit din toată această zonă. Pentru că Mercur 
din Capricorn intervine și cu acea forță care reduce cuvântul și îl transformă în 
gest, impunerile acestei zile vin mai curând pe o cale a nonverbalului. Intuiția va fi 
anulată din nesiguranța sau din teama de a spune celorlalți mai multe despre 
sentimente, despre dragoste, despre încredere. Cu alte cuvinte impactul acestor 
planete individuale asupra marilor probleme cu care se confruntă omenirea ia 
înfățișarea unei scene penibile în care i se cere unui proaspăt absolvent al unei 
facultăți să rezolve marile probleme sociale ce țin de domeniul în care s-a pregătit. 
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Este posibil ca acolo unde întâlnim oameni ambițioși să constatăm că se încearcă 
lucrul acesta. Nu putem fi însă atât de naivi, atât de visători sau de nepregătiți încât 
să credem că se va reuși. Ceea ce se întâmplă în 20 decembrie nu ține de credință 
ori te folosirea unei puteri sufletești. Ține de ordine, de precizie și toate acestea au 
nevoie de o schemă preliminară la care să facă apel pentru ca binele să se poată 
împlinii. 

Prin urmare, 20 decembrie este o zi in care se dorește stabilirea unui preț 
pentru o victorie imposibilă. Este adevărat mulți oameni vor face apel acum la 
reguli pe care nu le-au folosit cum trebuie până acum. Din această cauză crezând că 
fiind ambițioși îndeplinesc cea mai importantă condiție, au tendința de a prelua 
exemple proaste din jur și de a considera că procedează așa cum trebuie. 

Planete individuale își atribuie acum un rol mult prea complicat pentru că 
rezultatele, acolo unde vor fi constatate, să poată fi și verbalizate. Simplitatea la 
care se face apel acum îi îndeamnă pe oameni să apeleze mai mult la gesturi decât 
la cuvinte pentru că încă de dimineață, de când Luna va trece prin două careuri, 
unul cu Luna neagră și celălalt cu Neptun, sentimentul care până acum a fost liber, 
acum se blochează. Cu toate că Luna trece prin Săgetător și oamenii ar trebui să se 
simtă încurajați să împartă și celorlalți din experiențele lor, din impresii sau din 
idei, realitatea prezentă inhibă toate aceste porniri și transformă totul într-o mare 
încercare. 

Acolo unde lucrurile se rezolvă, acolo unde puterile individului au reușit să 
treacă dincolo de condiționările sociale, avem de-a face, pe de-o parte, cu un 
individ călit, instruit, iar departe cealaltă cu valori solide care transformă lucrurile 
frumoase în elemente și mai frumoase. Înțelegem de aici că victoria pe aceste 
unghiuri este una pur și simplu impresionantă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa inspirați. Cel care a 
mai făcut lucrul acesta, persoana care face parte din categoria celor puțini, va simți 
nevoia să îi ajute pe ceilalți în a se lăsa în voia inspirației. Această recomandare se 
adresează, așadar, celor care au disponibilitatea necesară, dar se tem să facă acest 
lucru pentru că este prima dată. În felul acesta, descoperim că beneficiile acestei 
zile transformă elementul frumos într-un edificiu și mai frumos, adică cei inspirați 
devin și utili celorlalți, iar cei care cred că nu au fost inspirați se transformă în ființe 
hrănite de lumina Ființei Supreme. 

 
Duminică, 21 decembrie 

Duminica 21-12-2014  2:55    Luna (Sag) Sex [Lib] North Node 

Duminica 21-12-2014  5:44    Luna (Sag) Tri [Leo] Juno 

Duminica 21-12-2014  5:47    Mars (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Duminica 21-12-2014 12:02   Venus (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 21-12-2014 14:34    Luna (Sag) Tri [Leo] Jupiter 
 

Salt al conștiinței. Mișcare de atitudine. Se acționează de dragul acțiunii. 
Sistematizare. Este adoptat un reper nou. Subiectivismul complică viața. Avem 
nevoie de un reper mult mai permisiv. Încă nu se poate media. Planuri pentru o 
viață mai bună. Seducție. Duritatea sporește prin ambiție. 

 
Finalul săptămânii va duce mai departe direcțiile asupra cărora s-a lucrat cu 

predilecție în ziua anterioară. Relația pe care Marte și Uranus o au acum înseamnă 
salt al conștiinței sau o deplasare a valorilor către ceea ce până acum a fost 
transpuse sub forma unor gesturi timide. Ceea ce vine spre noi acum seamănă cu o 
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sistematizare puternică, iar subiectivismul, care, poate, în zilele anterioare a fost 
acuzat prea mult se transformă acum în elemente de o frumusețe aparte. 

Ceea ce se întâmplă în ultima zi a acestei săptămâni vine, așa cum am văzut 
și în alte săptămâni pe care le tot analizăm aici, devine o confirmare a faptului că o 
suită a evenimentelor  urmărit o curgere lină, iar o altă o cercetare acidă. În ambele 
direcții ne confruntăm cu o mișcare de atitudine sau cu explorarea unui 
subiectivism ce ar putea să ne complice viața. Ceea ce se întâmplă în această 
săptămână are rolul de confirmare, de educație sau de informare, nu neapărat de 
stabilizare sub forma unui nivel sau a unei trepte. Asta înseamnă că valorile zilei de 
21 decembrie ar putea să nu ne impresioneze prea mult dacă am fost obișnuiți până 
acum să ne proiectăm viața în detaliu sau să visăm prea mult. 

Acolo unde viața fost trăită cu o anume duritate această duritate va spori 
ambiția și ne va pune în fața unui reper permisiv. Luna se află într-o relație bună cu 
Axa Dragonului însă nu va putea să medieze tendința Nodurilor și de aceea pentru 
a crede cu tărie că viitorul este mai bun își va stabili un reper. Este adevărat, acest 
reper va fi permisiv, însă nu va putea supraviețui încercărilor majore ce vor veni 
spre noi în anul 2015. 

În rest, ziua va liniști sufletul îndemnându-l pe individ să spere mai bine, să 
fie generos, activ, să accepte ideile celorlalți să fie tolerant și să aprofundeze 
domeniul în care a obținut, în această săptămână, un rezultat concret. Prin tot ceea 
ce înseamnă, această ecuație a zilei de 21 decembrie mulți vor îndrăzni să-și facă 
planuri pentru o viața mai buna. S-ar putea ca unele să se termine cu sărbătorile de 
anul acesta, altele s-ar putea să meargă după perioada sărbătorilor încă o 
săptămână. Oricum, există din acest punct de vedere o mare diferență între anul 
2014 și anul 2015. 

Prin urmare, 21 decembrie se transforma într-o zi a confirmărilor pe care 
le-am ignorat ori nu am putut să le înțelegem așa cum au venit spre noi de-a lungul 
acestei săptămâni. 21 decembrie este o zi de mișcare, de atitudine, de progres în 
care oamenii își vor lua ca reper ținte pe care vor să le atingă. Se vor ține de aceste 
obiective în special oamenii care n-au învățat până acum că în aceste vremuri 
tulburi pe care le traversăm planurile pe un timp îndelungat sunt expresia unor 
fantezii periculoase. 

Nu încape discuție că un om înțelept se va folosi de confirmările acestei zile 
pentru a-și sistematiza informația. Este mai puțin important dacă reperul pe care 
și-l stabilesc va fi atins sau nu. Ocupându-se de sistematizare, fiecare element pe 
care-l așterne în arhiva personală sau pe hârtie va rămâne acolo și oricând ar putea 
să facă apel la conținutul său pentru a se echilibra. Duritatea acestei zile va fi văzută 
doar în cazul celor care au dat dovadă de-a lungul acestei săptămâni de ambiție 
prea mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alterna acțiunile concrete ce 
țin de această lume, cu acțiunile ce vizează progresul spiritual. Din acest tandem 
mult mai câștigat va fi sufletul decât mintea. Mintea, cea care ne-a păcălit de multe 
ori, va obosi și rezultatul va fi transferat în suflet. 
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22 - 28 decembrie 2014 este săptămâna semnalelor pozitive și a evoluției. 
Intervalul acesta este deosebit de bogat în evenimente astrale pornind de la 
revenirea lui Uranus la mersul direct, după o perioadă de 5 luni de retrogradare, 
apoi intrarea lui Saturn în zodia Săgetător care nu este definitivă, revenind în 
Scorpion în următorul an, prin retrogradare, și apoi o multitudine de aspecte la 
care participă planetele individuale în raport cu Axa Dragonului sau cu planetele 
colective. Momentele acestea sunt deosebit de importante pentru toată lumea, 
indiferent de zodie sau de vârstă. În primul rând, revenirea lui Uranus la mersul 
direct înseamnă un alt ritm de lucru apoi, intrarea Soarelui în zodia Capricorn 
înseamnă și desprinderea de o perioadă de agitație, de instabilitate sau reducerea 
nevoilor la strictul necesar. Când Saturn, guvernatorul Capricornului, intră în 
Săgetător, zodie pe care Soarele numai ce a lăsat-o în urmă, nevoile individuale și 
sociale sunt raportate la un alt plan de valori. Se va face apel la disciplină, analiză, 
idei inovatoare, originalitate, dar și la aplicarea acestora pentru a face dreptate, 
pentru a prezenta celorlalți un adevăr care până acum a fost ascuns. Lucrurile 
acestea vor avea o mare perspectivă în timp și pentru că Saturn își pune amprenta 
și asupra acestui interval, și asupra anului următor, dar și pentru că, încă din prima 
zi a acestei săptămâni se va împlini Luna nouă, care reprezintă un moment de 
început pentru tot ce înseamnă planuri, proiecte, demersuri sociale sau aspirații 
pentru următoarele patru săptămâni. 

Unii oameni își vor ascunde foarte bine secretele, le vor ține în buzunar 
ascunse într-un seif sau vor încerca să promită altceva, să distragă atenția de la 
ceea ce nu vor să împărtășească, pierzând din vedere faptul că s-ar putea ca pe 
viitor lucrurile să nu mai poată fi duse mai departe așa cum vor ei. Asta înseamnă 
că săptămâna curentă ne imobilizează pe toți pe aceste depozite, fie că sunt 
pozitive, fie că sunt negative, pe care individul nu dorește să le împărtășească. Dacă 
se încăpățânează în această idee retrogradă, dacă nu dorește să participe la 
fenomenul social atunci viața îl va lua prin surprindere și complicațiile sau 
problemele pe care le va avea de-a lungul acestei săptămâni vor face o selecție 
periculoasă a evenimentelor sociale din care să se înțeleagă faptul că pentru 
problemele de acum nu este decât un singur vinovat: persoana în cauză. 

În intervalul acesta există trei mari vârfuri negative. Primul se va consuma 
chiar în prima zi a acestei săptămâni când Uranus va reveni la mersul direct. Știm 
și din alte analize că de fiecare dată când apare o astfel de schimbare, fie că se 
revine la mersul direct, fie că se inițiază mersul retrograd, prima zi în care se 
consumă acest episod este una destul de periculoasă pentru toți pentru că activează 
anumite zone ascunse ale minții și îi îndeamnă pe oameni să facă lucruri ieșite din 
comun, neobișnuite chiar dacă nu sunt pregătiți pentru asta. 

Al doilea este ziua de marți, 23 decembrie, când Venus, în calitate de Regent 
Karmic de Nord (RKN), se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și va 
aduce la vedere o direcție negativă numită karmă plutoniană. În aceeași zi se va 
produce și trecerea lui Saturn pe zodia Săgetător ceea ce va însemna renunțarea la 
un mister periculos și îmbrățișarea unui adevăr spus la scenă deschisă. Apoi un alt 
moment delicat al acestei săptămâni va fi cel din ziua de vineri. Oamenii vor 
încerca, sub impulsul Lunii din Pești, să ascundă adevărata problemă, să ignore o 
durere personală ori să se prezinte față de cei din jur în alt mod. Cu alte cuvinte, vor 
încerca să ascundă minciuna și dacă până acum au fost oameni periculoși sau nu au 
ținut cont de cei din jur atunci neseriozitatea lor nu va putea fi transformată dintr-
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odată în seriozitate, nu vor putea fi cu obrazul curat și subțire dacă în ultima 
perioadă, nu doar în ultimele luni, ci tot anul 2014, s-au comportat urât. 

De altfel, întreaga săptămână ne va îndemna să ne comportăm în alt mod, să 
facem o selecție importantă a evenimentelor pozitive ale anului 2014 sau să ne 
înfigem rădăcinile într-un teren mult mai fertil prin intermediul căruia să ne 
eliberăm de tensiunile inutile. Acest interval este deopotrivă și săptămâna 
semnalelor pozitive, dar și a evoluției pentru că personajele care până acum au 
activat în umbră sau poate au fost negative vor primi semnale pozitive adică vor fi 
invitate să se elibereze de această tensiune pentru ca pe alte conjuncturi, în altă 
perioadă, să evolueze. Cei care sunt pregătiți acum pentru evoluție vor face pasul 
într-un mod cât se poate de frumos, de elegant și de rapid, minunându-se cum a 
fost posibil ca atâta amar de vreme să poarte pe ei o haină atât de urâtă, ruptă și 
veche. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne preocupa în 
mod cu totul special de lumina sufletului. Ființele de lumină vor fi acum la datorie, 
adică vor lucra atât în mod conștient, prin ceea ce și-a propus să facă, dar și în 
subtil, prin participarea la mare lucrare de trezire a conștiinței colective de trezire, 
a identității rafinate pentru ca omul să-și reamintească de frumusețea sa divină. 

 
Luni, 22 decembrie 

Luni 22-12-2014  0:44  Uranus (Ari) S/D 

Luni 22-12-2014  1:02     Sun (Sag) --> Capricorn (Winter Solstice) 

Luni 22-12-2014  3:24    Luna (Sag) --> Capricorn 

Luni 22-12-2014  3:35     Sun (Cap) Con (Cap) Luna (New Moon) 

Luni 22-12-2014  7:56    Luna (Cap) Tri (Vir) Lilith 

Luni 22-12-2014 12:01    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Luni 22-12-2014 17:57    Luna (Cap) Con (Cap) Mercury 
 

Se acționează de dragul acțiunii. Compromis. Curaj. Inițiativă. Surprize. Se 
deschide o pagină nouă în istoria personală. Diminuarea agresivității. Cuvântul 
este mai important decât simțirea. Surprize. Sentimentul este invocat pentru a 
stabili o regulă. Pregătiri pentru un nou an. 

 
Unul dintre cele mai importante evenimente astrale ale săptămânii se va 

consuma chiar în prima zi. Este vorba despre revenirea lui Uranus la mersul direct. 
Aflat în plin tranzit prin zodia Berbec, Uranus îi îndeamnă pe oameni să obțină 
performanțe remarcabile în domenii de maximă prioritate ori pur și simplu să 
distrugă preocupările celorlalți sau poate chiar zona în care ei excelează pentru ca, 
neavând nimic, să nu se mai poate face o diferența în avantajul acestora. Revenirea 
lui Uranus la mersul direct de acum se va localiza mai mult în zona termenilor, a 
cuvintelor, a noțiunilor sau a ideilor care până acum nu au fost exprimate corect 
sau nu au fost prezentate atât de clar. În noaptea de duminică spre luni se va 
consuma un alt eveniment astral, este vorba despre intrarea Soarelui în zodia 
Capricorn și apoi, la puțin timp, se va împlini și faza de Lună nouă. Cu alte cuvinte 
forma aceasta de revenire, de întoarcere la echilibru, la noțiunile de bază, la 
dragoste, la respect, la performanță se va menține cel puțin patru săptămâni acum 
încolo. Așa după cum se poate constata, ceea ce se inițiază la începutul acestei 
săptămâni va depăși cadrul celor șapte zile pe care le analizăm aici și chiar cadrul 
anului 2014, mergând până spre finalul lunii ianuarie a anului următor. 
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Dacă lucrurile sunt așezate pe un făgaș normal în ceea ce privește echilibrul 
psiho-emoțional atunci oamenii se pot pregăti pentru anul care va veni și vor face 
acest lucru prin diminuarea agresivității ori printr-o inventariere corectă a 
calităților și defectelor pe care le dețin. Nu trebuie să uităm că în această zi în care 
multe din aspirațiile și ambițiile individuale intră pe un făgaș normal, Luna se va 
afla într-o relație bună cu Luna neagră. Tentația invadează psihicul și impune 
etaloane greșite emoțiilor. Asta înseamnă că pe revenirea la mersul direct Uranus 
ne zăpăcește pe toți și ne depărtează de ceea ce ar trebui să fie baza unui 
comportament echilibrat: iertarea. Cei care lucrează cu energia ori care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală se vor preocupa în prima zi a acestei 
săptămâni de fapte bune. Se vor gândi că dacă faptele bune vor fi moneda de 
schimb folosită acum în relațiile interumane, atunci își pregătesc un viitor luminos 
sau măcar se vor proteja de o agresivitate potențială pe care Uranus din 2011 
încoace o tot lansează. 

Segmentul profesional va avea de depășit o încercare majoră în această 
prima zi a săptămânii nu doar prin situațiile încurcate pe care un angajat trebuie să 
le rezolve acum, deși nu el este vinovat pentru această situație, cât mai ales o 
anume nesiguranța care plutește în jur și care afectează eficiența la locul de muncă. 
Dacă un angajat se gândește că pentru toate aceste lucruri nu trebuie acum să caute 
vinovați și urmărește să-și diminueze agresivitatea sau, poate, nota ușor impulsivă 
cu care abordează problemele de acum, atunci va vedea că lucrurile nu sunt atât de 
periculoase precum par, iar sancțiunile nu se vor mai concretiza. 

Prin urmare, 22 decembrie are toate șansele să devină una dintre cele mai 
complicate zile ale acestei săptămâni și, implicit, una dintre cele mai neobișnuite 
zile ale finalului de an. Deviza principală a acestei zile ar trebui să fie dată de 
diminuarea agresivității. Știm însă că de fiecare dată când Uranus intră în mers 
retrograd sau își revine din mersul retrograd psihicul uman trece printr-o 
zdruncinare periculoasă. Întregul curent se orientează acum către o altă destinație 
și este posibil ca prin faptele pe care le vom săvârși astăzi să se deschidă o nouă 
pagină în istoria personală prin implicațiile pe care acțiunile de acum le au asupra 
evenimentelor viitoare ce vor veni spre noi începând cu ianuarie 2015. 

Dacă luăm în calcul și faptul că astăzi se împlinește Luna nouă, perspectiva 
evenimentelor și ușurința de a construi un edificiu impresionant, de a echilibra 
psihicul uman sau de a ne detașa de un context agresiv printr-o decizie categorică și 
simplă reprezintă una dintre soluțiile miraculoase. Oamenii sunt astăzi inspirați să 
facă fapte bune, au și putere de concentrare, iar profunzimea gândurilor s-ar putea 
să-i ducă spre a răscoli zona psihicului, sector asupra căruia acum nu ar trebui să 
intervină cu nimic. Curiozitatea nu este bună astăzi și toate acțiunile care au la bază 
această tentație se vor termina prost. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să ne 
deschidem inima și prin ceea ce scoatem de acolo și împărtășim celorlalți să le 
deschidem și lor sentimentele frumoase, gândurile curate, dragostea și iertarea. 
Diminuare agresivității ar trebui să fie obiectivul principal al acestei zile. 
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Marți, 23 decembrie 
Marti 23-12-2014  0:16    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Marti 23-12-2014  0:44    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Marti 23-12-2014  1:34   Venus (Cap) Squ [Lib] North Node 

Marti 23-12-2014  1:48    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Marti 23-12-2014  4:57    Luna (Cap) Squ [Lib] North Node 

Marti 23-12-2014  5:16    Luna (Cap) Con (Cap) Venus 

Marti 23-12-2014 18:33  Saturn (Sco) --> Sagittarius 
 

Zăpăceală. Inspirație. Rădăcina lucrurilor este descoperită în august 2014. 
Tensiuni pe procedee mai vechi. Se abuzează de ton. Calitatea măsurilor contrage 
voința să rupă o relație. Senzații stranii. Accese de furie. Voluptate. Cercetările 
sunt absolut esențiale. Fiecare reușește după forța sa. Personajele celebre trec în 
umbra până la primăvară. Viața pare nedreaptă. 

 
A doua zi a săptămânii ne va vorbi despre seriozitate. Acum Saturn se va afla 

pe ultimele minute ale zodiei Scorpion, urmând ca, în după-amiaza acestei zile, să 
intre în Săgetător. Nu va sta mult în acest semn pentru că din martie va intra în 
mers retrograd și va reveni în zodia Scorpion pentru ca apoi în ultima parte a lunii 
septembrie 2015 să intre definitiv în această zodie. Ceea ce se întâmplă în această zi 
reprezintă o lecție de viață pentru mulți dintre cei care cred că nu mai au ce să 
învețe, nu mai au lucruri noi de aflat, pentru că știu totul despre oamenii din jur și 
despre situațiile pe care le traversează. Relația proastă care se construiește între 
Venus și Axa Dragonului ne vorbește acum despre abuzuri de încredere, de cuvinte, 
de termeni, de pretenții. Unii ar putea să aibă senzații stranii pentru că Venus în 
Capricorn îi îndeamnă să se preocupe foarte mult de seriozitatea lucrului, de 
profesie sau să împlinească o promisiune, însă constată că în jur nimeni nu îi oferă 
niciun ajutor sau chiar preocupările egoiste ale celorlalți îi zdruncină și îi întorc din 
drum. 

Ceea ce se întâmplă în 23 decembrie nu vine doar din relația proastă pe care 
Venus, în calitate de Mic benefic, o are cu Axa Dragonului, ci și pentru că încă nu 
ne-am obișnuit cu mersul direct al lui Uranus. Unii vor acuza o liniște suspectă, 
aceea pe care o recunosc de regulă înaintea unui pericol, alții vor considera că sunt 
în ochiul furtunii și atunci se așteaptă ca după acest moment să fie ridicați pe sus de 
probleme foarte mari. Saturn în Săgetător le va vorbi oamenilor despre conduită, 
judecată, despre faptul că viața uneori poate fi nedreaptă și lucrurile care nu se 
rezolvă repede trebuie lăsate în părăsire sau chiar abandonate complet. Cercetarea, 
studiul, aprofundarea sunt absolut esențiale unui asemenea tranzit. De aceea unii 
se opresc și se uită în jur ca un pasionat de lectură care admira o vitrina plina cu 
cărți rare sau care își caută cu privirea educată să găsească repede o carte pe care 
dorește să o citească. 

Deocamdată perspectiva evenimentelor nu este prea încurajatoare pentru că 
nu doar Micul benefic se simte acum agresat de relația cu Axa Dragonului, ci și 
Luna are aceeași soartă. Venus însă depășește cadrul predispozițiilor lansate din 
unghiurile pe care luna le împlinește pentru că având calitatea de Regent Karmic de 
Nord și împlinind acest unghi cu Axa Dragonului ne pune în fața unor evenimente 
de o duritate specială. Este vorba de trezirea unei karme plutoniene despre care 
știm din studiile lansate de astrologia karmică, dar și din alte trimiteri, că este 
necruțătoare. 
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Cu alte cuvinte momentul 23 decembrie ar trebui să reprezinte pentru toți un 
avertisment în care ar trebui să fie, în primul rând, prudenți și apoi consumatori de 
informații ori de evenimente sociale. Dacă s-ar putea, ideal ar fi să fie evitate 
complet interacțiunile astăzi, iar dacă nu se poate acest lucru să se intervină în 
toate aceste schimburi interumane cu atitudinea martorului. Orice element 
personal cu care se intervine în interacțiune astăzi poate duce la conflict. Nu am 
mai avut de-a lungul acestui an un moment atât de delicat în care, nu să mergem pe 
sârmă, că această situație a mersului pe sârmă am mai traversat-o, ci pe lama 
ascuțită a unui cuțit. 

Prin urmare, 23 decembrie este o zi de o gravitate aparte. Cei care nu sunt 
atenți la ceea ce se întâmplă în jur se împiedică, se lovesc de obiectele pe care le 
întâlnesc în cale ori le vine să spună ceva, să folosească anumiți termeni care au 
pentru ei un înțeles însă în contextul în care sunt folosite aceste elemente 
generează efecte negative. Cu alte cuvinte, 23 decembrie este o zi de ghinion însă 
răul acestei zile nu vine doar din ceea ce se consumă acum, ci din ceea ce anunță că 
se va întâmpla. Multe din evenimentele de acum devin periculoase pentru că se 
așază la baza unor demersuri sociale care, declanșate, nu vor mai putea fi oprite. În 
timp, integrând aceste demersuri sociale, această conotație negativă, senzațiile 
stranii, furia, agresivitatea sau neatenția evenimentelor vom vedea că următoarelor 
săptămâni vor fi marcate de un compromis straniu. Aceasta este una din situațiile 
când oamenii își fac probleme singurii. 

Ceea ce se va întâmpla începând cu după-amiaza zilei de 23 decembrie vine 
să schimbe modul în care percepem lumea, din selecția pe care o facem educației 
primite sau din seriozitatea cu care ne vom apropia de idei, de profunzimi sufletești 
sau de spiritul dreptății. Începând cu 23 decembrie dreptatea va avea un alt chip și 
dacă judecăm faptul că Jupiter trece prin zodia Leu, atunci oamenii se vor dovedi 
foarte creativi în sensul acesta sau poate chiar vor abuza de ceea ce cred că va 
însemna dreptatea în conflictul cu un individ sau cu societatea în ansamblu.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a extrage din jur tot ceea ce 
duce la profunzime sufletească sau la evitarea unui conflict deschis. Ceea ce merge 
spre liniște, ceea ce duce spre a împărtăși din calitățile sufletești poate înnobila 
sufletul și ne poate pregăti pentru ceea ce va veni spre noi în anul următor. 

 
Miercuri, 24 decembrie 

Miercuri 24-12-2014  4:52    Luna (Cap) --> Aquarius 

Miercuri 24-12-2014  4:56    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Miercuri 24-12-2014 18:25    Mars (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Miercuri 24-12-2014 23:48     Sun (Cap) Tri (Vir) Lilith 
 

Vorbele sunt păsări care nu pot fi controlate. Oamenii din jur devin 
stresanți. Se pune mult accent pe izolare. Viața are o componentă ascunsă. 
Curajul este măsurat prin aspirație. Voința este mută. Viața poate fi trăită și 
altfel. 

 
În 24 decembrie Luna va intra în zodia Vărsător și multe din complicațiile 

primelor două zile ale săptămânii se orientează pe un făgaș normal. Marte se află 
acum într-o relație bună cu Axa Dragonului și de aici înțelegem cât de mult vor fi 
avantajați oamenii care până acum au muncit sau care au dovedit că sunt ființe 
superioare. Vorbele lor vor avea o mare greutate, iar faptele vor rămâne adânc 
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înfipte în istorie. În primul rând, ziua se va remarca la capitolul curaj. Este posibil 
ca oamenii care până acum au stat în umbra și au urmărit fenomenul social să iasă 
acum și să facă o declarație sau să-i impresioneze pe cei din jur cu faptele 
remarcabile pe care sunt în stare să le facă. Aceste fapte vor fi încărcate de un mare 
curaj și de aici și trăsătura neobișnuită a acestei zile care va putea să transforme 
toată această direcție negativă în ceva bun, menit să ne mulțumească sau să ne 
încânte. 

24 decembrie este și ziua în care omul obișnuit devine o mare personalitate 
pentru că se va face o selecție pozitivă. Înțelegem de aici că evenimentul principal al 
zilei va fi relația bună a lui Marte cu Axa Dragonului și mai puțin trigonul Soarelui 
cu Luna neagră. Asta înseamnă că tentația nu va reuși să distrugă sentimente 
frumoase ori deschiderea pe care oamenii o vor avea în această zi. Ceea ce va reuși 
însă trigonul dintre Soare și Luna neagră să facă va fi o resuscitare a aspirației pe 
care am crezut-o anulată sau înlocuită de altceva. Relația bună dintre Soare și Luna 
neagră are acum darul de a media opoziția pe care Luna neagră o împlinește, și o 
menține mult timp de acum încolo, cu Neptun. Marile evenimente sociale devin 
acum ascunse în necunoscut sau pur și simplu topite în fața unui curaj aparte. Este 
posibil ca acest curaj să însemne o simplă desprindere de marile probleme, o vorbă 
bună spusă cuiva fără a aștepta ceva în schimb, o faptă făcută la momentul potrivit 
față de un om care a fost dus de destinul său să primească ceea ce avem de oferit. 
Totul pare că este coordonată de o sincronizare pozitivă și acest lucru ne va încânta 
foarte mult. 

Prin urmare, 24 decembrie devine o zi încărcată de semnificație prin ceea 
ce decidem să facem în cunoștință de cauză. Putem să facem lucrul acesta, nu 
pentru că dintr-o dată suntem mai curajoși sau mai puternici decât am fost la 
lungul anului, ci dovedim acest lucru pentru că elementele negative trec în planul 
secund. Abia acum se poate vedea adevărata intenție a unui om. Dacă prin trecerea 
în planul secund a problemelor sau durerilor această persoane va reuși să se 
prezinte față de comunitate prin fapte bune, prin gânduri de o aleasa profunzime 
sau printr-o stare echilibrată atunci toate elementele negative, care s-au așezat în 
jurul său ca o ghirlandă, primesc o explicație plauzibilă din partea grupului de 
apartenență ca și cum sunt doar niște erori. 

Bucuria acestei judecăți devine, prin intermediul aspectelor ce s-au consumat 
în primele două zile ale acestei săptămâni, drept o concluzie așezată la baza 
următoarelor zile pe care oamenii vor reușit să le valorifice cu mult succes. Faptul 
că se înțeleg mai bine vine din faptul că își acordă înțelegere sau iertare unii altora. 
Faptul că au ceea ce le trebuie în jur se întâmplă pentru că nu mai sunt atât de 
lacomi și nu mai doresc să-și umple cămara cu bunurile altora în ideea că, pe viitor, 
poate vor avea nevoie de ele și trebuie să le aibă la dispoziție. 

Relația bună care se construiește între Marte și Axa Dragonului are menirea 
acum de a compensa un mare ghinion, de a deveni vizibilă în ziua anterioară. 
Acum, prin credință, prin putere, printr-o inspirație aparte, printr-o mână a 
destinului care protejează ochii să nu vadă răul, gura să nu vorbească urât, 
picioarele să nu pornească pe un drum care se termină brusc, se transformă 
suferința într-o mare bucurie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la speranță. 
Omul nu trebuie să-și piardă niciodată speranța că într-o bună zi lumina din care a 
venit îi va înnobila până și această existență fizică, trăită aici, în întuneric. Cel care 
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crede și își hrănește viața cu speranță nu are de ce să pretindă vieții să-l scoată din 
suferință. Credința oferă omului certitudinea binelui. 

 
Joi, 25 decembrie 

Joi 25-12-2014  1:26    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Joi 25-12-2014  3:31 Mercury (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Joi 25-12-2014  5:54    Luna (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Joi 25-12-2014  6:35    Luna (Aqu) Con (Aqu) Mars 

Joi 25-12-2014  8:31    Luna (Aqu) Opp [Leo] Juno 

Joi 25-12-2014  8:53 Mercury (Cap) Con (Cap) Pluto 

Joi 25-12-2014 17:10    Luna (Aqu) Opp [Leo] Jupiter 

Joi 25-12-2014 18:29 Mercury (Cap) Sex (Pis) Chiron 
 

Efecte negative asupra vieții personale. Consum. Nevoie de iertare. 
Răbdare. Încrederea că lucrurile vin de la sine. Nevoie de perfecționare. Detașare. 
Seriozitatea este supusă unui risc. Pentru a reuși oamenii se compromit. 
Informația nu este folosită corect. Viața oferă individului surprize. Cunoașterea 
devine mai importantă. Valorile personale devin adversari pentru valorile 
universale. Secretul incită. Viața sănătoasă atrage atenția asupra faptului că 
vindecarea se poate produce foarte ușor. 

 
Relația proastă care se construiește între Mercur și Uranus, abia revenit din 

mersul retrograd, îi îndeamnă pe oameni la analiză. În general, când acest unghi se 
împlinește omul apelează la argumente negative. Arată că și-a pierdut încrederea 
sau că nu are motive să fie bun cu ceilalți ori să-i ierte. Careul lui Mercur cu Uranus 
înseamnă și conjuncția lui Mercur cu Pluton. Asta înseamnă că se activează o 
problemă generală, iar impactul lui Mercur asupra careului dintre cei doi malefici 
nu face decât să arate că individul se preocupă de o problemă socială pentru care el 
nu are soluție, dar de la care nu-și poate distrage atenția. Lucrurile însă sunt 
orientate de o manieră pozitivă pentru că elementul personal în care intervine 
Mercur, nota sa originală, va fi văzută în sextilul cu Chiron. Lucrurile ascunse, 
marile spații, invitația la moralitate transformă ziua de 25 decembrie într-un prilej 
de bucurie în care oamenii să uite de complicații, de probleme, de tristețe și să 
spere în mai bine. 

Unii vor crede că această orientare către bine este generată de faptul că 25 
decembrie este o zi de mare sărbătoare pentru creștinătate. Sunt astfel informați că 
magnetismul astral este obiectiv și nu ține cont de credințele sau de etaloanele pe 
care un individ și le-a stabilit, dar le poate integra pe acestea într-o structură 
majoră, alături de altele. Cadrul general, acela care vine din unghiurile astrale va 
susține orientarea către bucurie, către destindere sau către a înțelege o problemă 
care a fost ascunsă până acum. Nu degeaba suntem în săptămâna semnalelor 
pozitive și a evoluției, iar ceea ce reușește Mercur acum, prin tranzitul său prin 
zodia Capricorn, să răscolească poate deveni un element de referință pentru ceea ce 
va veni spre noi începând cu anul următor. Nu doresc să prezint încă de pe acum 
informații inserate în analiza aplicată anului următor, ci doresc să precizez că 
această componentă a lui Mercur în Capricorn, cea care urmărește să exploreze 
lucrurile, care au fost prezentate greșit sau ascunse cu bună intenție, sunt regăsite 
pe tot parcursul anului 2015. 

Ceea ce reușim să construim astăzi va avea impact asupra stării de sănătate 
sau asupra echilibrului psiho-emoțional. Cu alte cuvinte nevoia de iertare nu este o 
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întâmplare, răbdarea sau dorința de perfecționare nu sunt rezultate ale haosului. 
Ele sunt produse ale unor părți sociale. Oamenii devin așa pentru că problemele i-
au făcut mai înțelepți sau greutățile vieții i-au învățat să selecteze, să nu ia totul de-
a valma și să fie înțelepți. 

Prin urmare, efectele negative ale relațiilor care se construiesc acum între 
maleficii Uranus și Pluton, cei care mențin de câțiva ani activ careul lor, dar și 
impactul pe care Mercur îl are asupra acestei tensiunii vechi și ușor de recunoscut 
de oameni se soldează cu surprize plăcute, cu descoperirea unor secrete referitoare 
la impactul pe care un individ ar putea să-l aibă asupra grupului de apartenență sau 
asupra unor demersuri care vizează mai mulți oameni. 

Ceea ce este important și va avea o mai mare durabilitate în timp vine din 
unghiul pozitiv pe care Mercur îl împlinește cu Chiron. Această nouă relație pe care 
Mercur o realizează cu Chiron înseamnă cunoaștere, iar prin această cunoaștere, 
prin această aprofundare a înțelegerii se ajunge la vindecare. Din nou, oamenii se 
vor descoperi așa cum sunt în realitate. Dacă sunt sănătoși și puternici se vor 
prezenta cu mai multă îndrăzneală față de cei din jur, nu vor avea frică, reținere, nu 
vor avea nicio măsură în a se exprima și atunci vor fi văzuți mult mai clar dacă sunt 
bine intenționați sau nu. În general, greutățile vieții sau problemele îi maturizează 
pe oameni și îi transformă în înțelepți. Unii însă suferă degeaba, ca proștii, și poate 
de aceea anumite probleme li se mențin toată viața sau revin periodic. Acesta este 
misterul zilei de 25 decembrie și toate acestea trebui să-l ducă pe individ către a se 
înțelege mai bine, a se detașa de ceea ce este periculos, apăsător sau ridicol. Viața 
este frumoasă și atunci când vine din suflet, răspândește în jur un parfum aparte. 
Este posibil ca la un moment dat oamenii să treacă și prin probleme, prin greutăți 
sau să se simtă descurajați. Nu înseamnă că în adâncul sufletului poartă o vina. 
Dacă trebuie să fie găsită o explicație atunci careul acesta malefic dintre Uranus și 
Pluton, care arată probleme sociale, tulburarea conștiințelor inferioare sau 
agresivitate și mânie, trece de pe zona publică pe zona individuală și produce pe 
corpul de lumina al ființelor minunate iritații, usturimi sau chiar răni. Omului 
profund îi este suficient acest avertisment pentru a se trezi la realitate. Cine 
amplifică toate acestea și le transformă în dureri personale arată că, de fapt, 
activează pe un plan inferior. La aceste persoane, vindecarea anunțată de sextilul 
lui Mercur cu Chiron, fie seamănă, fie va veni foarte greu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne simțim privilegiați cu 
ceea ce am primit împreună cu viața. Oamenii pe care-i întâlnim, relațiile pe care le 
dezvoltăm cu aceste persoane au fost înscrise pe corpul de lumina și acum devin 
realitate. Dacă ne-am săturat de acest rost și vrem să facem mai mult sau vrem să 
facem altceva trebuie întâi să producem schimbarea pe corpul de lumină. 
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Vineri, 26 decembrie 
Vineri 26-12-2014  6:06    Luna (Aqu) --> Pisces 

Vineri 26-12-2014  6:33    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Vineri 26-12-2014 11:22    Luna (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Vineri 26-12-2014 13:46     Sun (Cap) Sex (Pis) Moon 

Vineri 26-12-2014 14:50    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Vineri 26-12-2014 15:10    Mars (Aqu) Opp [Leo] Juno 

Vineri 26-12-2014 19:11 Mercury (Cap) Squ [Lib] North Node 
 

Supunerea plăcerilor personale în fața interesului de grup. Crește interesul 
către religie. Vise. Constrângerea îl pune în dificultate pe individ. Minciuna 
devine rege. Valorile personale nu sunt băgate în seamă. Inspirația este ignorată. 
Viața capătă sens prin valori noi. Seriozitatea are de suferit. Se încalcă o 
promisiune. Ideea de prosperitate îi îndeamnă pe oameni să viseze. 

 
În 26 decembrie din nou avem noroc. Acum se împlinesc unghiuri negative la 

care participă Marte, Mercur, Junon și Axa Dragonului însă toate aceste direcții 
sunt aplanate de faptul că Luna intră în dimineața acestei zile în zodia Pești. Fie că 
o problemă este ascunsă, nu este împărtășită celorlalți și, prin amânare, se rezolvă 
de la sine, fie pentru că din nou o măna a destinului îi protejează pe oameni din fața 
unor mari pericole. Putem invoca aici și lupta cu minciuna care trece acum într-un 
plan secund sau prezența unei inspirații cu totul aparte ce-i îndeamnă pe oameni 
să-și încalce anumite promisiuni strâmbe sau de răzbunare și în felul acesta să 
reușească să meargă mai departe cu fruntea sus. Valorile promovate de această zi 
sunt însă ignorate. Iată, deci, există și un neajuns în faptul că oamenii evita 
problemele. Problemele acestei zile sunt de altfel de natură karmică pentru că 
destinul însuși îi invită pe oameni să exploreze anumite limite ale înțelegerilor sau 
acceptării. Dacă nu acceptă suferința și vor să se bucure în continuare, plătesc 
prețul superficialității și acest lucru va transforma ziua de 26 decembrie într-o 
durere sufletească pe care oamenii nu vor reuși să o înțeleagă suficient de bine, de 
vreme ce vor să o ascundă. Asta înseamnă că minciuna îi va tulbura și acolo unde 
valorile personale nu se susțin pe nimic bun, acolo unde avuția, patrimoniul sau 
ceea ce deține un om la moment dat a fost acumulat prin mijloace mai puțin 
corecte sau chiar prin furt, 26 decembrie nu poate fi o zi liniștită pentru că 
răscolirea destinului înseamnă contactul cu aceste elemente suplimentare 
referitoare la toate aceste situații. 

Dar intrarea Lunii în zodia Pești nu-i ajută degeaba pe oameni să se ascundă 
din fața problemelor. În încercarea lor ar putea să dea de probleme și mai mari și 
atunci 26 decembrie poate deveni una dintre cele mai apăsătoare și triste zile ale 
acestei săptămâni. Pentru că acest lucru nefericit să se întâmple este nevoie să se 
îndeplinească o condiție: suferința de acum să fie, de fapt, răsplata faptului că de-a 
lungul întregului an acest individ i-a făcut pe cei din jurul său să sufere. 

Pentru a scăpa de toate aceste probleme oamenii ar putea să facă acum apel 
la un cult nou, la o religie aparte sau la anumite idei care, după convingerile lor de 
acum, ar putea să le susțină ideea că suferința pe care o parcurg este nedreaptă. 
Suferința zilei de 26 decembrie nu este deloc nedreaptă, ci, dimpotrivă, o manieră 
originală prin care forțele subtile, care ne ajută să împlinim ceea ce ne-am propus, 
ne ajută să ne echilibrăm. 

Prin urmare, 26 decembrie ne aduce în fața unor episoade deosebit de 
interesante. În primul rând problemele dau semne că se grupează și cel înțelept va 
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evita acum o confruntare, lăsând lucrurile să vină de la sine ori implicându-se în 
evenimente contrare tendinței generale. Asta înseamnă că persoana respectivă dă 
dovadă de un dram de înțelepciune, că înțelege ce înseamnă să lucrezi cu valorile și 
că bucuriile vieții nu sunt rezultate întâmplătoare ale stării de confort. Intrarea 
Lunii în zodia Pești înseamnă căutarea unui sens nou, a unor înțelesuri pe care 
oamenii să le așeze, ca de multe ori în ultima perioadă, la baza comportamentului. 
Evitarea confruntărilor directe cu aceste probleme ar putea să fie acum cea mai 
bună soluție. Oamenii care nu au o viață fericită, cei care acum trec prin tot felul de 
probleme, ar trebui să se gândească că poate, dacă acestea nu sunt preluate dintr-
un bazin colector social, dacă sunt provocate de ei, atunci ar trebui să fie puțin mai 
înțelepți și să accepte că de-a lungul acestui an care este pe punctul de a se încheia 
nu au fost corecți cu cei din jur. Acum se reglează lucrurile și dacă, fie și numai în 
ultimul ceas dau dovadă de un dram de înțelepciune atunci acceptă faptul că numai 
așa se pot regla lucrurile, numai așa își pot cere iertare de la cei din jur, numai așa 
ar putea menține prosperitatea în formă compactă. 

Maniera în care este ascuns acest element va însemna pentru foarte mulți o 
experiență nefericită. Peste timp când își vor aminti ceea ce li s-a întâmplat în 
această zi sau în perioada sărbătorilor de iarnă se vor gândi că toate aceste situații 
conflictuale care clarifică sau reglează au reprezentat un mare beneficiu din partea 
destinului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu seninătate față de tot 
ceea ce este programată să ni se întâmple. Puterea unui individ nu stă numai în 
faptul că este fericit, că are puține probleme sau nu are deloc probleme ori că deține 
o bogăție confortabilă. Puterea individului vine din legătura continua cu universul. 
Tocmai de aceea acest semnal al universului trebuie luat în considerare. 

 
Sâmbătă, 27 decembrie 

Sambata 27-12-2014  3:45    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Sambata 27-12-2014  4:48    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Sambata 27-12-2014  5:10     Sun (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Sambata 27-12-2014  9:03    Luna (Pis) Sex (Cap) Mercury 

Sambata 27-12-2014 17:43    Luna (Pis) Sex (Cap) Venus 
 

Ambiții puse pe seama determinismului social. Acces la informații noi. 
Starea de sănătate se ameliorează. Inspirația este folosită ca o armă împotriva 
celorlalți. Se cere o confirmare. Sentimentul are nevoie de răspuns. Risipa nu este 
acceptată. Oamenii se pregătesc pentru ceea ce va însemna următorul an. Curajul 
ne schimbă. 

 
27 decembrie este o zi liniștită. Astăzi Luna se află în a doua zi de Pești și îi 

îndeamnă pe oameni să fie ambițioși în zona de confort. Cu alte cuvinte, dacă au 
fost bucuroși până acum vor dori să fie și mai bucuroși, fără a distruge corola de 
minuni a lumii, ca în celebra poezie. Ceea ce vine spre noi în această zi ține mai 
curând de inspirație sau de nevoia de a ameliora o stare de sănătate ori de a insista 
pe acumularea unor informații suplimentare despre un domeniu nou sau despre 
ceea ce se întâmplă pe zona publică. Asta înseamnă că oamenii se vor situa din nou 
în ochiul furtunii, adică se pregătesc pentru ceea ce va veni spre ei în anul următor. 
A trece printr-un sextil cu Pluton, a atinge și sextilele cu Mercur și cu Venus 
înseamnă dezvăluire. Pe de o parte secretele personale sau anumite informații ce 
nu au fost dezvăluite celorlalți sunt explorate, iar de parte cealaltă vin invitațiile din 
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zona publică pentru a vorbi frumos, pentru a ne purta cuviincios sau refuza 
participarea la evenimente de proastă factură. 

Este de la sine înțeles că oamenii se vor purta în această zi după cum s-au 
format de-a lungul timpului, nu atât de mult după tentațiile la care sunt supuși prin 
relația cu cei din preajmă ori cu comunitatea. Din această cauză ziua de 27 
decembrie este o zi liniștită, menită să ne ofere mai multe confirmări decât să ne 
pună la muncă. Este adevărat, de fiecare dată când Luna trece prin zodia Pești 
oamenii se interiorizează. Nu înseamnă că au pierdut din curajul pe care l-au 
manifestat de-a lungul săptămânii, ci înseamnă că se pregătesc pentru un mare 
eveniment, fără să știe în mod concret la ce se refera acesta. 

Dacă adăugăm acestor elemente ce vin din relația complexa pe care Luna 
realizează în tranzitul său prin zodia Pești și faptul că astăzi se împlinește unul 
pozitiv între Soare și Neptun înțelegem de ce inspirația va fi folosit astăzi ca o armă. 
Este posibil ca sentimentele la care se face apel, trăirile sau poate chiar experiențe 
de viață să nu fie tocmai plăcute. Ele devin plăcute prin împărtășire ori prin faptul 
că, ajunse pe o zonă comună, pe un teren unde se întâlnesc și cu experiențele 
celorlalți, își dau seama că nu sunt unicate. De aici și încurajarea pe care oamenii o 
simt pentru a se lăsa în voia inspirației. 

Prin urmare, 27 decembrie înseamnă revoltă împotriva propriei condiții, 
dacă aceasta nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Ziua vine cu confirmarea și, mai 
ales, vine să-l încurajeze pe individ să-și cultive inspirația și să își mențină curajul 
chiar dacă acum nu are de ce să-l dovedească. Sentimentul care predomină în 
această zi este acela care cere confirmare. Oamenii care se iubesc au nevoie astăzi 
să-și spună cuvinte frumoase și aceste cuvinte chiar dacă sunt copiate dintr-o sursă 
exterioară, chiar dacă nu sunt rodul unor creații personale, impresionează. Asta 
înseamnă că omul se pregătește pentru ceea ce va veni îndreptându-se frumos spre 
cei din preajmă. Asta înseamnă că liniștea nu ne va fi străină și chiar dacă anumite 
ambiții ar putea să tulbure puțin atmosfera momentului acestea, pentru că din 
Capricorn, se sting repede ori se așază în jurul unor aspirații pentru care trebuie 
întotdeauna mult timp pentru a se împlini. 

Relația bună care se construiește între Soare și Neptun, pe lângă faptul că le 
aduce aminte oamenilor cât de importantă este inspirația, îi avertizează că risipa, în 
zilele următoare și chiar în prima parte a anului 2015, nu va fi acceptată. Asta va 
face din 27 decembrie și o zi de analiză sau de înțelepciune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aprofunda sentimentul 
iubirii. Când inspirația hrănește iubirea, orice obstacol se topește și ființa devine 
din nou o celulă echilibrată. Primele semne că individul face acest lucru vine din 
redobândirea stării de confort. Apoi va veni și vindecarea. 
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Duminică, 28 decembrie 
Duminica 28-12-2014  8:35    Luna (Pis) --> Aries 

Duminica 28-12-2014  9:25    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 28-12-2014 20:31     Sun (Cap) Squ (Ari) Luna (Half Moon) 
 

Motivele personale nu vor fi importante pentru a recâștiga un confort, ci 
cele sociale. Independență. Apel la o disciplină care până acum a dat rezultate. Se 
recuperează timpul pierdut. Conflict penibil. Speranță într-o viață mai bună. 
Gândurile devin îndrăznețe. Valorile neobișnuite doresc să preia controlul. 

 
Finalul săptămânii aduce o modificare simplă de vibrație astrale prin faptul 

ca Luna va intra pe zodia Berbec și le readuce oamenilor alte motive de a 
interacționa sau alte așteptări de la cei din jur. În primul rând vor încerca să 
stabilizeze anumite rezultate pe care le-au comportat de-a lungul ultimelor zile. 
Unii vor considera că această ultimă săptămână întreagă a anului 2014 a însemnat 
de fapt și o perioadă de analiză. Le va conveni foarte mult să gândească așa pentru 
că acest interval poartă amprenta semnalelor pozitive și a evoluției. 

În realitate, trecerea Lunii pe zodia Berbec aduce o mare putere lui Marte, în 
calitate de guvernator al acestui semn. Pentru că în această perioadă Marte se află 
în fereastra opoziției lor cu Junon și cu Jupiter, această stimă de sine ridicată nu 
reprezintă altceva decât o altă formă de mândrie care, de-a lungul acestei 
săptămâni, a fost un obstacol. Este posibil ca mulți oameni să invoce motive 
personale pentru care doresc să se orienteze pe un anumit traseu ori să facă ceva 
anume. Ceea ce se întâmplă în forul intim, raportat la experiențele pe care individul 
le-a avut de-a lungul acestei săptămâni, comparativ cu ceea ce se întâmplă pe zona 
publică, înseamnă pentru omul comun întâlnirea cu valorile neobișnuite. Cei care 
lucrează cu energia și care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 
știi că momentul acesta în care Luna îi încurajează pe oameni să se exprime liber și 
să se îndrepte către ceilalți cu ceea ce au, bun sau rău, înseamnă de fapt explorarea 
unor conflicte. Această săptămână a semnalelor pozitive și a evoluției a fost un 
balsam pentru suflet și a încercat să tempereze pornirile agresive majore ale acestei 
perioade pe care o traversăm. Faptul că acum este zdruncinată această armonie sau 
omul se orientează către această distrugere chiar dacă, la modul concret, aceste 
evenimente nu se consumă acum, în această săptămână, arată că de fapt 
problemele pe care le traversăm acum, fie în ceea ce privește grupul de 
apartenență, fie referitor la națiunea sau poate la rasa umană în ansamblu sunt 
mult mai ample și mai greu de soluționat decât am crezut. Achizițiile acestei 
săptămâni, cele pe care am putea să ni le reamintim acum sunt în afara conflictelor 
penibile, susținute de ultima zi a săptămânii. Cei care vor să treacă dincolo de 
aceste probleme, care cred în bine, în evoluție sau în iertare vor face apel la o 
disciplină care până acum a dat rezultate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în fața unor motivații pe care 
în general oamenii le explorează doar când vor să-și argumenteze un conflict 
penibil pe care nu și-l pot scoate din minte. Faptul că imediat după ce Luna va intra 
în zodia Berbec va avea de împlinit un trigon cu Saturn, și el proaspăt intrat pe 
zodia Săgetător, arată că valorile sociale la care se face trimitere acum nu sunt 
stabilizate încă. Cei care sunt pozitivi de felul lor și care au activat de-a lungul 
acestei săptămâni prin calități, vor reușit să se impună asupra celorlalți prin 
exemplu personal. Dacă fac apel la experiențele de viață atunci acestea sunt confuze 
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și le arată oamenilor că sunt așezate într-o altă ordine decât ordinea cu care ar 
trebui acum să lucreze ei. Tot acest conflict între realitatea prezentă, construită cu 
achizițiile din ultima vreme, și experiențele majore ale vieții, ce conțin trăsături ale 
perioadelor mari pe care le traversăm acum, îl duc pe individ în fața unui conflict 
penibil și nu îi permit să vadă foarte departe. Cine vede foarte departe astăzi speră, 
nu are certitudinea finalizării în mod pozitiv a demersurilor în care se implică 
acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să facem acum o 
combinație între vise și aspectul dur al realității prezente. Combinația celor două 
elemente va lua înfățișarea unei construcții care, în interior, se susține deocamdată 
doar pe un schelet, iar în afară este plină de ornamente. O persoana care surprinde 
fenomenul vieții cu mare precizie, dar care nu vede în profunzime, va fi dezamăgită 
de această construcție, considerând-o una falsă sau o gluma. Din interior, adică din 
punctul de vedere al creatorului, ceea ce se ridica acum din mâinile sale reprezintă 
esența suferinței sale, concluzia la care a ajuns și propria sa viziune asupra vieții. 
Cine este tolerant se va bucura de implicarea semenului său și, mai ales, se va 
bucura că acesta, în ciuda a ceea ce încearcă să spună că a trăit, lasă o urmă clară a 
trecerii sale. 
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29 decembrie 2014 - 4 ianuarie 2015 este săptămâna reușitelor grele și a 
distrugerii unui adversar slab. Combinația aceasta de reușită și distrugere va avea 
în această săptămână un efect ciudat asupra individului și neobișnuit asupra 
grupului de apartenență. În primul rând, ultimele zile ale anului 2014 nu vor avea 
un mesaj clar definit sau o direcție atât de importantă încât să lăsăm baltă tot ceea 
ce am acumulat de-a lungul acestui an pentru a ne ocupa de acestea. Absența unei 
consistențe, neputința de a selecta din toate aceste evenimente o direcție 
importantă pe care să o ducem mai departe scoate în evidență, în primul rând, 
neputința omului de a construi un edificiu important în anul alegerilor multiple. 
Lăsăm în urmă un an complicat greu apăsător în care fiecare săptămână ne-a oferit 
o nouă posibilitate de a ne deschide către noroc sau deziluzie, către progres sau 
decădere. Ultimele zile nu fac parte din această schemă grandioasă a anului 
alegerilor multiple, ci fac parte din ceea ce va veni spre noi în anul următor, în 
2015, când multe din dezideratele anului anterior vor trece prin criză și își vor arăta 
adevăratul chip. 

Chiar dacă această săptămână are integrată și granița psihologică dintre ani 
nu doresc în această prezentare să anticipez nimic din ceea ce am inserat deja în 
analiza generală a anului 2015. La momentul potrivit aceste informații vor fi și 
făcute publice. Referindu-se strict la această săptămână, problema voinței 
personale, a calității morale, a resurselor pe care un individ dorește să le pună la 
dispoziția celorlalți va aduce un val de nemulțumire, de reacții nefirești ale 
individului față de grup și invers, dar și situații cu totul speciale, neobișnuite sau 
ciudate cum se întâmplă spre exemplu în prima zi a anului 2015 când se consumă 
opoziția perfectă dintre Marte și Jupiter. 

Cu cât ne apropiem mai mult de finalul săptămânii, cu atât mai bine vom 
înțelege că, de fapt, situațiile pe care le-am traversat de-a lungul acestei săptămâni 
nu au fost deloc simple sau banale, ci, dimpotrivă, au mobilizat aspecte esențiale 
ale comportamentului, gândirii sau emoțiilor. N-au fost simple distracții, ci 
momente în care ne-am arătat față de anturaj așa cum suntem. N-au fost simple 
dezvăluiri a ceea ce înseamnă puterea, forța creativitatea sau inteligența, ci modul 
cum arătăm că vrem să ne facem util pentru comunitate sau felul personal în care 
alegem sa arătăm dragostea pe care o purtăm semenilor. 

Nimic din ceea ce reprezintă o reușită în această săptămână nu a venit ușor, 
la fel și ceea ce prefigurează a se consuma după ce această săptămână se încheie nu 
va veni spre individ cu titlul de achiziție ușoară. Tocmai de aceea, adversarii care 
sunt învinși în această săptămână, în mod direct prin confruntări sau un mod 
indirect prin ceea ce aceștia aud că s-a consumat pe spațiul public, își arată 
calitatea pe care o au față de un opozant. Cu alte cuvinte, cel care a fost înfrânt a 
fost adversar, iar cel care a învins a fost un opozant. Diferența dintre cele două 
personaje, dintre cele două reprezentări face și diferența între eficiență și muncă, 
pe de o parte, și ignoranță răutate sau superficialitate, de partea cealaltă. 

Achizițiile acestei săptămâni se vor așeza în preajma zilei de 4 ianuarie la 
baza unui mare edificiu. Dacă evenimentele acestei săptămâni sunt mari atunci 
baza viitorului edificiu va fi solidă, puternică, iar încrederea care va fi cultivată de 
acum încolo un element de referință pentru cel care o experimentează, dar și 
pentru ceilalți care sunt invitați să ia parte la ea. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne construi un 
gând puternic pentru a nu transforma o persoană care nu înțelege într-un adversar, 
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de a nu distruge visul unui om care se crede puternic, deși nu este, ci de a arăta că 
suntem puternici prin dorința de a construi, nu prin distrugere. 

 
Luni, 29 decembrie 

Luni  29-12-2014  6:19    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Luni  29-12-2014  7:08    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Luni  29-12-201 4 10:39  Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Luni  29-12-2014 13:05    Luna (Ari) Tri [Leo] Juno 

Luni  29-12-2014 17:54    Luna (Ari) Sex (Aqu) Mars 

Luni  29-12-2014 19:18    Luna (Ari) Squ (Cap) Mercury 

Luni  29-12-2014 22:37    Luna (Ari) Tri [Leo] Jupiter 
 

Complicații din cauza unor așteptări nerealiste. Independență. Nevoie de 
securitate. Apel la o greșeală mai veche pentru a distrage atenția. Nevoie de 
asociere. Speranță într-o viață mai bună. Comunicare deficitară. Obsesia 
dreptății complica lucrurile. 

 
Chiar de la începutul săptămânii Luna va trece prin Coada Dragonului și le 

readuce oamenilor gânduri despre un trecut pe care nu l-au înțeles. Unii s-ar putea 
să se oprească cu acest gând în mijlocul anului 2014, alții vor merge până la 
începutul acestui interval cu obsesia dreptății și cu intenția de a da o replică dură 
unui adversar, de a corecta ceva care nu a fuzionat bine sau de a apela la anumite 
instrumente prin intermediul cărora să devină mult mai siguri pe ceea ce au. Luna, 
aflat acum în plin tranzit prin zodia Berbec, va încerca să se impună, iar oamenii 
prin aceasta atitudine vor scoate în evidență faptul că la capitolul comunicare sunt 
deficitari. 

Ar fi foarte bine dacă această dorință de reușită, această inițiativă care vine 
din conjuncția Lunii cu Uranus să nu reprezinte un element relativ. Din nefericire, 
pentru că Uranus se află foarte aproape de Coada Dragonului această nevoie de 
exprimare la un nivel, această acută dorință de independență îi va îndemna pe 
oameni să se uite prea des în curtea vecinului. Nevoia de asociere devine astfel un 
element primordial al acestei zile. 

Dar conjuncția Lunii cu Uranus nu reprezintă cel mai periculos aspect al 
acestei zile. Elementul cu care deja ne-am obișnuit, relația de careu a Lunii cu 
Pluton, este cu mult mai puternică pentru că aduce un plus de mișcare acestei 
energii prin activarea careului dintre malefici ei Uranus și Pluton despre care știm 
că ne coordonează viețile de câțiva ani. Asta înseamnă că obsesia dreptății va 
complica lucrurile și în loc să vină cu informații valabile, va veni cu o notă gravă, 
dură, indecentă, periculoasă care numai securitate nu pare. 

Faptul că Luna se uită spre Marte, aflat acum în plin tranzit prin zodia 
Vărsător, cu gândul de speranță, nu-i ajută pe oameni să își ordoneze gândurile, să-
și centreze relațiile și să nu-și strice proiectele. Cu alte cuvinte, Marte nu va reuși 
decât să medieze o problemă mai veche de destin, una care nu are nevoie de 
retrospectivă doar pentru că a fost tot timpul activ în minte. Ceea ce este activ în 
minte pentru prima dată, elementul la care se ajunge prin retrospectivă adică un 
neajuns, o durere personală sau o problemă de suflet susținută în ecuația astrală a 
acestei zile de opoziția lui Marte cu Jupiter, aflat în continuare în fereastra permisă, 
nu va putea fi mediat atât de simplu, adică printr-o singură idee sau prin 
consumarea unei întâmplări ce nu a putut fi anticipată. 
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Prin urmare, prima zi a săptămânii vine să ne integreze în săptămâna 
reușitelor grele și a distrugerii unui adversar slab prin faptul că ne arată că nu doar 
acum, ci poate de-a lungul întregului an am privit problemele personale în mod 
disproporționat. Gândul de reușită, nevoia de a rezolva o problemă foarte mare 
într-un timp foarte scurt nu-și găsește locul în spațiul acestei zile. Luna, trecând 
prin Coada Dragonului, îi îndeamnă pe oameni să-și exagereze problemele și să le 
selecteze după intensitatea durerii. Cu cât simt durerea mai puternic, cu atât au 
impresia că problemele pe care le traversează sunt mai mari. În realitate, prin 
faptul că Luna trece prin conjuncția cu Uranus această senzația durerii este 
înșelătoare. Dacă vor face apel la cunoscuți, la informații consultate de pe internet, 
din presă ori pur și simplu la recomandările unei persoane care le iese în cale 
oamenii vor avea impresia că își atenuează din această durere și complicațiile pe 
care le traversează acum își găsesc soluția sau trec de la sine. În realitate, nu fac 
decât să ducă mai departe această orbire emoțională, adică această pierdere a 
discernământului ce se va remarca acum. 

Sistemul de percepție va fi zdruncinat și de faptul că valorile răsturnate acum 
îi vor îndemna pe oameni să se uite prea mult la vecini, să se judece fără să 
cunoască nimic despre ei, fără să știe care este nivelul de cultură, nivelul de trai, 
disponibilitatea sau alte lucruri ce ar putea să fie importante în concluzia de acum. 
29 decembrie este o zi a verdictelor false și din această cauză cei care au senzația că 
își rezolvă probleme mari într-un timp foarte scurt de fapt își exagerează o 
problemă mică sau se bucură prea devreme cu reușita. Unii s-ar putea face de râs, 
exagerându-și rolul de învingători insistând foarte mult pe întâmplări care nu s-au 
consumat și exagerând calitățile adversarului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța la aceste reziduuri 
afective care ne tulbură mintea. Dacă un eveniment din trecut nu a putut fi rezolvat 
la momentul în care s-a consumat, privirea care-l răscolește acum nu va fi în stare 
să inventeze soluții, nici măcar să le găsească atunci când ele sunt presărate la 
picioare. 29 decembrie este o zi a emoțiilor stinse, a orbirii afective și nu este cazul 
să ne așteptăm să vedem clar ceva din jur. 

 
Marți, 30 decembrie 

Marți 30-12-2014  2:45    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 

Marți 30-12-2014 12:55    Luna (Ari) --> Taurus 

Marți 30-12-2014 19:26    Luna (Tau) Tri (Vir) Lilith 

Marți 30-12-2014 22:28    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
 

Invitațiile din jur sunt înțelese greșit.  Sentimentele sunt confuze. Ridicarea 
standardului prin acceptarea unui compromis. Inspirație. Revolta. Accidentul 
este privit altfel. Cercetare dintr-o zona periculoasă. Curiozitate. 

 
Luna își va încheia tranzitul prin zodia Berbec și în mijlocul zilei va trece pe 

zodia Taur, arătându-le oamenilor că este cazul să fie mult mai atenți cu 
sentimentele lor, să lase în urmă conflicte inutile și să se bucure de ceea ce au în 
preajmă. Cu alte cuvinte, relația proastă pe care Luna a împlinit-o cu Venus, înainte 
de a trece pe semnul exaltării sale, încearcă sa tragă un semnal de alarmă. Asta 
înseamnă că noaptea de luni spre marți ar putea să se remarce la capitolul intuiție, 
inspirație sau chiar vise premonitorii. Nu este un fapt obișnuit ca o relație proastă 
dintre Lună și Venus să obțină rezultatul acesta. Este însă clar că pe această durere 
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personală se mobilizează o mare cantitate de energie și cei care au deja anumite 
deschideri și le pot folosi, nu apelând la o energie negativă, la un stres sau la o 
problema, ci mobilizând o energie pozitivă pentru a rezolva o frustrare. 

În zodia Taur, în această primă zi, Luna va lăsa impresia oamenilor că sunt în 
fața unor evenimente unice. Asta înseamnă că oamenii, în a doua parte a zilei de 30 
decembrie, vor avea curaj să cerceteze o zona periculoasă, arătându-se îndrăzneți 
sau mergând în direcția aceasta pentru că nu au avut până acum ocazia să cunoască 
faptul că pericolul ar putea să vină și în acest sector. Cei care se arată astăzi foarte 
curajoși nu au avut niciodată ocazia să întâlnească un om care să-i zâmbească 
foarte frumos și după ce le va distruge o stare bună, cariera, un plan de viitor sau 
ceea ce individul dorește să pună la dispoziție prin schimbul pe care îl realizează cu 
această persoană, să îi și spună în față că asta a dorit de la început. Relația bună 
care se construiește între Luna și Luna neagră conține această ciudățenie și ea nu se 
activează decât în cazul celor care sunt mult prea curioși pentru cât de înțelepți s-au 
arătat până acum. 

Prin urmare, 30 decembrie înseamnă implicarea în evenimente fără minte. 
Dacă în ziua anterioară n-am văzut clar sau am refuzat să înțelegem realitatea pe 
motiv că este mult prea simplă și dacă o complicam atunci trăim intens, de această 
dată mintea lucrează cu informații reale, adică pericolul vine foarte aproape și, 
intrând în sfera de influență fi a persoanei, ajunge suficient de aproape încât i se 
vede acesteia toate detaliile însă mintea nu poate judeca în mod corect. 

Este posibil ca în cazul unora aceste evenimente ciudate care se consumă în 
ziua de 30 decembrie să fie rezultatul unei reglări de conturi. Destinul îi pune la 
punct și le arată că dacă au ajuns în punctul în care să fie liniștiți nu înseamnă că a 
făcut numai fapte bune. Liniștea câștigată acum prin suferința celorlalți este plătită 
scump printr-un eveniment similar. Luna neagră, o fi ea un element negativ în 
ecuația astrală a momentului, dar de această dată susține un mecanism pe care 
individul nu-l poate controla. 

Relația bună care se construiește între Lună și Neptun și care atinge faza 
maximă spre seară, îi îndeamnă pe oameni să pună în aplicare inspirația sau 
intuițiile care au venit spre ei în noapte de luni spre marți. Unii s-ar putea să fie 
atât de tulburați de ceea ce simt, intuiesc sau primesc sub formă de informație în 
noaptea de luni spre marți încât toată ziua de 30 decembrie să și-o petreacă 
gândindu-se la multiple variante sau la multiple înțelesuri ale acestor informații. 
Nu are rost să-și bată capul cu lucrurile acestea pentru că dacă nu înțeleg din prima 
clipă, nu vor ajunge prea curând la înțelesul real oricât s-ar strădui. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne proteja astăzi de pericole 
prin a ține sub control curiozitatea. Ceea ce nu înțelegem din primul moment, 
informații care nu sunt clare din primele secunde nu ne sunt folositoare astăzi. 
Tăcerea are acum un rol cu totul ieșit din comun și cine nu uita acest lucru va reuși 
să depășească toate problemele ascunse care vor veni spre noi în această zi. 
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Miercuri, 31 decembrie 
Miercuri 31-12-2014  5:40     Sun (Cap) Tri (Tau) Moon 

Miercuri 31-12-2014 12:28    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Miercuri 31-12-2014 13:34    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Miercuri 31-12-2014 17:57    Luna (Tau) Squ [Leo] Juno 
 

Optimism straniu. Selecție. Regret. Asocierile se complică. Se respinge un 
drept. Valorile personale sunt în impas. Apel la o formă de prosperitate. 
Inspirația depinde de viziunea de ansamblu. Problema secretului nu este 
rezolvată. Dezvăluiri. 

 
Ultima zi calendaristică a anului 2014 nu se remarcă la capitolul evenimente 

astrale. Poate aduce un optimism straniu prin faptul că Luna, aflată acum în a doua 
sa zi de Taur (Luna în Taur) ar putea să-i îndemne pe oameni la un anume optimist 
sau să facă o selecție a evenimentelor după niște motive personale. De aici și gradul 
mărit de satisfacție însă doar pe probleme mici. Ceea ce va veni spre noi în ultima zi 
a anului prefigurează o parte din evenimentele ce urmează a se contura în perioada 
următoare, integrate din punct de vedere calendaristic în anul 2015. Aceste 
informații se referă la dreptul de care vor uza anumiți indivizi pentru a complica 
asocierile sau pentru a respinge anumite modificări benefice. 

Combinația dintre sextilul perfect împlinit între Lună și Chiron și careul 
perfect întâlnit între Lună și Junon face referire cu predilecție în această modalitate 
mai puțin corectă de a atinge un progres. Unii oameni se vor gândi în această zi la 
prosperitate sau vor încerca prin analiza acestor probleme pe care nu le-au putut 
rezolva de-a lungul anului 2014 să demonstreze ca au o viziune de ansamblu, că 
știu multe lucruri despre cei din jur însă le vor dezvălui la momentul oportun. Asta 
va crea unde de mister care se vor risipi foarte repede în primele zile ale anului 
următor, poate chiar până la finalul acestei săptămâni. 

Cu alte cuvinte, 31 decembrie nu are o componentă ieșită din comun, nu este 
cu nimic mai presus decât alte zile ale acestei săptămâni pentru că se află ultima în 
șirul zilelor aferente anului 2014. Un element particular al acestei zile va veni însă 
din împlinirea trigonului pe care Luna îl va realiza cu Pluton. Asta înseamnă că se 
va situa în trunchiul minor pe care îl împlinesc împreună cu Chiron. Cu toate că 
anumite lucruri vor fi marcate astăzi de o oarecare dezordine, există o informație 
care ne va atrage atenția și vom medita asupra ei încercând să o integrăm în 
ansamblul din care face parte. Nici această informație nu ne va ajuta să ne 
orientăm mai bine, adică nu reprezintă un element decisiv în a judeca o victorie și 
nici calitatea cea mai mare din utilizarea căreia să obținem un așa efect.  

Prin urmare, ultima zi a anului 2014 se va evidenția la un singur capitol: 
ne va arăta că valorile personale sunt în impas. Unii vor face apel la rezerve, vor 
căuta să-și scoată pe masă pentru invitații, pentru musafiri sau poate pentru ei 
înșiși tot ceea ce au în frigider, tot ce am cămară, ceea ce au cumpărat mai bun și 
poate ar fi vrut să le folosească în mod eșalonat până când sărbătorile se vor 
încheia. Pe 31 decembrie oamenii vor da dovadă de o anume opulență încercând să 
distragă atenția de la adevăratele probleme pe care le au, urmărind să guste puțin 
din plăceri pe care le vor uita foarte repede până la finalul acestei săptămâni. 

Relația bună care există între Soare și Lună ne va arăta că astăzi oamenii vor 
dori să simuleze, prosperitatea, abundența, vor arăta că trăiesc pe picior mare sau 
că își permit relativ ușor tot ceea ce pun la dispoziția celorlalți. Aspectul neplăcut al 
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acestei zile vine din faptul că va aduce la lumina anumite informații care pot 
compromite statutul sau imaginea unor persoane care sunt vizate. Este posibil ca 
numele acestor persoane sau anumite fapte pe care le-au săvârșit să fie aduse în 
discuție în mod trecător. Cel care este orientat să vadă aceste lucruri imediat, cel 
care este înclinat către bârfă sau are ceva împotrivă acelor persoane va recepționa 
imediat și le va privi pe acestea ca pe niște dezvăluiri. Asta va prefigura o mare 
parte a trăsăturilor care vin spre noi în anul următor. Aceste trăsături de acum doar 
seamănă cu ceea ce va veni spre noi în anul următor, nu au atâta greutate încât să 
impună la această barieră psihologică dintre ani o modificare de vibrație atât de 
mare. Cu alte cuvinte, este o simplă coincidență că anumite lucruri sunt aflate 
acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ignora astăzi înclinația spre 
bârfă. Bucuria, chiar dacă ea susține acum opulența sau risipa, este de preferat față 
de interesul pe care ecuația astrală a acestei zile ar putea să o trezească față de 
lucruri indecente. Fiecare își trăiește viața cum dorește și ar trebui să fie judecat 
doar atunci când prin obiceiul pe care îl are devine invaziv sau agresiv față de 
ceilalți. 

 
Joi, 1 ianuarie 

Joi  1- 1-2015  2:51    Luna(Tau) Squ (Aqu) Mars 

Joi  1- 1-2015  4:05    Luna(Tau) Squ [Leo] Jupiter 

Joi  1- 1-2015  8:20    Luna(Tau) Tri (Cap) Mercury 

Joi  1- 1-2015 14:21    Luna(Tau) Tri (Cap) Venus 

Joi  1- 1-2015 19:10    Luna(Tau) --> Gemini 

Joi  1- 1-2015 20:54    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi  1- 1-2015 21:48    Mars (Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Adoptarea de etaloane greșite. Curajul folosește doar vorbele. Sentimentul 
de superioritate îndeamnă spre unire. Se aleg apele. Puterea vine prin dominare, 
chiar subjugare. Se pornește într-o călătorie cu final neașteptat. Corabia este 
oprită. Se evaluează un bun. Dreptatea respectă procedurile impuse. 

 
Luăm contact cu vibrația anului 2015 chiar din prima zi, când Marte va 

împlini o opoziție cu Jupiter. Asta înseamnă că o parte din tensiunile anului 
anterior vor fi aduse prin intenții sau prin fapte greșite în spațiul anului 2015 chiar 
din prima zi. Opoziția celor două planete va sugera oamenilor acum că a sosit 
momentul să facă o schimbare importantă. Vor considera că această schimbare a 
venit doar prin curaj nu doar prin vorbe. Pentru faptul că o parte din zi Luna se va 
afla în continuare în plin tranzit prin zodia Taur și, spre seară, va intra în zodia 
Gemeni, împlinind o opoziție cu Saturn, despre care vom vedea în analiza generală 
aplicată acestui an, are un comportament aparte față de celelalte planete sau 
elemente astrologice analizate, sugerând că sfârșitul călătoriei prefigurat încă de 
anul anterior s-a încheiat brusc. Într-o alegorie, așa cum suntem obișnuiți în genul 
acesta de prezentare, am putea invoca imaginea unei corăbii oprite dintr-un motiv 
pe care nimeni nu-l știe. Jupiter în Leu, căpitanul, nu dorește să se desprindă de 
poziția pe care o are la cârmă. Marte din Vărsător îi reprezintă pe tehnicienii care 
inspectează o posibilă defecțiune tehnică. Luna, care se ceartă acum cu Saturn 
printr-o opoziție, reprezintă subalternii căpitanului care fac o anchetă. Această 
întâmplare ipotetică scoate în evidență o mare forță negativă care va veni spre noi 
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începând cu prima zi a acestui an. Ne referim aici cu precădere la puterea de 
dominare, dorința de a subjuga un element curat, pur, decent care pare acum slăbit 
de putere doar pentru că trece printr-o reformulare. Există însă și varianta în care 
rolurile n-am fost alese în prima reprezentare așa cum trebuie. Jupiter ar putea 
însemna un grup de oameni, poporul sau poate rasa umană în ansamblu, iar Marte 
din Vărsător un factor care controlează voința sau îi impune acesteia o anume 
finalitate. Retrogradarea lui Jupiter, mai mult decât orice alt element care se 
remarcă în spațiul acestei zile, ne vorbește despre transformările de conștiință pe 
care le parcurgem acum. Marte din Vărsător de asemenea vorbește despre aroganța 
unor lideri care se joacă cu viețile oamenilor de parcă sunt bile, cărți de joc sau alte 
obiecte lipsite de importanță. 

Revenind strict la ecuația astrală a zilei de 1 ianuarie undele pozitive la care 
participă Luna înainte de a părăsi semnul exaltării sale (Taur) le vorbește 
oamenilor despre speranța de a fi iubit, de a face un schimb agreabil de cuvinte cu 
cei din jur, de a se mulțumi cu puțin sau de a primi aprecieri pozitive din partea 
unei persoane față de care în ultima perioadă am îndreptat toată admirația și 
dragostea. 

Elementele negative ale acestei zile care se vor împlinii, o parte cu Luna în 
Taur, iar un alt element cu Luna în Gemeni, le vorbește oamenilor despre 
încercările vieții și despre faptul că s-ar putea ca această iubire sau acest respect să 
se topească în această călătorie cu final neașteptat. Anul 2015 poate deschide cutia 
Pandorei, iar acest lucru va veni printr-un gând indecent, o decizie proastă sau un 
plan diabolic chiar din prima zi când Marte factorul care destabilizează, se va certa 
acum cu toată lumea care nu este de acord cu el (opoziție cu Jupiter retrograd). 

Prin urmare, prima zi a anului 2015 ne va vorbi la modul cel mai concret și 
cel mai apăsător despre o parte a devizei generale aplicate acestei săptămâni. 
Relația proastă care se consumă astăzi la grad perfect între Marte și Jupiter le va 
vorbi oamenilor despre reușitele grele, despre faptul că se află în impas și s-ar 
putea ca nimeni din jur să nu știe de ce trăim vremurile acestea. Nu înseamnă că 
totul este învăluit într-un mister adânc. Probabil că cineva cunoaște mult mai bine 
decât noi, însă acesta este cunoscut doar de la nivelul său și se adresează doar 
treptelor inferioare. Nimeni nu are acum viziune de ansamblu, nimeni nu știe 
concret de ce s-au întâlnit în această confruntare lipsită de rost grupul, poporul, 
rasa umană în ansamblu aflate acum într-un accentuat proces de transformare, 
într-o criză a conștiinței, cu ambiții absurde care nu modifică nici nivelul de trai în 
bine și nu oferă mulțumire încântare sau satisfacție nici protagoniștilor lor. 

Cei care sunt de felul lor mai lucizi, nu cei care vor intenționat să prezinte 
situațiile în aspectul lor negativ, vor vedea că orizontul acestei zile se colorează în 
tonuri mai puțin agreabile. Acestea le spun că o călătorie s-a încheiat brusc și 
nimeni nu știe dacă vasul în care a ales să se așeze este rezistent sau face față măcar 
la o parte din ceea ce va însemna următoarea călătorie. 

Referindu-se strict la vibrația acestei zile, puterea reprezintă elementul cel 
mai dificil al acestui moment și nu este cazul să începem următorul an cu gânduri 
abuzive, cu patimă sau cu dorință de distrugere. Să lăsăm aceste unde astrale să-și 
facă jocul și să ne ținem departe de magnetismul lor conștiința curată și puritatea 
sufletului acela care ne-au îndemnat să ne ridicăm privirea spre cer în anul anterior 
și să nu judecăm pe nimeni pentru ceea ce ni s-a întâmplat. Tot ceea ce știm, tot 
ceea ce am aflat despre ceea ce ni s-a întâmplat a însemnat doar demersuri de la un 
punct încolo, nu viziunea de ansamblu. Tocmai de aceea opoziția care se împlinește 
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între Marte și Jupiter reprezintă o altă etapă a unor demersuri despre care nu știm 
totul. Dacă alegem să le luăm cu noi în noua călătorie pe care o începem astăzi va fi 
o greșeală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să pornim în 
această călătorie cu gânduri pașnice. La modul concret aceste gânduri pașnice ar 
putea să însemne să oprim o nemulțumire care se amplifică pentru că nu suntem 
atenți la ce gândim și cum simțim. Corpul sau aparenta lucrurilor se pot înșela 
astăzi foarte mult. A pune o greutate nefirească într-o situație despre care nu știm 
prea multe (și nu se știe dacă vom afla prea curând) înseamnă a permite să se facă 
un abuz la adresa unui element fragil. Nu este cazul să avem astăzi atâta duritate în 
fapte. 

 
Vineri, 2 ianuarie 

Vineri  2- 1-2015  2:20    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Vineri  2- 1-2015  5:08    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Vineri  2- 1-2015 18:31    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri  2- 1-2015 20:45    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Vineri  2- 1-2015 22:37 Luna(Gem)Tri [Lib] North Node 
 

Seninătate. Calitatea demersurilor este neglijată. Sinceritatea invocă 
nedreptatea unui trecut îndepărtat. Victoria vine prin impresionarea 
auditoriului. Inspirația curge. Pașii sunt conduși pe drumuri misterioase. 

 
2 ianuarie va face un contrast interesant cu ceea ce a venit spre noi în prima 

zi a anului. Cu toate că aspectul tensionat între Marte și Jupiter se menține și în 
spațiul acestei zile, faptul că Luna se va afla într-un raport negativ cu Luna neagră, 
Neptun și Chiron le va vorbi oamenilor despre victorii la care nu pot ajunge. Este 
mai puțin important dacă aceste victorii vor fi atinse sau nu acum pentru că 
oamenii vor prefera astăzi să vorbească mai mult decât să se ocupe de acțiuni 
concrete.  

Relația bună pe care Luna o realizează cu Uranus de pe zodia Berbec va trece 
în primul plan și planul secund va fi lăsată opoziția Lunii cu Saturn. Nu mai 
contează dacă oamenii vor fi atât de serioși și vor renunța, din această cauză, și la 
tonul grav sau la nota impulsivă. Pașii ar putea să fie dezordonați însă ei ne duc pe 
drumuri misterioase și nu se știe dacă nu cumva aceste drumuri misterioase au și 
mari beneficii, că nu degeaba în această perioadă Uranus se apropie foarte mult de 
conjuncția cu Coada Dragonului, aspect care se va consuma la începutul lunii 
februarie. Asta înseamnă că oamenii beneficiază în continuare de o bună inspirație 
pentru că relația de sextilul a Lunii cu Uranus înseamnă și împlinirea aceluiași tip 
de unghi cu Coada Dragonului. Victoria astăzi va avea un nou chip, iar calitatea 
demersurilor, în special acelea revendicative, se va schimba mult. 

Asta înseamnă că ziua de 2 ianuarie se va remarca mai mult la capitolul 
discuții sterile decât la a ne încuraja în a face lucruri importante. De altfel cine se 
gândește acum la început de an la lucruri foarte importante când încă mai există în 
aer o atmosferă de distracție sau aceasta se va continua și în weekendul ce va veni. 
Asta înseamnă că bucuria mișcării sau atracția către activități superficiale vor da o 
notă definitorie acestei zile, reușind să compenseze cumva deficitul de înțelegere, 
de sensibilitate sau chiar o afectare a stării de sănătate așa cum se constată din cele 
trei unghiuri negative pe care Luna le împlinește cu Luna neagră, Neptun și Chiron. 
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Prin urmare, 2 ianuarie ne aduce ochiul furtunii. Ceea ce se va întâmpla 
astăzi va face o notă discordantă cu intenția de a schimba lumea sau de a judeca 
prea aspru o situație despre care nu știm prea multe, care a venit spre noi în ziua 
anterioară, dar și față de ceea ce va veni în 3 ianuarie când Venus va intra pe zodia 
Vărsător și vom renunța la disciplină, la atenție sau închistare. Mai avem timp în 
spațiul zilei de astăzi să copilărim, să visăm la realizări spectaculoase sau măcar la 
relații menținute într-un registru plăcut, atractiv sau confortabil. 

Unghiurile care se împlinesc astăzi în special cele care se referă la relația 
Lunii cu Axa Dragonului și Uranus ne pot conduce spre drumuri misterioase. 
Oamenii pot avea astăzi înțelegeri speciale, pot avea intuiții neobișnuite și vor crede 
că acestea fac referire la anul 2015. Nici nu bănuiesc acum că începând cu după-
amiaza zilei de 3 ianuarie, când Venus va intra pe zodia Vărsător, toate acestea vor 
fi de domeniul trecutului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva momentul acesta 
pentru odihna. Când Luna trece printr-o relație negativă cu Chiron starea de 
vitalitate este afectată și orice activitate face apel la un fond de rezervă. Pentru că 
acum fondul de rezervă este criticat, zdruncinat sau agresat de opoziția lui Marte cu 
Jupiter adică se face risipă prin gânduri, stări sau activități inutile ar fi cel mai 
indicat să ne odihnim. În felul acesta, ne pregătim pentru neprevăzutul care va veni 
spre noi începând cu 3 ianuarie, când Venus va intra pe zodia Vărsător. 

 
Sâmbătă, 3 ianuarie 

Sambata  3- 1-2015  0:30    Luna(Gem) Sex [Leo] Juno 

Sambata  3- 1-2015 10:40     Sun (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Sambata  3- 1-2015 11:15    Luna(Gem) Sex [Leo] Jupiter 

Sambata  3- 1-2015 13:57    Luna(Gem) Tri (Aqu) Mars 

Sambata  3- 1-2015 16:48   Venus (Cap) --> Aquarius 
 

Voință. Pentru a demonstra se reduce atenția. Evaluarea trecutului ca 
motivație în a demonstra un mit. Explozii temperamentale. Judecăți pripite. 
Incendierea emoțiile. Valorile personale sunt judecate greșit, dar nimeni nu 
observă. Grupul este mai important decât individul. Se trimit semnale spre o nouă 
uniune. Raportul de forțe se schimbă. Direcțiile înșală. Finalul drumului pare 
acum altfel decât este. Este cerută o schimbare și adoptată o modificare pentru a 
o amâna. 

 
Dacă Luna în ziua anterioară avut o relație bună cu Uranus, nu același lucru 

se poate spune despre relația Soarelui cu Uranus din această zi. În dimineața zilei 
de 3 ianuarie se va împlini careul Soarelui cu Uranus care a fost activ toată această 
săptămână, încă de la început și va mai fi o perioadă activ în limita toleranți 
admise. În felul acesta, se va vorbi în această perioadă despre voință, despre nevoia 
de a demonstra o forță sau de a lăsa libere emoțiile să se exprime. Este posibil ca 
din această cauză să traversăm explozii temperamentale, să fim tentați să-i 
judecăm pe ceilalți după ceea ce credem că au dorit să spună, nu după ceea ce se 
observă în mod direct. Totuși, fiind vorba de careu, această problemă emoțională 
va fi mai curând trăită față de propria persoană.  

Cine pierde din vedere acest detaliu, va realiza că de fapt nimeni din jur nu 
este vinovat, ci persoana care se supără deține întreaga vina pentru că înțelege 
greșit sau alege să selecteze prin voință proprie o anumită informație. De acest 
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lucru este răspunzătoare și planeta Venus pentru că toată ziua de 3 ianuarie se va 
afla în disonanță cu orice element benefic legată de experiențe de viață, 
discernământ sau respect față de muncă. Ea va trece pe ultimul grad al zodiei 
Capricorn și-i va transforma pe oameni în ființe rigide. Această rigiditate, 
raportând relația proastă dintre Soare și Uranus se va concretiza sub forma unor 
prejudecăți la care oamenii nu vor în niciun chip să renunțe. Ceea ce se va întâmpla 
pe 3 ianuarie va semăna de asemenea cu ceea ce am văzut că au însemnat anumite 
unghiuri pe care le-am parcurs de la începutul săptămânii până acum: finalul unui 
drum. Este posibil ca o parte din directivele care vin acum, prin faptul că Venus 
intră pe o zodie în care nu se simte chiar atât de bine, să ne oblige să ne modificăm 
atitudinea față de oamenii pe care nu-i apreciem. Practic, acest careu care există 
între Soare și Uranus ar putea să le vorbească oamenilor și despre o nemulțumire 
pe care o resimt în fața unei impuneri. Dacă părintele spune copilului “Poartă-te 
frumos pentru că ne faci de râs”, acesta va fi supărat pentru că îi spune acest lucru 
în momentul în care vrea să facă o poză apoi se va simți cu adevărat liber refuzând 
să facă din politețe un gest. Pentru cei din jur lucrul acesta pare un detaliu însă cel 
care trăiește are o altă părere. 

Raportând această schemă la interacțiunile dintre grupuri atunci problema 
liderului va fi una deosebit de gravă. Soarele în Capricorn nu are o calitate specială 
însă ar putea să primească acum un mesaj confuz, negativ sau pe care să-și 
dorească să-l interpreteze în sensul negativ din partea planetei Venus abia intrat pe 
zodia Vărsător, semnul exilului Soarelui. Lucrurile acestea par complicate pentru că 
între acestea nu este văzută o legătură directă. De aceea semnalul spre unitate sau 
dezbinare, îndemnul la îmbogățirea sau la sărăcire, comportamentele bizare care se 
vor remarca în această zi au la bază alte explicații decât ceea ce se vede în mod 
direct. 

Prin urmare, evenimentele zilei de 3 ianuarie ne arată în mod clar la ce 
suntem cu adevărat conectați. Dacă suntem conectați la voință atunci toți cei din 
jur vor trebui să asculte muzica pe care o întrecem sau o să meargă pe cărarea pe 
care o considerăm cea mai bună. Dacă suntem conectați la emoții atunci toată 
lumea de astăzi trebuie să se iubească și nimeni nu are dreptul să fie supărat, trist, 
abătut, nimeni nu are voie să cadă pe gânduri, să fie melancolic ori să-și aducă 
aminte de nostalgiile tinereții. Dacă suntem conectați la judecată atunci dreptatea 
va trebui să primeze față de tot ceea ce simte, gândește sau își dorește un individ. 
Aflat pe ultimul grad al zodiei Capricorn, Venus va face astăzi casă bună cu 
mesajele tendențioase ce ne vin din careul perfect împlinit între Soare și Uranus. 
Asta înseamnă că informațiile zilei de 3 ianuarie sunt răstălmăcite și binele acestei 
zile de fapt nu este bine, iar răul de acum de fapt are un chip frumos și ascunde în 
spatele său nu ceea ce credem, un obiect de tortură, o armă albă, ci un cadou 
frumos. Vom vedea de-a lungul tranzitului lui Venus prin zodia Vărsător că toate 
aceste confuzii de acum au la bază secrete pe care oamenii nu doresc să le 
împărtășească. Aceste secrete opresc legăturile subtile care există între evenimente 
dintre grupuri sau dintre persoane și de aceea în această zi vom avea impresia că 
toate aceste situații, lucruri sau persoane care dintr-o dată se trezesc împreună nu 
au nicio legătură unele cu altele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lua astăzi după 
aparențe. Cine va încerca să vadă dincolo de evenimentul în sine, să judece 
situațiile, oamenii sau persoanele după un alt mecanism va reuși să obțină 
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răspunsuri reale. Cine nu va face acest lucru își va exagera adversarul pentru a se 
bucura de unul singur de o victorie. 

 
Duminica, 4 ianuarie 

Duminica  4- 1-2015  1:34  Sun (Cap) Con (Cap) Pluto 

Duminica  4- 1-2015  3:08    Luna(Gem) --> Cancer 

Duminica  4- 1-2015 11:05    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Duminica  4- 1-2015 13:34    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Duminica  4- 1-2015 16:15   Venus (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Duminica  4- 1-2015 16:30     Sun (Cap) Sex (Pis) Chiron 
 

Controlul reziduurilor. Sentimentul de apartenență este o floare delicată. 
Judecata este alterată de experiențele personale. Paradisul se dezvăluie celor 
puternici. Se greșește în aplicarea unei reguli. Victoria motivează. Banul este 
privit ca o valoare universală. Profunzimea spiritului vrea să ia locul celorlalte 
valori. Sentimentele nu se mai aplică. Amânarea este judecată ca o soluție. Visul 
sperie și sunt aplicate procedee de blocare a percepției în planul realității 
imediate. 

 
Unul dintre cele mai importante aspecte care se consumă în această 

perioadă, în această săptămână, dar și în acest interval de început al lunii ianuarie 
se va împlini în noaptea de sâmbătă spre duminică și este dat de conjuncția 
Soarelui cu Pluton. Acest aspect este de un imens beneficiu acum pentru că survine 
după ce am parcurs tot felul de unghiuri lipsită de importanță, de consistență sau 
de însemnătate pentru comunitate și de o mare gravitate pentru cel care le trăiește. 
Conjuncția Soarelui cu Pluton vine să sedimenteze ceea ce este bun sau ceea ce 
trebuie să rămână pentru a putea valorifica relația bună care se construiește astăzi 
între Venus și Saturn. Saturn nu va sta mult timp în zodia Săgetător. Știm că în 
martie el va iniția un mers retrograd și apoi, după câteva luni, se va întoarce în 
Scorpion. Momentul acesta le va vorbi oamenilor despre lucruri bune care ar trebui 
să dureze mai mult și îi îndeamnă să creadă în durabilitatea lor. 

Cu cât sunt mai sănătoși, mai înțelepți sau mai atenți la ceea ce se consumă 
pe zona socială cu atât vor judeca mai puțin oamenii care greșesc și se vor gândi că 
poate, pe viitor, proiectul pe care-l inițiază are integrat și această nouă relație pe 
care ar putea să o dezvolte cu cei care greșesc în perioada asta. Luna, în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, va intra în zodia Rac și se va afla într-o relație bună cu 
Luna neagră și cu Neptun obținând astfel calitatea de mediator opoziției dintre cele 
două elemente astrale. Și prin tranzitul lunii, nu doar din celelalte unghiuri, 
constatăm că ultima zi a acestei săptămâni are cu adevărat calitatea de concluzie. 
Unii vor avea impresia că se află acum în fața unor evenimente deosebite, 
frumoase. Cred în promisiunile celorlalți, visează la o schimbare spectaculoasă și se 
simt agreați acum în grupul de apartenență sau tolerați în societatea care până 
acum i-a marginalizat. Nu este cazul să se desprindă acum de la sol, nu este cazul să 
viseze atât de departe. Chiar dacă opoziția dintre Marte și Jupiter s-a consumat în 
mijlocul acestei săptămâni, adică în prima zi a anului, ea este în continuare activă și 
lipsa de discernământ și neatenția ar putea fi drastic sancționate chiar dacă există 
în continuare protecția planetei Pluton. Protecția planetei Pluton le vorbește acum 
oamenilor despre îndeplinirea unei condiții pentru a accede la o șansă, la un noroc 
sau la o stare bună. Această condiție vizează explorarea puterii personale. Dacă de-
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a lungul acestei săptămâni unii s-au simțit puternici făcând fapte rele sau fiind 
zăpăciți, dezordonați, risipitori sau abuzivi la adresa sensibilității celorlalți Pluton 
le închide poarta către Paradis și le arată că dacă au iubit banul, confortul sau 
dezordinea, atunci să se orienteze către această formă de prosperitate. 

Este posibil ca o parte din evenimentele pe care le-am alimentat de la 
începutul săptămânii și până acum să stagneze, să treacă într-un plan secund 
pentru a face loc unui nou vis. Visul de acum nu este rău însă nu este permis nici 
chiar în această zi când lucrurile sunt bune să privim disproporționat relația cu un 
adversar, să facem adăugiri de o întâmplare care s-a consumat de curând. Simțul 
realității nu trebuie să fie diminuat pentru ca relația bună dintre Soare și Pluton să 
sedimenteze valori bune pentru a crea deprinderi sănătoase. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni, vine să ne ofere un răspuns 
clar, lucid și ușor de înțeles referitor la deviza generala a acestei săptămâni. Prin 
aceste sentimente astăzi înțelegem de ce anumite reușite au fost greu de obținut și 
de ce adversarii pe care i-am învins au fost de fapt slab pregătiți sau inferiori. 
Problemele care au venit spre noi de la începutul săptămânii până acum trec acum 
printr-o preschimbare interesante și oamenii vor dori să viseze mai mult, să caute 
răspunsuri în locuri care până acum le inspira teamă și să-i spere că din noile relații 
pe care vor să le dezvolte de acum înainte sa aibă mai mult noroc. 

Nu se știe dacă tot ceea ce se întâmplă în această zi de 4 ianuarie poartă 
amprenta visului. S-ar putea ca o parte din acestea să fie simple proiecte, adică 
scheme pe care oamenii să le urmeze cu seriozitate. Putem ști dacă în proiectele 
viitoare oamenii dau dovadă de seriozitate sau nu în funcție de ceea ce preferă să-și 
amintească astăzi din ceea ce au trăit de-a lungul acestei săptămâni. Dacă au fost 
maturi sau superficiali rămâne de stabilit pentru că indiferent de calitatea faptelor, 
indiferent de maniera în care și-au trăit viața de-a lungul acestei săptămâni 
conjuncția Soarelui cu Pluton vor așeza la baza unui edificiu ceva. Deci nu depinde 
de contextul astral dacă oamenii de acum încolo vor fi bogați sufletește, material 
sau educativ. Nu depinde de acest context astral dacă oamenii de acum încolo vor fi 
mai nemulțumiți sau mai bogați în probleme. Conjuncția Soarelui cu Pluton 
sedimentează ceea ce au ales și au practicat cu insistența de la începutul săptămânii 
și până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gusta astăzi din vis, din 
imaginație, din proiectarea speranțelor în viitor, însă de a nu considera ca aceasta 
este hrana principală. S-ar putea astăzi să simțim foarte puternic nevoia să facem o 
faptă bună, să ne apropiem cu inima deschisă de o persoană aflată în suferință. Să 
facem acest lucru și să nu considerăm că aceasta este ultima ocazie când am putea 
să demonstrăm puterea, forța sau dominarea. Ceea ce pare a fi un adversar în 
această ultimă zi a săptămânii este de fapt un cățel care a stat toată noaptea în 
ploaie și a uitat să muște. 


	
	
	

