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ntrăm în anul 2015 cu o mare tristețe, aceea care ne spune că poate intervalul celor
12 luni care se încheie acum s-ar putea să nu ne fi împlinit așteptările pe care le-am
avut. Dacă pornim cu gândul acesta înseamnă că, prin tristețe, transformăm o mare realizare, într-o
mare deziluzie. Nu este permis să intrăm în anul secretelor dezvăluite cu această ceață așezată pe
minte, cu aceste blocaje comportamentale, pentru că anul acesta, tocmai pentru că este anul
secretelor dezvăluite, ne va aduce în fața unor decizii foarte importante asupra cărora, în anii
anteriori, nu am zăbovit deloc. Se întâmplă pentru că fluxul evolutiv trece acum prin această gară,
trenul în care suntem nu a ajuns încă la destinație însă oprirea pe care o vom resimți în primele luni
ale anului 2015 le aduce unora impresia că au ajuns la final de drum și trebuie să coboare.
Acesta va fi practic jocul cel mai mare al acestui an. Dacă în luna ianuarie anumite lucruri sar putea să ni se pară confuze, neclare sau purtând prea mult amprenta anului care s-a încheiat,
începând cu februarie lucrurile se schimbă. Invadarea prezentului de către trecut va fi atât de
puternică încât se va face o distincție foarte clară asupra faptelor, persoanelor sau asupra planurilor
de viitor pe care le-am gândit de-a lungul anului 2014 sau pe care ni le-am dorit construite într-un
anumit fel în anii din urmă. De această dată însă ecuațiile astrale aferente lunilor, după cum vom
vedea în acest material, poartă această amprentă a nevoii de a răscoli în locuri în care nu am umblat,
fie că nu am putut, fie că nu ni s-a permis.
Ce se întâmplă de fapt la începutul lui februarie? Uranus se întâlnește cu Coada Dragonului
și schemele pe care le-am cunoscut intră în criză. Asta nu înseamnă că nu vom putea să facem față
unor evenimente sociale sau că nu le vom înțelege, ci că vom fi îndemnați să reacționăm altfel. Nu
știm cum vom reacționa, în primul rând pentru că Uranus vine în toate ecuațiile astrale cu un mesaj
aparte, aducând evenimentelor un caracter neprevăzut, apoi fiecare destin individual are o sumă de
experiențe asupra cărora își va îndrepta atenția și deci nu se poate stabili în mod precis într-o
prezentare cu caracter general cum vor reacționa toți oamenii. Este important însă ca, pornind de la
niște recomandări cu caracter general, se adăugăm propria experiență, să aprofundăm ceea ce
înțelegem la prima vedere pentru ca, apoi, elementele asupra cărora trebuie să lucrăm sau pe care
trebuie să le integram în Marele edificiu asupra căruia vom lucra în acest an, să prindă contur.
În primul rând, vom constata o luptă cu sine, cu propriile realizări cu propriile certitudini
care dintr-o dată vor fi văzute ca elemente de îndoială sau ca o fundație afectată de un mare
cutremur. Prima dată privirea se va orienta în trecut asupra episodului în care s-a produs acel
cutremur. Apoi vom realiza unde sunt crăpăturile în structura emoțională, care sunt ideile false care
s-au infiltrat și vom crede că toată această situație, toată această ecuație astrală ne îndeamnă să
reparăm, să cârpim acest lucru. În mare parte, după cum vom vedea încă de la începutul lunii
februarie, aceste lucruri trebuie înlocuite sau combinate, integrate într-o structură mult mai mare
care să permită expresia individului la un nou nivel, progresul său ca ființă inteligentă, nu ca o ființă
socială sau ca un instrument al societății de consum. Deci, 2015 nu este anul care-i face mai bogați
pe oameni, ci mai puternici, nu este anul care le consolidează acestora conturile din bancă sau
relațiile care nu au mers bine până acum, ci îi învață cum să-și facă singuri o pâine, cum să-și prindă
singur un pește, așa cum ne sugerează pildele antice.
Anul secretelor dezvăluite poate să însemne și frământări în segmentul profesional,
adâncirea într-o senzație de boală, ce poate fi chiar falsă, pentru ca prin motivațiile pe care le
generează să privim foarte departe și să reușim să ne descoperim propriul potențial. Din acest punct
de vedere poate fi un an de progres, de reușită sau de elevare.
2015 va fi un an foarte bun pentru cei care lucrează cu energia, care sunt angrenați la modul
serios, sincer, onest pe o cale spirituală. Va fi însă foarte greu pentru toți ceilalți oameni pentru care
contactul cu secretele nu înseamnă întâlnirea cu problemele pe care știu să le abordeze, ci, în
general, întâlnirea cu greutăți pe care le-au ascuns tocmai pentru că nu știu să le abordeze. Cei care
aprofundează, care sunt obișnuiți să lucreze cu informații abstracte, care nu se tem de eșec, de
schimbări bruște sau de pierderi substanțiale vor reuși acum să transforme anul 2015 într-un resort
teribil care îi va duce către un progres incredibil de rapid fără să se dezrădăcineze.
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Înțelegem astfel din acest contrast că anul 2015 întrunește calități ale anilor anteriori, atât în
ceea ce privesc alegerile multiple, cele pe care le-am lăsat în urmă și pe care acum, când anul s-a
încheiat, le privim cu mai multă luciditate, dar și greutățile aparte care au venit din înfruntarea
propriului destin sau abordarea extremelor așa cum s-a întâmplat cu 2013 și respectiv 2012. De
această dată suntem în fața unui examen și la acest examen nu primim subiecte, nu există o
rezolvare standard și niciun barem de corectare. Examenul îl dăm noi înșine prin saltul pe care
demonstrăm că-l putem face. Asta înseamnă că în primul rând 2015 ne arată că am avut înscris în
noi subiectele acestui examen și dacă am fost intuitivi, sensibil, dacă am rezonat cu tot ceea ce
implică acest progres, atunci am știut spre ce material bibliografic să ne orientăm pentru ca acum să
venim cu cele mai bune rezolvări. Momentul care declanșează toate aceste evenimente pornește cu
luna februarie a acestui an. Până atunci trăim interferențe ale anilor din urmă cu ceea ce urmează a
veni spre noi de-a lungul acestui an.
Nu există zodie avantajată sau zodie dezavantajată pentru că fiecare a primit din partea
magnetismul astral o invitație echidistantă. Dacă am considera că o zodie este avantajată ar trebui în
mod obligatoriu să mergem mult mai departe cu acest avantaj și să considerăm că și în trecut s-a
făcut aceeași nedreptate la adresa celorlalte zodii prin avantajarea uneia, ceea ce știm foarte bine că
nu s-a întâmplat. Invitațiile au fost făcute în mod egal. Există însă sarcini suplimentare aplicate
fiecărui semn zodiacal și în analiza aplicată fiecărei zodii am stabilit, sper în mod cât mai clar, care
sunt aceste greutăți și cum pot fi transformate în beneficii.
Așadar, prima lună a anului ne pune în fața unor descoperiri importante și, în egală măsură,
ne arată și o parte din direcțiile pe care ar trebui să le aprofundăm, fără a se pierde din vedere faptul
că adâncimea în incertitudine înseamnă pentru foarte mulți chiar neputința de a vedea calitatea
faptelor bune. Luna februarie înseamnă practic momentul în care se intră în linie dreaptă în acest an
atât de încercat și de complicat. Lumea dă semne că se schimbă și în primul rând acest lucru se va
realiza prin acces la informații noi, printr-o înțelegere aparte aplicat acestui vis minunat care este
viața. Apoi, după ce Uranus va încerca să se desprindă încet de conjuncția cu Coada Dragonului se
va implica în relații interesante cu Jupiter și cu Marte, iar în luna martie va intra într-un mers
retrograd până în august. Asta înseamnă că deja semințele unei vieți mai bune găsesc un teren fertil,
că puterile noastre se trezesc și ne aflăm în fața unor mari evenimente pe care nu avem cum să le
explorăm pe toate într-un interval atât de scurt care este luna martie.
În luna aprilie suntem îndemnați să punem în practică primele concluzii la care am ajuns
prin meditații profunde sau prin experiențe neobișnuite abordate în lunile februarie și martie. Dacă
în luna anterioară am simțit o forță teribilă atunci va trebui să o punem în practică și acest lucru se
va întâmpla și prin susținerea planetei Jupiter care își va reveni din mersul retrograd, dar și prin
multiple invitații mai puțin corecte pentru că Luna neagră și Pluton se vor afla într-o prietenie
neobișnuită. Cine nu înțelege că forța nu se dovedește prin a invada intimitatea celuilalt va vedea
începând cu luna aprilie, de când Pluton va intra pentru 5 luni în mers retrograd, că viața nu se
schimbă de la sine. Unii se vor trezi că în luna mai îi cuprinde tristețea, se adâncesc în relații
complicate considerând că raporturile pe care le au acum sunt atât de periculoase sau de grele încât
trebuie să facă o schimbare. Cei mai mulți doar se vor gândi la schimbare însă nu o vor realiza. Vor
face însă un inventar interesant asupra faptelor și vor reuși să-și atenueze puțin din aceste griji
nejustificate. Marte se va afla în zodia Gemeni și asta înseamnă că oamenii vor folosi cuvântul ca o
armă.
Pentru că acum toată lumea se pricepe la fotbal și la zodii, toată lumea știe că Saturn revine
în zodia Scorpion. Asta se va întâmpla abia în luna iulie și trecerea aceasta spectaculoasă prin
retrogradare a planetei Saturn în zodia pe care o mai tulbură pentru câteva luni, înseamnă revenirea
la problemele ultimilor ani (octombrie 2012-decembrie 2014). Dacă până acum mintea nu a reușit
să selecteze informațiile așa cum trebuie, de această dată evenimentele se vor grupa în jurul marilor
probleme personale. Trecerea lui Saturn în Scorpion nu se adresează atât de mult grupurilor,
națiunii sau rasei umane în ansamblu, cât purificării structurii individuale. Lucrurile se complică
începând cu luna iunie pentru că oamenii au nevoie să fie protejați și, din nefericire, mai mult cer
acest lucru decât să-l ofere. Protecția cerută trebuie să fie dublată de un sentiment de prietenie

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

9

adâncă. Unde nu există acest lucru va fi văzut foarte clar prin probleme, tristețe, afecțiuni de natură
organică.
Luna iulie este una dintre cele mai complicate luni ale anului și disconfortul creat de
evenimentele care vor veni spre noi în acest interval va concretiza ceea ce în astrologie se numește
karmă plutoniană. Adică ne aflăm în fața unor evenimente rapide, bruște, dure care nu lasă loc la
jumătăți de măsură și care produc evenimente asupra cărora de-a lungul timpului vom reveni cu
teamă, grijă sau dezgust. Această karmă plutoniană este renumită în astrologie ca fiind una dintre
cele mai violente. Și pentru ca edificiul să fie complet, Uranus își va iniția începând cu finalul lunii
iulie un mers retrograd până la finalul anului. Retrogradarea lui Uranus va complica relația sa cu
Pluton care declanșează în mare parte acest tip de karma la care ne referim aici. Deci un eveniment
neprevăzut, o forță teribilă care se amplifică prin mișcare, declanșează reacții și produce evenimente
ireversibile.
Luna august ne aduce revenirea lui Saturn la mersul direct și multe din evenimentele care
vor veni spre noi în această nouă reprezentare încearcă să ne ajute să construim un nou tablou. Este
posibil ca acest tablou să fie fals și multe din evenimentele rezervate acestei luni să reprezinte o altă
formă de risipă, de deviere sau de distrugere. Rămâne la latitudinea fiecăruia și, în funcție de cât de
înțelept este, să gestioneze corect momentul acesta. Luna septembrie vine cu sentințe și multe dintre
ele vor fi apăsătoare sau complicate. Junon va trece în Balanță, iar Saturn va reveni în Săgetător, de
această dată definitiv, urmând ca această zodie să fie părăsită la finalul anului 2017. Din acest punct
de vedere, septembrie va fi una dintre cele mai romantice, însă aduce și o mare durere sufletească,
aceea care vine din conștientizarea sărăciei, a singurătății, a puținului cu care omul nu se poate
obișnui. Este posibil ca acesta să nu fie deloc un puțin real, ci să fie unul construit, inventat ori
reversul medaliei în care pe partea cealaltă să găsim lăcomie. În octombrie Axa Dragonului trece de
pe Berbec - Balanță, pe Fecioară - Pești. Schema de gândire dă semne că se modifică, prioritățile
devin altele, iar siguranța de sine va avea nevoie acum de un chip nou. Din nou vom da piept cu
minciunile, iar oamenii vor încerca să se agaseze unii pe alții din teamă, din nesiguranță sau din
neputința de a-și construi vise noi după bazele pe care le au acum.
Ultimele două luni ale anului vor accentua această decădere în propriile probleme care
începe să se contureze din septembrie. Acestea însă vor fi privite de oameni la pachet, ca și cum nu
vor fi separate prea mult direcțiile celor două intervale și adevărul cu care iau contact la începutul
lui noiembrie are nevoie de aproximativ 60 de zile pentru a fi elucidat.
Cei care urmăresc fenomenul social și care sunt mai atenți asupra a ceea ce trăiesc, la
sfârșitul acestui an vor constata că 2015 poate nu ar fi trebuit să fie numit “anul secretelor
dezvăluite”, ci „anul imitatorilor”. Nu este o greșeală, termenul folosit este corect însă în această
formă de anticipație a anticipației le este recomandat să meargă puțin mai departe cu această
observație și să vadă că dacă un secret nu ar fi fost dezvăluit calitatea de imitator ar fi rămas în
continuare ascunsă, deci trăsătura principală vine din dezvăluirea misterului, nu din modul cum se
prezintă un individ.
Cu alte cuvinte, fără a cosmetiza mesajul, 2015 vine ca o furtună asupra noastră și cine se va
așeza într-un aparat care plutește așa cum trebuie în aer nu va resimți șocul. Ceilalți însă se vor trezi
fără multe lucruri pe care le-au iubit și pe care le-au acumulat cu atât de mult efort în ultima
perioadă. De altfel, cine a fost atent asupra mesajelor subtile, cine le-a simțit, integrat și, mai ales,
le-a înțeles știe că aceste lucruri nu vor interfera doar în luna ianuarie, ci au trecut prin această stare
și în ultimele 45 de zile ale anului 2014.
2015 este anul secretelor dezvăluite nu pentru că oamenii sunt curioși și cineva din subtil
trebuie acum să le îndeplinesc dorințele, ci pentru că au nevoie, față de ei înșiși, să-și dea seama că
ceea ce ascund reprezintă o mare greutate pe care trebuie sa o lase în urmă. Secretul dezvăluit
reprezintă, în cele mai multe din cazuri, o haină ponosită, ruptă și urât mirositoare pe care trebuie să
o aruncăm la gunoi pentru a simți sau a redescoperi nevoia de a ne îmbrăca frumos.
Gheorghiță Coșer,
30 decembrie 2014
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CELE 12 LUNI
ALE ANULUI

“Cu mine se petrece ceva. O viață de om.”
(Marin Sorescu)
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IANUARIE
Dezvăluirea intențiilor ascunse

"Nu sunt supărat că m-ai mințit, sunt supărat că de acum
încolo nu te pot crede." (Friedrich Nietzsche)

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

REPERE ISTORICE NEGATIVE

 1771 – Reforma judiciară a lui Maopou. Povara
financiară și înfrângerea din războiul de șapte ani au întărit
opoziția. Parlamentele au folosit fiecare ocazie pentru a
contracara autoritatea regală. Falimentul comercial al unui
iezuit le-a permis să condamne întreaga companie, apoi
celelalte ordine religioase. Refuzul la supunere, grevele față
de justiție s-au înmulțit;
 1520 – Începe expansiunea turcilor în timpul lui Soliman
Magnificul.

12

REPERE ISTORICE POZITIVE

 1771 – Anatomistul italian Luigi Galvani descoperă
accidental efectul electricității asupra mușchilor unei broaște
disecate. Prin 1780, când va mai face astfel de experimente,
va afla că anumite metale pot cauza același efect. El își
publică observațiile mai târziu, în 1791;
 1520 – Medicul și alchimistul Paracelsus introduce în
medicină tinctura de opiu, pe care o denumește laudanum.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
PROCESUL de Franz Kafka
„Cineva trebuie să-l fi acuzat pe nedrept pe Josef K., căci el a fost
arestat într-o dimineață fără să fi făcut nimic rău." La fel ca în lunga nuvelă
Metamorfoza a lui Kafka – care începe cu „Gregor Samsa s-a trezit într-o
dimineață, după un vis urât, pentru a vedea că fusese transformat în patul său
într-o insectă gigantică" - întreaga narațiune din Procesul, ia naștere din
această primă frază. Protagonistul, Josef K., nu descoperă niciodată de ce
anume este acuzat și nici nu este capabil să înțeleagă principiile ce guvernează
sistemul de justiție căruia îi cade pradă. În schimb, romanul urmărește eforturile
sale istovitoare pentru a înțelege și a-și demonstra nevinovăția în absența
completă a oricărei doctrine care să-i explice ce înseamnă vinovăția sau chiar
ce acuzații i se aduc. Urmărind lupta pentru eliberare a lui Josef K., romanul ne
oferă o relatare uimitor de emoționantă despre ce înseamnă să te naști singur și
lipsit de apărare, înarmat doar cu credința fermă în propria nevinovăție, într-un
sistem total de neînțeles.
Citirea acestui roman produce un efect deosebit. Dacă prima reacție la
încleștarea dintre K. și autorități este un sentiment de familiaritate și
recunoaștere, acesta este înlocuit repede de o ciudată inversare. Începe să ni
se pară că lumea noastră abia dacă seamănă cu cea a lui Kafka, că luptele
noastre au doar o mică asemănare cu bătălia esențială ce ne este dezvăluită în nesfârșita nefericire a lui K.
Din acest motiv, în ciuda lipsei unui final clar, a caracterului său improbabil și dificil, romanul este
extrem de însuflețitor, demonstrându-ne ce înseamnă să trăiești într-o lume a proceselor zilnice împinse la
extrem. (Dr. Peter Boxall, conferențiar de literatura engleza și autor anumeroase lucrări despre proza si teatrul
secolului al XX-lea)
DEȘERTUL TĂTARILOR de Dino Buzzati
“În acest roman misterios și tulburător, soldații dintr-o garnizoană așteaptă
atacul iminent al dușmanilor, tătarii, veniți din nord. Fortăreața ce constituie scena
acțiunii aparține unui trecut nedefinit, iar atmosfera fortăreței, situată la poalele unor
munți sălbatici și inaccesibili și la marginea unui deșert stâncos, este suspendată
între vis și realitate. Soldații se pregătesc neîncetat, deși nimeni nu știe cum și când
va avea loc atacul. Nimeni nu știe, de fapt, cu certitudine, cine este dușmanul.
Soarta hotărăște, viețile acestor oameni, și în special pe a locotenentului Drogo,
sosit aici împotriva voinței sale, după o călătorie istovitoare, întunecată de imaginea
enigmaticei fortărețe și de sălbăticia amenințătoare a peisajului. În această e
ambianță supranaturală, viața este organizată după regulile stricte ale disciplinei
militare. Santinelele patrulează pentru a apăra nu se știe cum fortăreața de nu se
știe cine. Manevrele militare par să nu aibă sens, iar viața ireală se scurge într-o
așteptare absurdă.
Cu tematica sa profund existențialistă, romanul poate părea evaziv astăzi,
dar este ironic că, la puțin timp după publicare, lunga așteptare a soldaților a fost
răsplătită de un conflict cu mult mai amplu decât își doreau. (Roberta Plazza, lector
de limbi moderne la Universitatea Sussex, UK)
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UN FILM
NUNTA MUTĂ (2008) - Regia Horațiu Mălăiele
„Un film despre cât de absurdă poate fi istoria și cum destine individuale pot fi distruse de
cecitatea colectivă, despre cum cea mai plină de viață comedie poate degenera în
tragedie. Astfel, o echipă de jurnaliști merge într-un oraș izolat să filmeze un reportaj
despre fenomenele paranormale. Satul e populat doar de femei în vârstă. Primarul le
povestește întâmplarea care a avut loc în primăvara lui 1953 când Mara și Iancu au decis
să se căsătorească. Nunta a fost planificată pe 5 martie. În mijlocul ceremoniei, moartea
lui Stalin se anunță. Nunta Muta este bazată pe o întâmplare adevărată, petrecută într-un
sat românesc, în anul 1953, al cărei punct central e o nuntă cu urmări tragice. La acest
eveniment participă câteva zeci de oameni, când primarul satului, împreună cu
comandantul regimentului de tancuri, anunța moartea lui Stalin și declarară doliu
internațional de șapte zile. Socrul mic nu este de acord cu oprirea nunții, pentru că el nu
vrea ca toate mâncărurile să i se strice, nu vrea să se întoarcă din drum, și nici să-și trimită invitații acasă. Lui
îi vine ideea de a "căptuși" această nuntă și de a o muta în interiorul casei, pe care o "zidește" bine de tot cu
scânduri la geamuri, ca să nu se producă prea mult zgomot. Pe măsură ce invitații beau și se simt bine, ei uita
de jurământul de tăcere pe care l-au făcut, moment în care "nunta muta" devine o "nuntă gălăgioasă", o
adevărată petrecere în toată regula. La apogeul petrecerii, turelă unui tanc sovietic intra în casă, toți bărbații
sunt deportați, iar mireasa își revede soțul abia peste 13 ani, când este eliberat, și dorește să se întoarcă
acasă să moară în pace.” (http://www.cinemagia.ro/filme/nunta-muta-18709/).

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
MACHU PICCHU

Machu Picchu a fost descoperit în 1911 de către arheologul Hiram Bingham și este unul dintre cele mai
frumoase și misterioase locații sacre din lume. Ce a fost în alte timpuri Machu Picchu? De ce a fost
abandonat? De ce nimeni nu a menționat existența sa? Iată câteva întrebări la care nu s-a găsit încă răspuns.
Zborul șamanilor
Potrivit unei legende, dacă o persoană sensibilă se sprijină de
fațada dinspre Intihuatana, în locul cel mai înalt al orașului,
piatra poate să deschidă poarta spre lumea spiritelor. Pentru
incași, erau pragurile sacre ale acestei lumi paralele, în care
zeitățile și câțiva bărbați călătoreau fără vreo legătură cu timpul
și spațiul. Șamanii incași foloseau pietrele solare pentru a
„călători", luând forma animalelor sacre, de-a lungul vastelor
notare ale imperiului. Cuceritorii spanioli au făcut tot posibilul
pentru a le distruge, percepându-le ca fiind diferite de templele
și sanctuarele lor. Incașii credeau că atunci când cadranul solar
al unui templu se distrugea, zeii care sălășluiau acolo plecau
pentru totdeauna. (Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Rugăciunea unui inițiat adresată Demetrei

“Acest imn adresat Demetrei (secolul al Vll-lea î.Hr.) preamărește misterele create de zeiță și exprimă
încrederea în viața după moarte. „Fericit cel care poseda, printre oamenii de pe pământ, viziunea acestor
mistere! Dimpotrivă, cel care nu a fost inițiat în sfintele rituri și care nu participă la ele nu are un destin
asemănător, chiar dacă a murit în tenebrele jilave [...].Ei bine! Voi care dețineți țărână mirositoare din Eleusis
[...]- tu, Demetra, nobila stăpână care dai frumoasele cadouri ale anotimpurilor, ca și prea frumoasa
Persefona, fiica ta - dați-mi cu bunăvoința, ca premiu pentru cânturile mele, o viață după inima mea! Iar eu mă
voi gândi în continuare la voi în alte cântece!"
J. Humbert, Imnuri homerice, Paris.
Les Beltes Lettres, 1997.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Secretele si banii

„Este o constanta a sectelor: adepții sunt puternic încurajați sa renunțe la toate bunurile materiale pentru a
îmbogăți mai mult patrimoniul celui care-i conduce, guru! De altfel, lui Ron Hubbard i se atribuie aceste cuvinte
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evocatoare: „Dacă vrem cu adevărat sa obținem un milion de dolari și să nu mai fim plătiți cu cinci sute de
dolari, cel mai bine ar fi să fondam o biserica!“ Biserica Scientologică nu omite să facă să fie plătite foarte
scump cursurile, stagiile și lucrările fondatorului său... în timp ce membrilor sâi li se cer tot timpul bani. Același
lucru la raelieni: organizația își ridica fondurile de la adepți deoarece își propune ca obiectiv construirea unei
ambasade gigantice, demna de a-i întâmpina într-o zi pe extratereștrii, care, după cum pretinde guru Rael, au
creat rasa umană. Unii nu ezită a vedea drept o proba de succes a Bisericii Unificării denumita și „Secta
Moon", reușita înainte de toate economică a fondatorului său. Reverendul Moon…”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Mâna neagră a atentatului de la Sarajevo

„Pe 28 iunie 1914, arhiducele de Austria Franz-Ferdinand și soția sa sunt împușcați pe cheiul Appel din
Sarajevo: angrenajul care va declanșa Primul Război Mondial este amorsat. Responsabilii, printre care autorul
focurilor dc arma. Gavrilo Princip, sunt arestați și judecați în lunile care au urmat. Sunt niște tineri exaltați,
antiaustrieci, membri ai societății „Tânără Bosnie“, autoarea deja a mai multor tentative de asasinat. Problema
descoperirii adevăraților autori a făcut să curgă multă cerneală. Au fost acuzați premierul sârb, ungurii,
germanii, francmasonii, chiar Habsburgii și, desigur, Mâna neagra. Astăzi se știe că organizația Iui Apis le-a
furnizat arme lui Princip și prietenilor săi. Totuși, în fața riscului aprinderii internaționale, în final ea a încercat
să-i convingă pe tinerii naționaliști să nu treacă la fapte, dar în zadar. Deși nu a fost instigatoarea atentatului
de la Sarajevo, acesta nu ar fi putut probabil să aibă loc fără susținerea sa.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 ianuarie)
Descoperiri importante

DECADA NR. 1
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

1

1-10 ianuarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

18

21-30 iunie

Moralitate, spiritualitate, progres

3

21-31 ianuarie

Adoptarea de etaloane greșite. Se aleg apele. Se evaluează un bun. Calitatea demersurilor
este neglijată. Pașii sunt conduși pe drumuri misterioase. Judecăți pripite. Grupul este mai
important decât individul. Raportul de forțe se schimbă. Controlul reziduurilor. Paradisul se
dezvăluie celor puternici. Amânarea este judecată ca o soluție. Noile grupări se justifică prin
regrete. Rupturile sunt necesare. Viitorul are nevoie de gândul pozitiv pentru a exista. Puterea nu
trebuie să fie o glumă, la fel și exprimarea prin bine, curat, moral. Este nevoie de cercetare.
Calitatea vieții devine mult mai vizibilă. Viața este o bucurie a universului. Progres. Se dorește
crearea de valori după chipul și asemănarea primului pas al demersului. Prieteniile salvează dintrun impas. Dreptatea este lovită pentru a i se testa viabilitatea. Minciuna tulbură mintea. Libertatea
este protejată prin dragoste. Ceea ce descoperim schimbă calitatea vieții. Zâmbetul vindecă.
Începem călătoria noastră printr-o invitație, aceea la atingerea mesajului pe care viața îl are
de transmis celor care o prețuiesc și care caută să descopere valorile esențiale, acelea care nu ne
permit să greșim sau să proiectăm asupra celorlalți sentimente inadecvate. Știm că viața, în
complexitatea sa, poate fi asemuită cu o corabie care, încă de la începutul acestei luni, dă semne de
oboseală cum că ar cam vrea să se oprească. Momentul în care corabia în care suntem cu toții se
oprește este și clipa în care puterea de dominare pare să vorbească mai mult decât a vorbit întregul
an 2014. Încă din primele zile ale acestui an vom avea impresia că apele se opresc și că se
abordează o etapă finală într-un demers foarte complicat pe care nu am reușit să-l definitivăm anul
trecut.
Deși, în aparență, lucrurile simple par să dicteze modul cum sunt coordonate și finalizate
anumite demersuri, sentimentul de superioritate, acela care complică toată viața, va dori să se
impună atât de mult încât să controleze până și drepturile pe care le au oamenii atunci când aplică
anumite proceduri ori când doresc să-și însușească anumite bunuri. Vorbim aici despre demersuri
complicate, despre procedee de evaluare care, în 2014, au agresat conștiința individului cu soluții
care nu vor putea fi niciodată puse în aplicare. Așadar, începutul de an 2015 se va dovedi confuz,
iar, pe alocuri, chiar prea confuz ca să țină cont de ceea ce este important pentru nevoile imediate.
Cea mai mare parte din ziua de 1 ianuarie va fi dominată de o parte din predispozițiile
repartizate anului 2014 pentru că Luna se află, până spre seară, în Taur. Asta înseamnă că vom avea
neobișnuita plăcere de a ne preocupa de lucruri simple, acelea care nu dau vreun semn că ar putea
să-l înnobileze pe individ cu ceea ce conțin. Vorbim aici de puterea de a înțelege lucruri, efecte și de
a găsi în evenimentele simple întâmplări cu mari repercusiuni asupra vieții sociale.
Cu toate acestea, prima zi a anului nu va excela la niciun capitol, dar ne va oferi suficient de
multe avertismente prin care dinamica socială a anului 2014 să capete o însemnătate aparte.
Opoziția lui Marte cu Jupiter va avea însă rolul de a ne trimite către evenimente mult mai
complicate decât ne putem imagina acum. Se pot invoca aici motive de război pornind de la
nemulțumiri de factură administrativă ori de la o incompatibilitate care survine în momentul
fuziunii a două sau mai multe grupuri sau zone.
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Dacă pe finalul anului 2014 tranzitul lui Marte prin zodia Vărsător a însemnat un moment
de eliberare, a începe un interval cu Marte în Vărsător înseamnă a nu avea niciun plan concret pe
care să-l pui în aplicare și prin intermediul căruia să poți merge mai departe. Asta înseamnă că
dreptatea, în multe din cazuri, pentru a supraviețui, va trebui să facă apel la reguli mai vechi care,
paradoxal, prin Marte în Vărsător, vor fi combătute, agresate, distruse ori schimbate.
Contextul astral în care unghiul dintre Marte și Jupiter se împlinește este, de asemenea, unul
confuz pentru că nu oferă suficient de mult suport pentru a construi lucruri importante. Asta
înseamnă că puterea de dominare va duce mai departe mesajul lui 2014 ba chiar mai mult, acum, în
această primă zi a lui 2015, va urmări să o particularizeze, invocând o problemă sau o limitare pe
care promite că nu va mai dori să o repete de-a lungul anului.
Partea neplăcută a acestui început de an vrea să scoată în evidență faptul că drepturile pe
care le-am câștigat până acum nu ne mai sunt utile. Opoziția celor două planete reprezintă un unghi
foarte agresiv pentru ceea ce înseamnă achiziție personală compromisă prin respectarea unei dorințe
ori prin derularea pașilor ce duc la îndeplinirea sa. Astfel, dacă de-a lungul anului 2014 ne-am dorit
să avem parte de o achiziție importantă, începutul anului ne va spune că, în 2015, nu mai putem să
cerem așa ceva, că vom avea nevoie de o reformulare sau chiar de o distanțare de mijloacele care au
reprezentat anterior cel mai puternic sprijin în această problemă.
Este de la sine înțeles că persoanele ambițioase ori care s-au dovedit până acum foarte
hotărâte în ceea ce fac se vor simți lezate în aspirațiile pe care le au și vor considera că
suplimentarea
muncii
este
singurul mijloc prin care pot să
ducă mai departe un demers. Aici
intervine și marele paradox al
debutului de an. Aspirațiile,
pentru a merge mai departe, țin de
veleitățile zodiei natale în timp ce
demersul în sine va fi patronat de
zodia Gemeni. Știm din astrologia
natală că zodia Gemeni nu
excelează la capitolul muncă, ci,
dimpotrivă, încurajează în a găsi
soluțiile cele mai ingenioase
pentru a munci cât mai puțin și a
câștiga cât mai mult. Această
contradicție, ce apare între dorință
și acțiune, ar putea să-i pună pe foarte mulți în dificultate.
Cei care studiază astrologia și care urmăresc aspectele planetare de pe o zi pe alta, vor ști că
unghiul agresiv între Marte și Jupiter nu are de ce să-i sperie pentru că el se adresează doar acestei
perioade, nu începutului de an, deci dacă vor avea puțină răbdare, vor putea pe alte conjuncturi să-și
ducă mai departe planurile, nu să și le agreseze acum obligându-le cu încăpățânare să evolueze.
Astfel, calitatea pe care o are Luna în zodia Gemeni acum, la început de an, va sublinia
nevoia de securitate ca pe o soluție principală la toate problemele de maximă actualitate. Punând
limite, în special de factură administrativă, se agresează bucuriile intime care, de mulți ani, au fost
menținute pe o anumită linie a decenței, descoperirilor constructive, progresului, armoniei. Acum,
descoperim că ceea ce înseamnă “secret”, adică ceea ce anterior nu a fost împărtășit, poate împărți
anturajul, societatea sau lumea în două sau foarte multe categorii, ducându-i pe oameni pe căi
misterioase. Astfel, momentul în care Luna din Gemeni se va afla în careu cu Lilith și cu Neptun
(Careu în T pe semne mutabile cu Luna focar), pentru că se face referire la o informație neplăcută
sau indecentă, reprezintă în acest context al revelării, al descoperirii a ceea ce a fost ascuns, și
ipostaza în care o confirmare negativă va prelua controlul. Din fericire, Luna, având o deplasare
rapidă, nu va putea menține mult timp acest deziderat. Deci va fi nevoie doar să se vorbească tare
ori să se spună clar și răspicat ceea ce trebuie comunicat. Credința va trece acum în planul secund,
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iar experiențele celorlalți, după cum ne spun aspectele zilei de 2 ianuarie, vor fi amintite doar pentru
a impresiona prin volum de cunoștințe ori flexibilitate.
Este de la sine înțeles că această modalitate de acțiune nu duce nicăieri, că Luna nu va putea
să medieze tendința Nodurilor, dar nu poate nici să vină cu soluții practice, expunându-i pe toți
valului de sancțiuni pe care Uranus în conjuncție cu Coada Dragonului le răspândește peste tot. Cei
care sunt conștienți ori care privesc viața prin adâncimile sufletului, se vor simți lezați în valorile
cele mai puternice. Ei nu se așteaptă ca lumea să fie răsturnată în felul acesta, nu se așteaptă ca
valorile perene să fie atât de puternic desconsiderate sau minimalizate. Pentru că ne aflăm încă sub
razele opoziției Marte – Jupiter, împlinită în prima zi a anului, aceștia se vor arăta doar dezamăgiți,
adică nu vor trece la acțiune pentru că unghiul îi consumă din interior și nu vor găsi armele necesare
cu care să lupte împotriva unei societăți aflată într-un continuu proces de degradare. Vor prefera să
fie în continuare dezamăgiți de tot ceea ce vine peste ei și care nu poate fi deocamdată încadrat în
nicio regulă.
Urmărind schema de repartizare a predispozițiilor astrale aferente anului 2015, înțelegem că
acțiunile acestei decade sunt adresate în special momentului prezent, ceea ce nu se poate spune
despre valorile mentale, acestea dovedindu-se mai importante pentru că ținta evenimentelor pe care
le gândim va fi stabilită pentru ultima perioadă a lunii iunie. Asta înseamnă că zilele de Rac (Luna
în Rac), adică de pe 4 până pe 6 ianuarie, vor avea un rol catalizator pentru tot ceea ce poartă
denumirea de "ideal".
Acum însă, când Luna se afla în continuare în zodia Gemeni, în această a treia zi de Gemeni,
Soarele și Uranus își vor împlini careul lor cu puțin timp înainte ca Venus să iasă din zodia
Capricorn și să intre în Vărsător. Unghiul negativ pe care Soarele și Uranus îl împlinesc atunci când
Venus se află pe gradul anaretic din Capricorn devine astfel, un semn de restricție pentru că
participă acum la o dominare atât de agresivă a interesului individual încât cei slabi vor avea
impresia că nimic bun nu pare să iasă de aici și că, dacă își propun să-și împlinească ceva important,
trebuie să o facă într-un mister total pentru că anturajul nu le oferă niciun sprijin.
Gradul anaretic al lui Venus din zodia Capricorn are acum, la început de an, un rol cu totul
special. Pentru ca ansamblul general al acestei perioade instigă spre superficialitate sau spre risipă,
gradul anaretic din zodia Capricorn ar trebui să fie negativ prin constrângere, însă el poate,
deopotrivă, să devină și pozitiv prin concentrare. Astfel, în această a treia zi a anului se va vorbi și
despre o formă de fuziune ori despre unire, despre o asociere aparte sau despre ceea ce ar trebui să
facă individul pentru a-și consolida poziția la locul de muncă sau statutul social.
Din nefericire, acestea sunt atinse de o mare frustrare. Este posibil ca nimic din ceea ce
gândim acum să nu se poată îndeplini pe termen scurt, ci abia la vară, spre finalul lunii iunie, atunci
când ideile de acum își găsesc finalitatea. Dacă valorile tangente la ideea de fuziune, dacă asocierile
de acum țintesc spre zona spirituală, cerând vieții, anturajului sau universului dovezi ale
cunoștințelor ori ale deschiderii, atunci finalitatea va fi atinsă spre finalul lunii ianuarie.
Este, de asemenea, important de consemnat că ideile de acum nu sunt chiar atât de
dezordonate pe cât par. Astfel, în 3 ianuarie, prin medierea pe care Luna o face opoziției MarteJupiter, se va veni cu soluții simple, banale, la problemele sociale foarte grave. Problematica
inversiunii, aceea pe care Venus de pe gradul anaretic din Capricorn o predispune, poate deveni
soluția certă la o problemă foarte complicată din punct de vedere social sau chiar personal.
Dar nu vorbim aici despre persoane care pot răzbate ușor în viață, ci de oamenii simpli care,
în plus, au și metode simple la care apelează. Deci ideea de fuziune, de asociere sau de a acorda
grupului de apartenență mai mult credit decât merită reprezintă unul din îndemnurile de bază ale
acestui interval. Cei mai mulți dintre oamenii care apelează la forța grupului pentru a-și îndeplini
idealurile proprii sunt foarte intuitivi. Ei știu că direcțiile îi înșală, și atunci speră să obțină
maximum de rezultate cu minimum de efort, așa cum îi îndeamnă zodia Gemeni tranzitată acum de
Lună.
Oricât de superficiali ar fi sau oricât de împrăștiați se vor dovedi, oamenii știu că acum au
nevoie de o schimbare. Trecerea lui Venus în zodia Vărsător reprezintă și momentul de graniță în
care se trece de la a nu face ceea ce este important, la a se face de toate că, poate, până la urmă "iese
ceva și din asta". Venus trece în Vărsător când Luna se află în continuare în zodia Gemeni, iar asta
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înseamnă că va fi explorată o trăsătură a acestei poziții planetare care nu convine nimănui: sunt
răniți oameni fără o intenție specială, se reduce atenția doar din comoditate și se îmbrățișează cu
mare dragoste tendința de a repeta o greșeală.
În felul acesta, vibrația zilei de 4 ianuarie, când Soarele și Pluton sunt în conjuncție, iar
Luna în Perioada fără Direcție, ne va îndemâna să controlăm, fără sorți de izbândă, ceea ce poartă
denumirea de reziduu. Controlul reziduurilor va fi una din problemele importante ale acestei
perioade și, pe baza acesteia, oamenii vor avea impresia că pot stăpâni timpul sau pe cei din jur.
Partea bună care transpare din această conjunctură socială ne motivează să privim victoria,
nu aproape, ci în depărtare, poate chiar spre finalul acestei luni sau spre finalul lunii iunie. Prin
speranța adjudecării unei reușite oamenii se vor dovedi, începând cu a doua parte a zilei de 4
ianuarie, mai optimiști.
Bucuria și încântarea acestui moment are însă viața scurtă pentru că nu toată lumea dorește
să trăiască prin valorile spiritului. Nu trebuie să facem un exercițiu de imaginație pentru a vedea
care sunt prioritățile societății de consum. Această lume îndeamnă spre a aprecia valorile prozaice și
mai puțin în a iubi viața spirituală. De aici vine și marea confuzie a momentului, acela care ne spune
că sentimentele nu se aplică și că percepția planului realității imediate este blocat pentru o perioadă
nedefinită de timp.
Există însă și oameni care nu se lasă învinși atât de ușor. Conjuncția Soarelui cu Pluton li se
adresează și, în egală măsură, tot lor li se adresează și sextilul pe care Venus și Saturn îl împlinesc
în a doua parte a zilei de 4 ianuarie. Prin această libertate de expresie se va întâmpla acum ceva cu
totul special - deși visul sperie, perspectiva lui, proiectată nu foarte departe în timp, ci la finalul
lunii iunie, promite acumularea de valori noi sau împlinirea unui ideal. Judecând după unghiurile
care se împlinesc în această primă zi de Rac (Luna în Rac) mulți se vor simți îndreptățiți să ducă
mai departe un ideal pentru că așa este tradiția, așa și-au propus, așa le-au spus părinții, profesorii
sau prietenii apropiați. Modul în care se face apel la această tradiție ar putea să fie în egală măsură
și un obstacol. Doar pentru că Luna trece prin zodia Rac nu înseamnă că se îndeplinesc toate
condițiile pentru ca tradiția să-și găsească locul potrivit în viața omului de acum. De aceea,
persoana care va considera că dacă își pune toate speranțele într-o tradiție, își va rezolva problemele
curente, se va afla în fața unei alte confuzii, poate mult mai mari care este explicat din punct de
vedere astrologic prin tranzitul planetei Mercur pe gradul anaretic din Capricorn: autovătămare.
Deși, pe Capricorn, planeta Mercur are o calitate bună, impulsionând către aprofundarea
gândirii, atunci când trece pe gradul anaretic gândirea se poate transforma în defect devenind o
armă pe care individul o folosește împotriva sa. Cel care spune că tradiția trebuie iubită doar la
sărbători nu dorește neapărat să-i desconsidere calitatea, în cazul în care o înțelege, ci vrea să se
arate respectuos față de obiceiuri sau față de strămoși, însă nu prin libertate de simțire, ci doar prin
rigiditate.
Pentru că traversăm un an în care sunt explorate misterele, această rigiditate îi va determina
pe mulți să se depărteze de comportamentul simplu și curat adoptând reguli absurde ori de o duritate
nefirească pentru etapele de început: vor cere tuturor explicații despre ce are de reparat la sine, ce
defecte sunt mai vizibile, adoptă dintr-o dată alimentația vegetariană, respectă toate posturile de
peste an, își aruncă televizorul din casă, practică 18 ore de meditație pe zi și declară că scopul în
viață este iluminarea. Acest exemplu vine să reliefeze modul cum fiecare își poate bloca percepția
asupra calității uzând doar de rigiditate. Nu întoarcerea la obiceiurile vechi înseamnă respectul față
de tradiție. Respectul vine în primul rând din dragostea arătată înaintașilor, întâi ca idee, apoi ca
sentiment și abia la final ca faptă. Astfel, prin sextilul Soarelui cu Chiron, ca o situație comparativă,
respectul acordat înaintașilor, în faza de acțiune, este particularizată prin a vorbi corect limba
strămoșilor, a folosi, în memoria lor, formule de adresare cu mare încărcătură afectivă ("Bună să-ți
fie inima!", "Domnul să te aibă în pază", ș.a.), a face un sacrificiu fără să spui nimănui, a ajuta
dezinteresat, a uita de tine pentru a menține viu un sentiment cald ș.a., nu să te îmbraci în haine de
epoca, să mănânci doar din oale de lut și cu tacâmuri din lemn sau să-ți faci cruce de fiecare dată
când treci pe lângă o biserică.
Poate pe alte conjuncturi astrale aceste obiceiuri preluate mecanic nu ar părea atât de
ridicole. Efectul astral cumulat, dat de conjuncția Soarelui cu Pluton și sextilul Soarelui cu Chiron,
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unghiuri împlinite când planeta Mercur se află pe gradul anaretic al zodiei Capricorn, cere din
partea fiecărui individ un simț al realității bazat pe experiența proprie. Dacă nu am avut în familie
persoane care să fi făcut acest lucru sau dacă nu am mai făcut așa ceva în trecut, obiceiul acesta va
părea stupid.
La nivel public, aceste dispuneri astrale iau înfățișarea unor noi reconfigurări. Apar noi
asocieri, se declară război în mod penibil celor slabi, se cere respectarea cu strictețe a unei reguli
absurde în timp ce se tolerează ignorarea celorlalte ș.a.m.d., iar aceste noi structuri, care apar acum
prin asocieri penibile, nu durează în timp. Cea mai mare problemă cu aceste direcții absurde o vor
avea oamenii care visează ușor. Prin această blocare a viziunii în materialism, visul este ucis, iar
speranța de a pune în practică o inspirație aparte este distrusă.
Pe acest fond Luna plină care se împlinește în ziua de 5 ianuarie aduce un argument în
favoarea neputinței de a găsi soluții pentru toată lumea. Această situație va lua înfățișarea unor
explicații egoiste, ca și cum oamenii se gândesc numai la ei înșiși, numai la familia lor, numai la
popoarele lor, iar asociații sau partenerii de dialog sunt de fapt cărăuși care le poartă în spate grijile.
Faptul că pe această Lună plină pe axa Capricorn-Rac Mercur va fi în zodia Capricorn arată că
bunătatea este o poveste frumoasă. Oamenii nu mai sunt sinceri, valorile personale nu se mai
încadrează așa cum s-a crezut de la începutul anului până acum, iar structurile sociale construite par
să se clatine din rădăcini. Acesta este, de altfel, și momentul în care Soarele nu doar se află în
opoziție cu Luna, ci și în careu cu Axa Dragonului. Cu alte cuvinte pe cer vedem acum o cruce
cosmică pe semne cardinale care ne amintește de o configurație similară împlinită în prima parte a
anului 2014. Anul 2014 a fost anul alegerilor multiple, iar diversitatea opțiunilor personale, privite
prin prisma misterelor dezvăluite ale lui 2015, aduce acum episoadelor sociale o notă periculoasă și
asta nu gratuit, ci din cauza argumentului. Cu toții vom avea experiențe pe care acum le invocăm
pentru a fi crezuți, însă nu aceasta este ținta momentului. Luna plină de pe axa Capricorn-Rac face
apel la experiențele anului 2014 doar pentru a ne construi în viitor valori solide. Adică să nu mai
repetăm aceeași greșeală, să nu ținem din nou aceeași dietă, să nu cerem adversarilor alte dovezi, să
nu repetăm aceleași cheltuieli.
Iată cum un moment cât se poate de simplu ori de banal ne tulbură foarte mult viața
personală. Puțini vor fi aceia care se vor arăta înțelepți, adică aceia care vor învăța în sfârșit ceva
din ceea ce trăiesc, iar de aici survine și caracterul dificil al acestei perioade. Crucea cosmică de pe
semne cardinale, în care este implicată Axa Dragonului, luminariile și planeta Uranus, aduce
evenimente neprevăzute, explozii temperamentale, nemulțumiri, explicații lapidare sau chiar decizii
pripite pe care persoana în cauză să le considere foarte bune pentru sine, dar pe care, până la urmă,
să le regrete. Dacă în viața personală toate acestea i-au înfățișarea unor greșeli care pot primi
iertarea cuvenită, pe zona publică toate aceste erori de gândire sau de faptă generează rupturi
iremediabile. Și într-un caz, și în celălalt, se va apela la putere, iar puterea va lua acum înfățișarea
unor judecăți greșite, care vor fi exprimate prin reguli aparte ce fac apel la curaj, moralitate,
spiritualitate, decență.
Intrarea planetei Mercur în zodia Vărsător aduce prea multă îndrăzneală oamenilor mici, pe
motiv că au participat la evenimente importante, chiar dacă nu le-au înțeles suficient de bine.
Această poziție aduce multă încredere în sine, îndrăzneală, nerv și, prin puterea cu care cei slabi,
mici sau neputincioși sunt investiți, se întâmplă un lucru foarte ciudat: elementul benefic devine
invizibil ori este proiectat în viitor.
Punându-se o mare greutate pe zodia Capricorn, se vor lansa impresii care nu sunt suficient
de bine elaborate. Ceea ce este feminin va avea tendința de a se nega pe sine, iar ceea ce este
masculin va avea tendința de a fi supraevaluat. Cei care nu cunosc adevărul despre cei din preajmă
sau despre evenimentele la care participă vor lua în glumă amenințările de acum punând în pericol
integritatea grupului de apartenență.
Pe acest fond sextilul pe care Mercur și Saturn îl împlinesc în ziua de 6 ianuarie devine un
vis frumos care nu va putea fi pus în aplicare pentru că este impregnat cu prea multe elemente
personale, intime, greu de definit. Mulți, pentru ducerea la îndeplinire a acestui deziderat iluzoriu,
vor considera că este de maximă urgență să elimine un adversar, să facă pasul înapoi ori să se
remarce printr-o faptă ieșite din comun. Va fi greu pentru un om obișnuit să facă atât de multe
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lucruri într-un timp atât de scurt. De aceea, caracterul prozaic al vieții are nevoie acum de cercetare.
Unghiul dintre Mercur și Saturn împlinit în 6 ianuarie, înainte ca Luna să-și încheie tranzitul său
prin zodia Rac, înseamnă aprofundare sau însușirea acelor informații într-un cadru organizat, numit
de unii școală sau cursuri.
Valorile personale sunt, în special în această zi de 6 ianuarie, în criză. Se va da, astfel, o
luptă între ceea ce este luminos, obținut prin efortul susținut, și ceea ce este întunecat, adică depus
de prea mult timp într-un arhivar personal. Pentru mulți, momentul 6 ianuarie va fi ceea ce se
numește generic "luptă cu sine". Acum, mulți vor fi invitați să-și declare averea, se fac publice
intimitățile sau să spună despre sine ceea ce nu au împărtășit niciodată. Vor fi însă și persoane care
vor exagera în sensul acesta,
făcând demonstrație de măiestrie,
jonglând cu intimitățile celorlalți.
Sub pretextul că se dezvăluie,
aceste persoane fac pasul înapoi
doar ca o detentă în fața unui atac
iminent. Asta înseamnă că toți cei
din jur care vor afla mai multe
despre secretele celorlalți vor fi
impresionați cu modul lor de a
gândi și evalua viața, adică vor fi
compromiși.
Așa după cum se poate
constata, acțiunile directe nu
produc urmări pe termen lung, ci
doar în decada în care se
desfășoară. Ideile, planul mental,
proiectele vor vedea însă finalitatea spre finalul lunii iunie. Cu ceea ce gândesc acum, mulți vor
prinde, abia spre finalul primei părți a anului, mai mult curaj decât își închipuie că ar putea avea
vreodată. Valorile spirituale vor fi însă ținute în preajma planetei Saturn, adică vor vedea finalitatea
în ultima decadă a acestei luni.
Există însă o componentă care se va ridica deasupra celorlalte prin perspectivă sau prin
amploarea urmărilor. Aceasta este dimensiunea spirituală a vieții care va lansa în 6 ianuarie direcții
importante pentru ceea ce înseamnă judecata corectă a vieții. Marte în continuare se află în opoziție
cu Jupiter și în acest moment nu există o planetă care să medieze acest conflict. Nu se poate spune
însă același lucru despre opoziția pe care Luna o trimite către Venus și Mercur aflate în conjuncție
la începutul zodiei Vărsător. Chiar dacă sentimentul se află acum în defazare cu tot ceea ce
înseamnă libertate de expresie și de simțire (opoziția Lunii cu Venus și Mercur), există un factor
moral care va găsi întotdeauna calea de mijloc ori măsura pentru a media între două direcții. Și cum
planeta Saturn în acest interval face referire la evoluția spirituală este ușor de dedus că tot ce merge
către zona profunzimilor psiho-relaționale, morale sau spirituale va avea remanență în timp.
În acest interval, în care efectele acțiunilor directe sunt autoreflexive, tranzitul Lunii prin
zodia Leu, moment de mare așteptare din partea anturajului, va lansa o undă de suspiciune asupra
puterilor personale. Experiențele primelor 6 zile ale lunii ianuarie nu înseamnă puțin lucru. De
aceea, acțiunile autoreflexive s-ar putea să fie interpretate greșit, adică să nu-i ofere individului
posibilitatea de a se bucura de un ecou pe măsura faptelor sale.
Cei care vor putea să depășească acest obstacol, vor reuși să arate că omul poate fi creativ
în orice condiție și că nu este neapărat obligatoriu feedback-ul pentru a obține progresul. Din
nefericire, oameni de factura aceasta sunt puțini. Asta înseamnă că absența feedback-ului în această
a doua zi de Leu (Luna în zodia Leu) va face mai curând referire la sedimentare decât la mulțumire.
Faptul că acum Luna se află în conjuncție cu Junon îi va face pe oameni să încline balanța către
anturaj. Astfel, puterile sau abilitățile individului vor fi judecate, analizate sau catalogate în funcție
de acceptul celorlalți. Astfel, curajul dovedit acum, acela care îndeamnă omul să se ridice deasupra
condiției sale, să sfideze o limitare, fie ea și astrală, reprezintă o dovadă de mare curaj.
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Luna în Leu încălzește acum sentimentele și îi îndeamnă pe oameni spre o toleranță
neobișnuită, adică le lasă celorlalți dreptul la bucurii personale, de parcă cineva i-a investit cu acest
drept. Așa se explică faptul că Luna trimite un sextil către Capul Dragonului încercând să medieze
tendința nodurilor. Raportul de față ar putea sugera libertatea de expresie, însă tendințele spre
comoditate și către menținerea unei atitudini autoreflexive pot deveni un obstacol.
Puterea și dinamismul care vin din zodia Leu ar putea face față acestei acțiuni duble prin:
menținerea echilibrului față de independență (opoziția Lunii cu Mercur și Venus) și medierea
relațiilor încordate (medierea tendinței Nodurilor). În cazul oamenilor care nu fug de muncă,
această dispunere astrală este aducătoare de noroc și prosperitate. Cei care fug de muncă își vor
construi singur capcane pentru că refuzul efortului de acum denotă lipsă de imaginație, înfumurare,
aroganță. Astfel, atracția către trecut ar trebui să simplifice mult lucrurile, însă această simplificare
va fi vizibilă doar în cazul celor care nu refuză munca, efortul, sârguința. Chiar și în cazul acestora,
dacă se greșește și se va pune mult accentul pe un anturaj colorat, loviturile din partea prietenilor ar
putea să destabilizeze echilibrul intern. Nu trebuie neglijat faptul că Venus din Vărsător întotdeauna
se află pe poziție de plecare, iar aici nu ne referim doar la deplasarea fizică, ci și la o deplasare întrun plan al relațiilor ori al sincerității. Balansul la care predispune acum acest context astral nu va
pune la îndoială sinceritatea individului, dar va îndemna să se treacă de la un adevăr la altul fără a-i
informa pe cei din jur, fără a-i implica acestea în decizia personală. Individul se va bucura atât de
mult de ceea ce face încât va pierde din vedere, voit sau nu, că participă la un proces social,
văzându-se pe sine prea sus, prea mare, prea important.
Faptele sale de acum, acelea care sunt marcate de nevoia unui rezultat imediat, nu vor ieși
din cadrul acestui interval pe care îl analizăm. Astfel, pentru indivizii cărora dinamismul,
instabilitatea, viteza de reacție, constituie un mijloc prin care este omorât timpul sau de care se
folosesc pentru a depăși, în viziunea lor, un obstacol, momentul 7 ianuarie va fi încărcat de
dezamăgire. Dezamăgirea, cu Luna în Leu, are o componentă puternic autoreflexivă în sensul că
personajul vizat își va arăta durerea peste tot, ba chiar va fi tentat să-și facă un club în care să se
întâlnească și cu alții care au trecut prin ceea ce a trecut el. Această formă de sedimentare
contravine progresului, dar întărește mult confortul personal și atenuează puțin din dezamăgire
bucurându-se că nu sunt singuri.
Ceea ce întărește convingerea că lucrurile nu pot merge așa de ușor în direcția dorită va
încerca, în mod paradoxal, să le și simplifice, iar rezultanta le va fi surprinzătoare: se vor complica
și mai mult. Visul de a avea acces la o mare bogăție, de a gusta din glorie, de a participa la marile
evenimente care scriu istoria îi îndeamnă pe unii să uite de prietenii de lângă ei, să fie reticenți la
ceea ce li se spune, să nu mai țină cont de sfaturi, ba chiar să renunțe la atenția pe care au ținut-o
întinsă de la începutul anului până acum. Zilele de Leu (Luna în Leu) nu pot deveni zile de glorie,
pentru că, așa cum știm deja, faptele au o vizibilă componentă autoreflexivă, însă pot deveni zile de
progres prin stabilirea unui plan, prin educație, prin apropierea de cei care au bogăție, glorie, faimă,
în așteptarea momentului în care aceștia vor dori să le împartă.
Cei care înțeleg încă de timpuriu acest lucru vor fi cei mai câștigați pentru că se vor arăta
față de ceilalți dispuși să se ridice, să progreseze. Nu vor fi blazați, distanți ori autosuficienți.
Așadar, componenta progres are o perspectivă mare de timp, aducând primele roade abia spre
finalul lunii iunie.
Ultima zi de Leu (Lună în Leu) aduce perioadei pasiunile pe care le-am căutat. Deși nu în
totalitate, accesul la valorile dorite va fi blocat pentru cei care vor rezultate imediate, de ele
apropiindu-se mai mult cei care doresc, prin orice mijloc, adjudecarea puterii. Momentul de Leu
(zilele în care Luna trece prin Leu) aduce deci o cromatică aparte evenimentelor.
Adjudecarea puterii pe această conjunctură va genera efecte secundare, iar unul dintre
acestea va fi dat de păcăleala că toate evenimentele trebuie să semene cu primul din serie. Nu
încape îndoială că individul care a dovedit până acum că poate obține puterea va avea acum mari
probleme în a o menține. Dacă în privința elementului individual lucrurile sunt mai puțin
periculoase, în cazul grupurilor sociale ori al marilor structuri a menține puterea acum, când
majoritatea faptelor sunt autoreflexive, reprezintă o problemă care va exista ca o umbră până la
finalul anului.
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Conjuncția Lunii cu Jupiter în dimineața zilei de 8 ianuarie, dar și apoi opoziția sa cu Marte,
împlinită în seara acestei zile, aduc informații noi referitoare la mersul real al evenimentelor. Se
poate vorbi aici despre reînvierea unor pasiuni și, în egală măsură, să fim tentați să ne apropiem de
adversarul cel mai puternic, încercând, fără sorți de izbândă, să transformăm dușmanul în prieten.
Mulți vor considera că dacă traversează o mare varietate de evenimente înseamnă că succesul este
garantat. Perioada vine mai curând cu interdicția de a visa prea departe ori de a aștepta prea mult de
la un anturaj care privește viața individului cu un dezinteres total. Zilele de Leu îndeamnă foarte
mult individul să creadă în valorile proprii, pierzând din vedere faptul că acolo unde încrederea în
sine este scăzută, omul are nevoie de un feedback permanent. Diminuarea, până la cotele minime a
feedback-ului și impunerea, ca necesitate, a susținerii personale pe care individul trebuie să o
dovedească față de grupul de apartenență, generează mari confuzii pentru că, din dorința de a găsi
formula de succes în a controla viața, individul își va construi propriul răspuns care să-l
mulțumească, ceea ce nu trebuie să fie neapărat și adevărat.
Dacă lucrurile sunt atât de întortocheate nu înseamnă că evenimentele care se consumă pe
zona publică sunt lipsite de pericol. Grupurile sociale sunt, astfel, supuse unui stres teribil din care
va transpare ca idee principală, dorința de supraviețuire.
Peste ani, când ne vom aminti despre ceea ce s-a întâmplat la acest început de an 2015, vom
constata golul de ecou și vom considera că aceste greșeli au fost săvârșite prin impunere. Se va
întâmpla însă un fenomen neobișnuit. Cei care au mintea mai slabă, care cedează ușor în fața
problemelor vieții, vor privi această apăsare ca pe o educație bună pe care și-au însușit-o prin
constrângere: "a fost greu, dar am învățat ceva", " dacă nu mă obliga, nu făceam nimic", "chiar dacă
mi-a fost frică de asta, până la urmă s-a dovedit cea mai bună soluție" ș.a.m.d.
Descoperindu-și noi deprinderi ori acceptându-le pe acestea prin constrângere, individul va
genera reacții în lanț pe care, de-a lungul acestui an, s-ar putea să nu le poată susține. Dacă aceste
evenimente în care se implică ori dacă aceste decizii au o întindere mai mare în timp, în stadiul
acesta de proiect, de pregătire a lor, sunt trimise spre decada a doua a acestei luni doar speranțele,
de aceea etapele viitoare vor fi privite acum cu multă rezervă. Lucrurile însă nu sunt atât de simple
cum par, iar perspectiva acestor evenimente susținute pe impunere lasă și urme în conștiința
individului, poate chiar traume, pentru că rezolvarea concretă a ceea ce este proiectat acum să vadă
lumina zilei abia spre finalul lunii iunie.
Trecând în Fecioară, Luna se va intersecta cu Lilith care trimite o opoziție către Marte, dar și
un careu către Saturn, construind de această dată, pornind de la o mică nemulțumire, un adevărat val
de evenimente care vor putea fi foarte greu de controlat sau de oprit. Ne referim aici la valul de
nemulțumiri cu care intrăm în aceste zile de Fecioară (Luna în Fecioară) și care ne îndeamnă să
facem prea mult apel la prejudecăți ori să ne implicăm în evenimente revendicative încărcate de
risc. Mulți pasionați de astrologie consideră că tranzitul Lunii prin zodia Fecioară este un moment
de contact cu simplitatea. Da, în general așa este, dar acum, când și Lilith se află în plin tranzit prin
Fecioară și care împlinește și o opoziție de lungă durată cu Neptun, simplitatea lucrurilor îl va duce
pe omul comun către explorarea instinctelor primare.
Apelul la instinctele primare va calibra dorințele într-un mod foarte straniu. În primul rând,
Lilith va îndemna spre a considera defectele drept calități, având ca principal motiv vremurile
frământate pe care le trăim. Apoi, în opoziție cu Neptun și activând, prin tensiune, axa FecioarăPești, îi duce pe oameni spre a-și face singuri probleme, pornind de la confuziile susținute pe teamă.
De data aceasta, cele două programe fuzionează, nemaiavând ocazia de a beneficia de negația
negației. Prin explorarea acestor instincte primare dreptatea devine o floare rară. Ea se va afla prea
mult la cheremul unei minți tulburate, care se gândește mai mult la răzbunare decât la înțelegere sau
bună condiție.
Dacă în cazul vieții personale aceste direcții pot fi oarecum controlate de cei care au la bază
o educație solidă, grupurile nu pot evolua, trecând prin mari frământări interne sau chiar momente
de impas. Este relativ dificil de stabilit care ar fi cauza generală, însă se poate deduce că oamenii
vor fi mult mai interesați de ceea ce îi obsedează sau nemulțumește ca să se mai ocupe și de
interesul grupului.
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Evenimentele de acum, ca și în zilele anterioare, sunt, în caracterul lor imediat,
autoreflexive. Atunci când vine vorba despre planuri, proiecte sau ținte care au mai mult în planul
mental o anume reprezentare, perspectiva evenimentelor este îndreptată către finalul lunii iunie, însă
din schema generală aplicată acestui an al misterelor dezvăluite observăm că planul concret rezervat
pentru finalul lunii iunie va face apel la evenimente care se consumă în mijlocul lunii februarie.
Asta înseamnă că dacă educația se dovedește mai puternică decât instinctul orientat către rău atunci
limitarea data de factorul autoreflexiv va fi depășită. Prin aceasta, oamenii au o speranță, poate chiar
o promisiune, care va avea în mijlocul lui februarie o etapă surprinzătoare, neașteptată, care va
beneficia de mai multă încredere și bucurie.
De această dată doar până aici ne putem permite să explorăm suita de conexiuni astrale,
deși ele merg mai departe în timp, construindu-se conexiuni care ar putea solicita mintea și voința
mai mult decât ne-am aștepta. Constrângerile de acum, acelea susținute de accentuarea unui plan
inferior al axei Fecioară-Pești, nu sunt în stare să construiască evenimente prea complexe. De aceea
este important să consemnăm că ținta mentală a acestor evenimente va beneficia, spre finalul Lunii
iunie, de o etapă intermediară, consumată la mijlocul lui februarie.
Restul dispozițiilor se adresează elementelor personale, acelea care sunt prea ușor dominate
de minciună și care au mare nevoie de dragoste. Dragostea și dreptatea, în aceste momente, sunt
flori rare care nu cresc în curțile tuturor. În absența acestora societatea dă semne că se zdruncină, iar
cel care urmărește fenomenul social va observa că această percepție a zdruncinului este permisă
doar pe o participare dizarmonioasă a individului la activitățile de grup, deși zdruncinul, așa cum sa dovedit până acum, ar trebui să facă trimitere la un mecanism social.
Finalul acestei decade ne aduce în postura de a conviețui cu bucuria și tristețea, adică să fim
în stare să zâmbim chiar dacă nu avem motiv, doar de dragul unor experiențe pe care le găsim acum
foarte utile. Cei care acceptă că bucuria este elementul care dă vieții mobilitate va transforma
sextilul dintre Junon și Capul Dragonului din bucurie personală, în motiv de asociere. Prin acest
unghi minunat avem ocazia să vedem cât de ușor este să nu lăsăm anumite evenimente importante
să treacă pe lângă noi, cât de simplu este să avem o minte deschisă, o inimă curată și o voință mereu
atentă le a construi, nu la a strica. Procedând așa oamenii vor strica mai puțin și vor construi mult,
vor avea mai puțin timp pentru bârfă, invidie, furt și mai mult pentru muncă.
Acest îndemn la muncă va fi în aceste zile de Fecioară mult mai evident decât în altele.
Junon din Leu, nici atunci când este impulsionat de Capul Dragonului din Balanță, nu va dori să
muncească, ci doar să se implice în activități care doar să atragă atenția. De aceea momentul acesta
al prețuirii muncii este unul inedit, neobișnuit. Vom observa că acolo unde sunt educați, oamenii
vor face și mai mult apel la muncă pentru că numai muncind pot să-și transforme suferința în
noblețe.
Multe lucruri frumoase se pot întâmpla în finalul primei decade a lunii ianuarie și toate au la
bază o formă fizică sau subtilă de îmbrățișare. Această apropiere doboară bariere ale închistării sau
izolării. Ea îl poate îndemna pe om să studieze mai multe, să asculte recomandările celorlalți, să
facă sinteze impresionante și să treacă de la teorie la practică, aplicând prima dată informațiile
acestea pe el însuși. Este suficient de un singur om într-un grup pentru ca exemplul său să-i
impregneze și pe ceilalți. Practic în aceste zile de Fecioara calitatea evenimentelor viitoare va putea
fi mult mai ușor analizată dacă se face apel la obiceiuri sănătoase, așa cum, spre exemplu, le au cei
care își folosesc suflul vieții pentru a îmbrățișa cunoașterea.
Multe din evenimente care sunt rezervate acestui interval de 10 zile vor stârni multe
controverse prin caracterul lor autoreflexiv. Unii își vor imagina că sunt ajutați să aprofundeze ceea
ce de-a lungul lui 2014 au neglijat, însă vor vedea că nu este așa. Dintre acestia, cei care sunt mai
sensibili și care vor îndrăzni mai mult cu mintea vor considera că proiectele de acum au nevoie de
aproximativ 6 luni pentru a se finaliza. Zona spirituală va fi însă mult mai generoasă aducând primii
lăstari ai rezultatelor spre finalul acestei luni. Astfel, dezvăluirea unor secrete importante ar putea să
producă în aceste prime 10 zile mari confuzii. Va fi nevoie de multă tărie de caracter, de educație,
cultură și, nu în ultimul rând, de bun simț pentru a se face o distincție clară între ceea ce trebuie să
se finalizeze acum și ceea ce are nevoie de mai mult timp pentru a se împlini.
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Dacă omul, cu el însuși, va putea să facă față situațiilor neprevăzute, grupul din care face
parte se va zdruncina atunci când se slăbește puțin forța de coerciție a membrilor. Pornind de la
adoptarea unor etaloane noi și până la a descoperi îmbrățișarea care vindecă, primele 10 zile ale
lunii ianuarie pot să ne risipească uitarea dureroasă, să ne ajute în a aprecia mai mult experiența de
viață, respectul, demnitatea. Dacă la finalul acestui interval elementul benefic se situează doar în
zona intimă, atunci achizițiile care vor veni spre următoarea decadă se vor stabiliza în această zonă
pentru că proiectele pe care le-am gândit la început de ianuarie în decada următoare vor trece întrun alt plan al desfășurării și această preschimbare să arate că se va putea finaliza ceva la finalul lunii
iunie. Unii vor considera că acesta este un semn de progres, alții, dimpotrivă, văzându-și proiectele
răstălmăcite, se vor arăta dezamăgiți. Viața este complexă, iar diversitatea o trăsătură a sa. De
aceea, în prezentarea acestui interval s-a insistat mai mult pe caracterul concret, autoreflexiv al
evenimentelor. Proiectele pe termen lung, exercițiile mentale pe care le abordăm de-a lungul acestor
10 zile, sunt considerate un bonus, iar cine va vedea o legătură între proiectele primei decade și
evenimentele concrete ale celei de a doua, riscă să compromită momentul real al împlinirii lor finalul lunii iunie. Cei care studiază astrologia sau care sunt atenți la fenomenul social vor putea să
facă o distincție clară între ceea ce acum este un exercițiu mental și ceea ce în următorul decan
devine practică.
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Decada a II-a (11 – 20 ianuarie)
Traseul se schimbă după calitatea sufletului

DECADA NR. 2
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

18

21-30 iunie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

6

21-28 februarie

Moralitate, spiritualitate, progres

14

11-20 mai

Raporturile dintre grupurile sociale constrâng membri să aleagă. Judecată. Mersul înapoi
întărește încrederea în sine. Gândul care strică este ascuns în mod conștient. Dăruirea este
compromisă de lipsa cunoștințelor adecvate. Victoria este un blazon. Se trece de la simplu la
complex pentru a fugi de răspundere. Jurământul va fi încălcat. Cine se crede răspunzător pentru
celălalt se risipește pe sine. Împăcare. Iertarea adversarului schimbă prioritățile. Hrana spirituală
este privită cu mirare. Anularea experiențelor bazate pe frică pun baze noi pentru puterile viitoare.
Adevărul câștigă pentru sine. Valoarea îndeamnă spre păstrare. Misterul ascunde o valoare pe
care prezentul nu o poate înțelege. Conservarea înseamnă acum superioritate, iar abandonul
înseamnă conservarea sănătății. Câștig prin acțiune totală. Jocurile puterii sunt demascate. Se vrea
prea mult. Este neglijat un element viabil. Este retras un sprijin. Săracilor li se taie aripile.
Călătoria în adâncuri este mijlocul prin care ne eliberăm de răul pe care l-am creat. Este pierdut
un obiect. Este neglijat un gând. Este uitată o intenție. Inspirația are culori ce nu se pot vedea prin
ochelari.
Zilele de Balanță devin zile de dezamăgire. Oamenii se arată prea descurajați de planurile de
viitor, pe motiv că nu mai au răbdare să aștepte atât de mult până când lucrurile se rezolvă în
favoarea lor. Dacă amintim aici că unii dintre ei vor fi atât de dezamăgiți încât vor fi tentați să
șteargă cu buretele tot ceea ce a fost bun, nu am fi departe de adevăr. În realitate, vibrația zodiei
Balanță vine cu un îndemn straniu pentru acest început de an: separatismul. Prin această direcție
înțelegem că în continuare mulți aleargă după himere, încercând să fugă de realitate ori să se
ascundă din fața unor greutăți pe care trebuie să le rezolve de unii singuri.
Dacă aducem în discuție această problemă a balansului, zilele de Balanță vor fi privite și ca
zile de scindare. Vor fi astrologi sau pasionați de astrologie care vor considera că după încheierea
tranzitului Lunii prin zodia Balanță, nimic nu va mai rămâne cum era. Sigur, acestea se referă la
elementele personale care au acum tendința de a construi episoade viitoare. Dacă proiectele nu mai
stau în picioare, dacă judecata va fi atât de sensibil afectată de mofturile pe care le au, nu același
lucru se poate spune și despre dimensiunea spirituală. Acolo lucrurile se desfășoară după un alt
program, pe baza altor convingeri și implicit cu alte mijloace.
Pentru că perspectiva evenimentelor în această decadă țintește către finalul lunii iunie,
caracterul autoreflexiv al unor întâmplări, așa cum l-am văzut în decada anterioară, nu va mai fi
activ și va lăsa impresia unui progres. Mulți se vor păcăli că asta înseamnă progres, lăsând
elementele importante ale vieții pe mâna celorlalți. Mulți nici nu vor recunoaște faptul că se bucură
că au această ocazie de a transfera răspunderea.
Știm însă că de fiecare dată când o planetă trece prin zodia Balanță survine acest proces de
separare. De aceea considerăm că nu aceasta este problema principală a momentului, ci faptul că,
procedând așa, se consideră momentul acesta ca fiind unul de maturitate. Prietenia Lunii cu Saturn
(sextil Lună-Saturn) încurajează în sensul acesta bunele maniere, seriozitatea în munca aleasă
aducând și o puternică stabilitate în zona diplomației, schimb de informații între departamente,
domenii, zone, regiuni. Aparența acestor secvențe sociale este una foarte bună, de aceea omul
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superficial va considera a doua decadă a lunii ianuarie ca fiind una de progres. În realitate,
intervenția lui Saturn din zodia Săgetător va fi privită acum ca un accident. Prea mult dogmatism,
prea multă închistare care ia acum înfățișarea încrederii în sine sunt așezate la baza unor colaborări
ori pot fi preluate de cei care se află acum, în acest an, în stadiul de învățare.
La această ecuație astrală participă și planeta Marte care, o perioadă importantă a zilelor de
Balanță (Luna în Balanță), se va așeza pe ultimul grad al zodiei Vărsător. Se vor răsturna ideologii
și conduita greșită va fi prezentată ca un model corect de comportare, ducând în eroare pe cei care
și-au programat ca anul 2015 să fie unul de adevărată transformare. Revenim din nou la tandemul
planul concret - planul mental, acela care face din primele 20 de zile ale anului 2015 unele foarte
încercate, destul de dure, care pot reduce la minimum puterea de influență ori încrederea în sine.
Planul concret acum este diferit de planul mental, deși amândouă au aceeași țintă - finalul
lunii iunie. Mulți dintre pasionații de astrologie se vor întreba de ce cele două segmente nu fac
referire la același procedeu dacă finalitatea este aceeași. Una din explicații se bazează pe împărțirea
zodiacului în cele două emisfere Berbec-Fecioară, Balanță-Pești. Dacă prima parte constituie stadiul
concret, fizic, care face referire la etapele evoluției lumii materiale, începând cu zodia Balanță viața
lucrează pentru elevarea spiritului. Aceste informații nu sunt noi, ci ele fac parte din teoria
astrologică a vieții. În cazul nostru, dacă anterior aspirațiile s-au suprapus aproape perfect peste
segmentul evoluție lumii materiale, prin faptul că Luna a parcurs un segment de zodiac de la Taur la
Fecioară, al doilea decan debutează cu intrarea Lunii în zodia Balanță și va beneficia de un tranzit
aproape complet al Lunii prin cea de a doua emisferă. Înțelegem de aici ca împărțirea arbitrară a
lunii ianuarie în trei perioade, se suprapune peste o delimitare obiectivă, aceea dată de tranzitul
Lunii prin zodiac. Astfel, finalul lunii iunie, ca țintă a celor două sectoare (proiectele primului decan
și acțiunile concrete ale celui de a-l doilea), va constata, analizând caracterul evenimentelor, că sunt
construite din cărămizi diferite, deși în aparență vor face referire la același lucru. Abia la finalul lui
iunie aflăm că misterul va fi dezlegat, abia atunci omul comun, acela care nu citește mesajele astrale
ori nu beneficiază de sfaturi sau recomandări din zona ezotericului, va constata că în prima decadă a
lunii ianuarie a gândit una , iar în următoarele 10 zile a făcut altceva, și doar în aparență cele două
semănau.
Cel care lucrează cu energia sau se află într-un proces de cercetare spirituală va putea să
constate, încă de pe acum, o diferență. El va sesiza că în a doua decadă, după ce Luna intră în zodia
Balanță, planurile sale se schimbă, urmărind să-și dovedească maturitatea altfel decât a făcut-o în
2014. Astfel, planurile sale de acum nu țintesc mai departe de finalul lunii februarie. El nu se
lansează în proiecte de durată și nu va participa decât la cele care au un caracter concret sau dacă
sunt inițiate de alții ori dacă fac parte din marile episoade inițiate încă de anul trecut.
Nu toată lumea însă poate face o distincție clară între aceste două direcții. De aceea vor fi
oameni pentru care trecerea lui Marte pe gradul anaretic din zodia Vărsător va fi de-a dreptul
incendiară. Aceștia vor cere
destinului să-i maturizeze prin
probleme, arătând că sunt
exagerat de mult preocupați de
problemele
inutile.
Supuși
acestui proces de tulburare a
voinței personale în loc să
înțeleagă mai bine procesele
vieții sau evenimentele sociale la
care participă, se întorc din drum,
vor ceea ce nu se poat obține prea
ușor ori urmăresc să se compare
asemenea celor situați pe un alt
tronson. Pentru că Saturn se află
în plin tranzit prin zodia
Săgetător vorbim aici și de
prejudecăți
religioase,
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preconcepții susținute pe o moralitate greșită, dar tolerată până acum. Această categorie de oameni
vor surprinde prin ușurința cu care se asociază fără a avea un scop precis, ci doar de dragul
întâlnirilor.
Dacă, așa cum se constată din unghiurile de acum, trecerea planetei Marte pe gradul
anaretic din Vărsător nu este un lucru chiar atât de bun, trăsăturile sale pot indica, prin dezideratul
anului 2015, o componentă specială. Acolo unde calea unei descoperiri remarcabile se bazează pe
un calcul, acum se va găsi și puterea necesară sau persoana potrivită pentru a elimina această
barieră. Deci trecerea lui Marte prin acest punct înseamnă contactul cu marea deschidere și de ce nu
contactul cu o soluție ieșită din comun. Iată cum separarea poate fi și generoasă prin avantaje, nu
neapărat apăsătoare prin probleme. Momentul acesta este însă dureros, dar cei mai mulți, de dragul
victoriei, reușesc să cântărească faptele în așa fel încât să considere că tot acest efort este bine
meritat.
Apropierea Lunii de Capul Dragonului transformă această situație aparent întâmplătoare
într-una foarte importantă, capabilă să construiască evenimente pe termen lung, aducătoare de
succes, faimă sau stabilitate. Dar conjuncția Lunii cu Capul Dragonului nu se împlinește când Marte
i-a constrâns pe oameni să accepte un rău pentru a putea merge mai departe (pe gradul anaretic din
Vărsător), ci când se află deja în zodia Pești, dar și după ce Luna a refăcut careul în T pe semne
cardinale cu Pluton focar.
De aici deducem că se traversează o perioadă de solicitare la locul de muncă, de înțelegere
față de greșelile celorlalți, față de informațiile superioare, față de o limbă străină ș.a.m.d. însă nu se
va susține autocontrolul, diminuarea importanței de sine sau orgoliului care îl fac pe individ, după
ce a gustat din victorie, să-și dorească toată gloria. Misterul dezlegat al acestei perioade va face,
așadar, referire la glorie. În prima zi a intervalului pe care îl analizăm gloria are o amprentă
confuză, iar trecerea planetei Marte în zodia Pești, pe 12 ianuarie, va face în așa fel încât o
întâmplare banală să ia înfățișarea unei recompense, a unei datorii, a unei plăți, a unei retribuiri care
să atragă multă invidie din jur ori să-l facă pe individ, pentru o scurtă perioadă de timp, să creadă că
a primit ceea ce nu a cerut.
Misterul gloriei atrage însă atenția asupra unor situații pe care mulți le-au abordat în trecut
cu prea multă invidie, resentiment ori cu agresivitatea celui care vrea cu orice preț să câștige. Pentru
că anterior lucrurile nu au mers prea bine, umilințele de atunci se pot transforma acum în strangulări
ale vocii, în contracții absurde ale mușchilor, în încrâncenări pe idei care nu mai pot duce nicăieri.
Retrogradarea lui Jupiter pe Leu, în acest moment de dezorientare, sugerează că se face apel la
asocieri mai vechi cu gândul de a reînvia un succes, dar nu după cum suntem sfătuiți acum, ci după
cum a fost gândit pe vremuri. Trimiterea spre ultima decadă a lunii iunie, ca o finalitate aplicată
elementelor concrete, face de fapt o legătură subtilă cu perioada când Marte va fi în Rac sau când
Jupiter, cel care acum lansează, prin retrogradar, mesaje stânjenitoare, va fi în trigon cu Uranus, cel
care primește la începutul perioadei pe care o analizăm o opoziție din partea Lunii. Dinamica
evenimentelor de acum va invoca, așadar, motivul separării, scindării mai mult ca o teamă în fața
unor episoade prea mari și prea importante pentru a putea fi duse la îndeplinire cu puterea sau
cunoștințele de acum. De asemenea, ar fi indicat să luăm în calcul că atunci Saturn va fi în
Scorpion, iar mesajul va deveni și mai interesant, pentru că ne spune că toate aceste condiții sunt
îndeplinite, că momentul acela se bazează pe o experiență solidă care nu mai are nevoie de
preschimbări, de retuș, ci doar de un cadru social adecvat pentru a se exprima. Cine dorește să
aprofundeze aceste concepte, va observa din nou că proiectele din prima decadă și acțiunile
concrete din a doua decadă, chiar dacă au aceeași țintă, sunt fundamental diferite.
Așadar, pornim în călătoria noastră astrală cu prima invitație cu adevărat puternică în
dezlegarea unui mister: cum vom reuși să administrăm toate valorile pentru ca acțiunile de acum să
fie la mijlocul anului încununate de succes? Vom începe prin a considera tranzitul Lunii prin
Balanță drept un element de bază apelându-se la sistemul de valori ca la un element de referință.
Acum, pentru că suntem în fereastra careului pe care Marte din Pești îl împlinește cu Saturn din
Săgetător, avem impresia că alegem greșit, că trebuie să ne mai gândim o dată, că trebuie să
revenim asupra proiectelor pentru că, altfel, ne adâncim și mai mult în probleme. Momentul acesta
ne spune de fapt că, pentru a ajunge la soluționarea din mijlocul anului, va fi nevoie de o
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transformare morală, adică de apel la valorile spirituale care nu au trecut până acum proba de foc.
Dacă planul concret nu ne ajută cu informații sigure, referitoare la succesul din mijlocul anului,
mentalul face apel la evenimente ușoare, simple, armonioase, lipsite de gravitatea pe care o
traversăm acum, cu care ne vom confrunta în finalul lunii februarie. Pe finalul lui februarie, acolo
unde țintim acum, Marte va fi în trigon cu Saturn, deci baza pe care o avem acum, din suita de
trăsături ce ne vin din trecerea Lunii prin Balanță, va primi atunci confortul și absența opoziției
sociale pentru a aplica doar cunoștințele pe care le-am acumulat acum, în această decadă. Se pare
însă că viața ne va cere mai mult, de aceea ținta concretă nu ne duce spre finalul comod al lunii
februarie, ci spre finalul lui iunie, când Marte va fi în careu cu Saturn.
Totuși, pentru că vorbim și de mister, sextilul Luna-Saturn, pe care-l traversăm în prima zi
de Balanță (Luna în Balanță) este un unghi bun și mulți vor ține cont de el, îi vor accepta îndemnul,
lăsându-se păcăliți că provocările nu sunt atât de mari, iar limitările nu sunt atât de dificile. În
stadiul acesta nu putem ști dacă ele vor fi grele pentru toată lumea, pentru că fiecare are de parcurs
evenimente în funcție de propriul său sistem de valori, în funcție de anturajul în care a ales să
trăiască ori de alți factori ce țin de interacțiune. Se poate spune însă că multe se pot rezolva prin
corelații, prin schimburi multiple ori prin consultări repetate. Cei care sunt de felul lor interiorizați,
care nu comunică foarte bine, vor percepe această perioadă ca pe una mai puțin plăcută pentru că
sunt scoși din lumea lor și trimiși să vorbească într-o limbă pe care nu au folosit-o niciodată. Facem
din nou trimitere la faptul că Luna, în aceste momente, are o relație specială cu Capul Dragonului și
invocăm din nou faptul că este bine pentru fiecare să răspundă cu un mare "Da" provocărilor de
acum pentru că sunt activate zone blocate, ce nu au fost folosite de mult timp sau care au primit în
trecut o abordare greșită și, acum, experiența nefericita i-ar putea determina pe unii să le vadă cu
teamă.
Trecerea lui Marte în Pești, aduce o ușoară devitalizare, un consum psihic destul de mare pe
dialog interior, pe resentimente, pe procese care nu pot fi exprimate în cuvinte, dar care sunt
inventariate periodic uzând de emoții sau de forme-gând, toate săvârșite într-o deplină izolare de
ceea ce se petrece în jur. Pentru că mobilul dorinței este acela de a privi totul dintr-un unghi
confortabil, comod, delicat, alunecos, contactul cu încercările acestei perioade va face ca, din suita
de trăsături pe care Marte în Pești le are, să extragă doar dramatismul. Ceea ce este în viitor va fi
privit cu reținere ori cu prejudecata că ceea ce acum pare greu, mai târziu va fi și mai greu. Totuși,
nu trebuie să neglijăm că Luna din Balanță are farmecul ei și prin parfumul discret pe care îl
răspândește în jur, se realizează un proces foarte interesant. Puterea de a ține interiorul departe de
privirile celorlalți este folosită nu pentru izolare, ci pentru explorare, nu pentru a ne separa de ceea
ce este în jur, ci pentru a mai gusta încă o dată din bucurii pe motive diverse: avem alți oameni în
jur, baza materială este alta, curiozitate etc.
Doar îndeplinindu-se această condiție se poate merge mai departe către țintele pe care le-am
indicat anterior. Vor fi și oameni care vor dori în continuare să stagneze, pentru care societatea,
anturajul, vor trebui să vină cu dovezi noi, cu o forță mult mai mare decât se întâmplă acum de la
sine pentru a-i urni din loc. Aceștia vor vedea în ultima parte a acestei luni, că misterul îi doboară și
că, dacă mintea merge înainte, visând ori motivându-se singură că a trăi în separare este cea mai
bună soluție, planul concret îi va duce înapoi, spre începutul lunii, când acțiunile autoreflexive au
fost confortabile. De această dată vor fi altfel, dar confortul izolării le va atenua puțin din
nemulțumire, considerând că li se întâmplă acest lucru pentru că așa sunt ei, acesta le este firul
vieții, fără să vadă că, de fapt, refuzul care le deschide ochii mai mult acum, în acest al doilea
decan, a constituit și motivul pentru care sunt întorși din drum.
Dinamica astrală este însă fascinantă. Conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, care se
consumă în 12 ianuarie, arată că orice am decide va găsi un loc în codul genetic al destinului
personal, dar nu ca o predispoziție, ci ca o consonanță, ca o rezonanță, ca și cum într-o casă în care
urmează să locuim ne-au fost pregătite camere decorate diferit pentru ca, indiferent de stare, să ne
simțim bine. Dacă nu uităm că Luna în Balanță are și o componentă comodă, vom reuși să realizăm
o combinație și mai utilă a factorilor astrali. Privirea din înalt, de sus, din alt unghi, predispusă de
Marte din Pești, poate fi un motiv de a vedea care ne sunt defectele cele mai complicate și, lucrând
asupra lor, în momentele când Marte din Pești preia controlul și lasă această lume cu toate ale ei să-
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și vadă de drum, să ne interiorizăm. Acest proces de cercetare spirituală, prin introspecție, va fi întro strânsă legătură cu opoziția pe care Marte și Saturn o vor împlini pe 15 mai (decada a 14-a a
anului - 11-20 mai). Tot atunci Jupiter și Junon ne vor îndemna, prin conjuncția lor, să facem noi
asocieri. Asta înseamnă, că momentul de interiorizare care se construiește încă de pe acum, dacă
pregătește psihicul ori structura emoțională să accepte noi prieteni, să ierte greșelile celor din jur, va
realiza un proces magic – se va ușura încărcătura karmică, se va purifica aura de reziduurile unor
acțiuni incomplete care generează concluzii incomplete ce riscă să fie adoptate ca adevăruri
absolute. Cine își pregătește sufletul acum, gândind că oamenii au dreptul la păreri proprii, la fapte
proprii, deși printre aceste fapte pot fi și unele care să rănească, se va ridica deasupra celorlalți prin
atitudini bune. Vor spune că sunt inspirați, ajutați din subtil, că viața îi ridică deasupra celorlalți
pentru că au depășit un test, însă nu este așa. Nu au făcut decât să le respecte celorlalți dreptul la
opinie, dar într-un mod mult mai amplu, nu doar cel care se manifestă în mod comun în conversații.
Îndeplinind această condiție vom reuși să construim ceva și mai important care va ținti,
pentru prima dată anul acesta, spre cea de a doua jumătate a anului 2015, adică în ultima decadă a
lunii iulie. Atunci ne vom hrăni structura mentală, abilitatea de a proiecta acțiuni în timp, de
reparare prin negație, de a vindeca prin sacrificiu și, fiind mulțumiți din punct de vedere spiritual,
după un scurt moment de respiro, ne vom continua evoluția, tinzând spre realizări care vor fi
vizibile în ultima decadă a acestui an. Fie că finalul lunii iulie va fi privit ca o gară, un punct de
respiro, o zonă încărcată de confirmări, fie că finalul lui decembrie va deveni un motiv de a ne arăta
mulțumiți de noi înșine, calitatea vieții pe care o trăim se poate schimba dacă acum, în decada a
doua a lunii ianuarie, avem în vedere această idee-forță. Dreptul la opinie, prin Marte din Pești, îi va
scoate pe oameni din structurile lor rigide și îi va apropia de lumină. Este adevărat că în continuare
o conduită greșită va fi lăsată la voia întâmplării, că unii vor desconsidera munca sistematică tocmai
pentru că nu se pot încadra în timp, că timpul le este dușman și se vor afișa reci, distanți ori lăsânduse în voia gândurilor rele.

Dintre aceștia, vor fi și oameni care nu sunt atât de adânc prinși în întuneric și care nu au
nevoie decât de foarte puțin pentru a se preschimba. Aceștia vor activa în zilele de Balanță (Luna în
Balanță) cu mai puțină duplicitate, căutând relații puternice, unele chiar dure, acceptând relații
încordate și maturizându-se prin această tensiune foarte repede în așa fel încât la începutul lui
aprilie (1-10 aprilie) să beneficieze de un moment concret, de un rezultat practic. Aceștia vor
considera că finalul lui iunie nu mai are ce să le ofere și se vor arăta mulțumiți de ceea ce au
obținut, arătând că omul este făuritorul propriului destin și că ei nu au lucrat la nivel subtil, nu au
manipulat energii, ci au așezat cărămidă cu cărămidă construindu-și singuri locația în care vor acum
să se mute. Acești oameni practici, ale căror acțiuni sunt în 1-10 aprilie încununate de succes,
pornesc spre succesul lui 2015 încă de acum (11-20 ianuarie), însă trebuie să știe că relațiile
încordate pe care își propun să le suporte acum pentru o maturizare rapidă vor fi sacrificate atunci și
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că rezistența în fața acestei durități nu este făcută, așa cum ne învață Luna din Balanță, prin
echilibru, balans, interacțiune, ci prin duritate, strictețe, disciplină. Careul pe care Marte îl va
împlini atunci cu Junon le va spune că nu și-au ales corect anturajul și că au nevoie să accepte
părerile celor mai buni, mai puternici, mai vechi (trigon Saturn-Junon). Așadar, dacă acești oameni,
încă de pe acum reușesc să suporte o relație dură, încordată, fără să acumuleze și mai multe traume,
vor reuși atunci să-și mențină avantajul pe care îl vor comporta. Dacă nu, strălucirea va fi de o clipă
după care se vor întoarce din nou în probleme. Nu putem însă încheia această idee fără să indicăm
că această formă de autocontrol cere puternice resurse, dar și o cunoaștere corectă a propriului mod
de a reacționa. Succesul pentru această categorie de oameni va fi, așadar, direct proporțional cu
modul cum fiecare alege să-și folosească puterea personală pentru că universul nu-i obligă pe cei cu
spirit practic să sufere pentru a obține ceea ce-și doresc, ci le oferă un drum mai scurt, dar care,
pentru reușită, cere îndeplinirea acestei condiții.
Sextilul Venus-Uranus aduce un plus de libertate acestor întâmplări stranii. Misterul vieții
poate fi mult mai accesibil acum, dar ideile nu mai sunt atât de mult ținute în frâu, dacă sunt lăsate
libere să se întâlnească între ele ori să abordeze noțiuni transdisciplinare. Astfel, accesul la glorie nu
va mai fi un proces atât de greoi, apăsător ori efortul de a o adjudeca nu va mai fi atât de neplăcut.
Această libertate a sentimentului va pune însă o greutate aparte pe siguranța de sine. Ceea ce
lansează acest îndemn primește din partea individului un refuz. “Nu mai pot”, “Nu mai am bani”,
“Nu mai am chef”, “M-am plictisit de asta” sunt doar câteva expresii care au statut de barieră, dar
pe care oamenii nu le vor percepe așa. Asistăm deci la o formă de rezistență în fața schimbării care
nu este deloc utilă acum. În stadiul acesta, ceea ce s-a câștigat până acum poate fi folosit ca pe un
blazon, însă nu ne va ajuta să o ducem pe nivelul următor. Astfel, partea de confort va avea în
sextilul Venus-Uranus un susținător în a promova ceea ce nu solicită ca și cum bucuria de a trăi
devine mult mai mare când viața nu ne duce în fața a ceea ce ne înspăimântă cel mai tare.
Impactul Axei Dragonului în această ecuație nu simplifică deloc lucrurile, ci, dimpotrivă, ne
reamintește tuturor că există o mare diferență între ceea ce ne este acum plăcut și confortabil, și
ceea ce se dovedește a fi util. În timp ce utilul cere perspectivă, mobilizându-ne, confortul ascunde
tot ceea ce nemulțumesc, schimbă traseul doar pentru că pe acolo trece o persoană antipatică, ne
îndeamnă să refuzăm un aliment doar pentru că dacă l-am atinge nu ne-am mai sătura de el ș.a.m.d.
Coexistența binelui și a răului atinge acum combinații stranii, ducând la fapte cu un caracter
îndoielnic. Dacă prima decadă a lunii ianuarie a fost traversată cu măsură, expansiunea sextilului
Venus-Uranus nu va fi atât de periculoasă. Ea va putea aduce cel mult fluctuații în relații deja
încercate, ceea ce nu poate produce evenimente negative ireversibile. Alta va fi situația în cazul
celor care au privit evenimentele autoreflexive ale primelor 10 zile ca pe o formă de protecție, de
noroc. Astfel, prin sextilul Venus-Uranus se mediază tendința nodurilor și se ascunde ori, în unele
cazuri, chiar se diminuează caracterul negativ, abuziv al conjuncției dintre Uranus și Coada
Dragonului, soluțiile neobișnuite, doborârea limitelor, având ca motivație starea de bine, distracția,
distrag atenția de pe tensiunile persistente (opoziție Venus-Junon) pe o agitație ce lasă impresia de
activitate intensă.
Unghiul însă este foarte bun pentru creatori de valori. Pictorii, compozitorii, sculptorii, cei
care iubesc frumosul și vor să lase o urmă a trecerii lor, au șansa acum să sfideze mult mai ușor
limitele și să se arate inspirați. Pentru că sextilul este un unghi care arată mai curând activitatea
interioară, procese pe care fiecare le realizează cu el însuși, dispunerea astrală de acum nu-i
îndeamnă pe aceștia să se unească în grupuri, să accepte colaborări de durată, însă va fi vizibilă o
anume rezonanță. Mulți se vor întâlni fără să intenționeze acest lucru, aparent întâmplător, semn că
energia universului lucrează prin noi și chiar dacă fiecare element personal, fie că sfidează o regulă,
fie că o îmbrățișează cu rigiditate, este integrat în destinul propriu, înțelegem că aceste evenimente
aparent întâmplătoare fac parte dintr-o schemă mult mai mare.
Pentru mulți secretul acestor interacțiuni va rămâne însă nedezlegat pentru că îndemnul la
muncă este acum restricționat, dar poate fi explorat, însă doar prin decență, atenție și atât cât ne
permite starea de confort să reținem, să memorăm și să acceptăm ceea ce primim din jur. Viața
socială are însă multe să ne spună acum. Dreptunghiul mistic atipic pe care îl formează Junon,
Mercur cu Venus în conjuncție, dar și Uranus împreună cu Axa Dragonului, calibrează valorile
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personale și le face ușor de remarcat și de utilizat de cei din jur. Momentul poate fi, așadar, foarte
bun pentru semnarea de noi contracte, de investiții, de creionarea unui traseu pe care să-l urmărim
în etape și pe mai multe nivele, până la finalul anului. Ceea ce este interesant acum, pentru că
privim această analiză doar prin prisma misterelor dezvăluite, ne pune în postura de a realiza
procese mentale pentru a descoperi unde trebuie să ne oprim în acest periplu. Dacă ne vom elibera
de consecințele înțelegerii de acum, adică dacă mintea va fi suficient de deschisă pentru a găsi
soluțiile ascunse bine prin hățișul de evenimente sociale, lipsa cunoștințelor nu va compromite
dăruirea și, acolo unde o informație lipsește, prin flexibilitate, ea va putea fi preluată din jur și
integrată imediat.
De altfel, întregul interval de 10 zile pe care îl analizăm este avantajat de această flexibilitate
sau va putea fi compromis de absența ei, punându-se prea mult accent pe faptele care nu pot
produce rezultate imediate. Dreptunghiul mistic aduce viziune de ansamblu, abilitatea de a vedea ce
se întâmplă cu alții, de a consemna corect etapele pe care le parcurge fiecare, însă de a nu putea să
se pună în aplicare aceeași metodă și pentru sine.
Astrologia mondială indică însă aceasta ca fiind ipostaza în care sunt ascunse valori
importante pentru individ pentru că ansamblului perceput i se aplică aceeași atenție așa cum
individul aplică atenția sa celui din preajmă. Aici se întâlnește binele sextilului Venus-Uranus cu
tendința de repliere predispusă de Marte din Pești, aici apar goluri în zona diplomatică, sincope
declanșate de întâmplări greu de anticipat și care sunt, de altfel, banale. Pentru că știm că
evenimentele mondiale nu sunt însă la voia întâmplării va fi greu de crezut că un eveniment banal,
gen o indigestie, poate pune în dificultate o întreagă delegație. Pentru că Lilith i se opune acum lui
Marte, va părea o faptă intenționată și amatorii teoriei conspirației vor avea mult de comentat pe
această temă. În realitate, totul este răsturnat de un eveniment banal. Rezultatul este însă unul
spectaculos. Ieșindu-se din ritm, golul se umple cu elemente provizorii care vor deveni apoi
permanente.
Fiind în Scorpion, acum, în noaptea zilei de 13 spre 14 ianuarie, Luna va trimite raze de
prietenie către Marte și Lilith. Acest fundal va avea o susținere puternică în înțelegerea care apare
acum între Mercur și Uranus. Așadar, zilele de Scorpion ne vor pune la încercare puterea de a
înțelege mesajul pe care celălalt îl transmite, chiar dacă acesta folosește instrumente noi. În primul
rând, Scorpionul intervine prin intermediul Lunii cu îndemnul de a căuta răspunsuri prin
intermediul celorlalți. Până la un punct acest îndemn este benefic, dar atunci când vine vorba de
proiecte pe termen lung, amprenta zilelor de Balanță (câștigul ușor) va face în așa fel încât
jumătatea să fie văzută altfel decât până acum. Dacă atitudinea față de muncă este puțin schimbată,
nu se poate spune același lucru și despre răspundere. Putem invoca aici motivul fricii ca fiind un
motor important al marilor realizări aparținând Lunii ianuarie. Mulți se vor mândri foarte mult cu
experiențele lor de viață, cu ceea ce pot să facă, transformând evenimentele banale ale vieții în
adevărate colecții. Înțelegem, astfel, că în zilele de Scorpion gloria va fi căutată prin mândrie. Este
adevărat, această experiență la care se face trimitere acum poartă amprenta unor reușite valabile, dar
se va pune prea mult accentul pe mândrie acolo unde superficialitatea nu a fost încă rezolvată.
Munca de grup devine, în felul acesta, un instrument prin care sunt acoperite neajunsurile
personale. Nu va mai fi suficient că anturajul este înțelegător, că membrii echipei sunt bine
intenționați, pentru că pretendentul la glorie va neglija toate aceste elemente dorind să fie perceput
ca unul care nu cerșește gloria, ci ca acela care o primește pe bună dreptate. Se trece, astfel, în
extrema cealaltă față de cum eram în zilele de Balanță: prea multă încrâncenare, prea multe
jurăminte cerute din partea colaboratorilor, prea multă patimă fără a exista un motiv serios în sensul
acesta.
Se pare însă că acum oamenii nu se tem să fie umiliți, acceptă prea ușor concesii dacă
rezultatul muncii este cel scontat. De aceea putem să ne gândim că perspectiva evenimentelor în
care se implică acum individul poartă amprenta martirului. Nimeni nu dorește să sufere, nu se
îndrăgostește nimeni de durere, însă aceasta este abordată ca pe o soluție de compromis cu scopul
de a atinge un rezultat imediat. Problema rezultatului imediat a fost interesantă și în decada
anterioară. Nimeni nu ne va interzice munca pe care o prestăm, dar este o pierdere de vreme să
așteptăm rezultate imediate, pentru că ele nu vor veni. Mercur în Vărsător este suficient de
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nerăbdător pentru a se pune problema ca eșecul să fie văzut foarte târziu în timp. El va fi văzut
imediat pentru că și Uranus din Berbec ajută în sensul acesta. Astfel, perspectiva evenimentelor
cărora le cerem rezultate imediate se va întinde spre finalul lunii februarie, apoi se va îndrepta cu
pași repezi către începutul lunii decembrie, trecând prin finalul lunii mai, ca punct intermediar. Cu
alte cuvinte este chiar periculos să cerem sau să pretindem vieții rezultate imediate pentru că
reluarea tratativelor pentru adjudecarea gloriei se va autodevora, adică se va risipi de-a lungul
întregului an și puțina răbdare pe care o avem acum. Apoi trebuie să luăm în calcul și faptul că
începutul Lunii decembrie va fi marcat de două unghiuri stranii: conjuncția lui Marte cu Lilith și
Careul lui Marte cu Pluton. Deci nimic din ceea ce se prefigurează atunci nu pare să susțină
aspirațiile ușor naive pe care am putea să le avem acum.
Înțelegând acest lucru și lăsând deoparte nerăbdarea, vom accepta mult mai ușor că facem
parte din această structură și că diferențele dintre „eu” și „celălalt” sunt mici. Este adevărat că va fi
vizibilă tendința de a folosi gândurile fără a le împrieteni cu sentimentele, aceasta fiind și una din
trăsăturile zodiei Scorpion, însă chiar problemele de acum se vor dovedi a fi profesorii cei mai buni.
Dacă punem în acțiunile din prezent un strop de moralitate și lăsăm la o parte ambiția caustică,
această dinamică spirituală ne va îndrepta atenția către mijlocul lunii mai, atunci când Jupiter și
Junon vor fi în conjuncție.
Accentuarea zodiilor de apă reprezintă acum, în această perioadă, și tendința de a explora
temperamentul celui din preajmă, firea sa, îndreptând atenția spre elementele de cultură pentru a da
vieții un sens aparte. Acesta reprezintă, de fapt, un element de diversitate pentru că nimeni nu-și
rezolvă problemele acum doar apelând la cultură. Opoziția pe care Junon și Venus o împlinesc stă
dovadă solidă în sensul acesta. Marile biografii nu ne mai impresionează atât de mult ca până acum,
poveștile frumoase în care protagonistul avea dreptul să mai și exagereze puțin, să se depărteze de
la firul real al evenimentelor, acum ni se par respingătoare pentru că Vărsătorul, ca îndemn, nu
conferă acum un simț corect al realității. Prin îndemnul său de acum își rezervă dreptul de a exagera
doar atunci când îi convine, și se arată restrictiv poate chiar caustic doar atunci când se plictisește.
Deducem de aici că tranzitul lui Venus prin zodia Vărsător nu reprezintă acum ceea ce s-ar crede, ci
mai curând cuțitul pus în mâna cuiva fără a fi învățat să-l folosească. Ea se implică într-o opoziție
cu Junon, iar speranțele că lucrurile să revină la normal după o jignire, sunt foarte mici.
Deloc surprinzător pentru pasionații de astrologie, pentru cei care urmăresc în profunzime
conexiunile astrale este și faptul că poziția Capului Dragonului face trimitere, prin echivalentul
gradului de acum, spre începutul lunii octombrie care, în segmentul proiectelor de viitor, țintește
spre începutul lunii decembrie așa cum ne sugerează și perspectiva anumitor proiecte pe care le
avem acum, în această perioadă. Lucrurile nu sunt încurcate, ci doar complexe în legăturile pe care
le au, de aceea anumite îndemnuri astrale produc rezultate atât de spectaculoase, deși din analiza
unghiurilor nu se pot deduce atât de multe lucruri. Această problematică a conexiunilor reprezintă
un element fundamental al anului 2015, anul secretelor dezvăluite. Doar prin aceste conexiuni
putem intui, deduce sau constata care este perspectiva unor evenimente după cum se prezintă ele
într-un punct de origine. În cea de a doua decadă a lunii ianuarie punctele de origine ne trimit către
săptămâna 21-30 iunie pentru evenimente concrete, către săptămâna 21-28 februarie pentru
segmentul proiectelor de viitor și către 11-20 mai pentru eforturile spirituale.
Zilele de Scorpion nu și-au încheiat însă mesajul. În 15 ianuarie Venus trimite un trigon
către Capul Dragonului, la fel și planeta Mercur încercând să contrabalanseze politica agresivă pe
care planetele Marte și Saturn, prin careul lor, o mențin. Dacă, pe de o parte, planeta Venus ne
îndeamnă să înțelegem frumos, deschis, direcțiile importante ale vieții, careul pe care Marte și
Saturn îl împlinesc acum aduce închistarea ca element de referință. Cu alte cuvinte, este de bine
ceea ce se întâmplă, dar nu e bine pentru noi, e frumos ce vedem la alții, dar nouă nu ni se
potrivește, este util să știi cât mai multe lucruri, dar nu este timp pentru acumularea acestor
informații. Din nou se pune problema unei scindări, însă de această dată problema este abordată cu
mai mult curaj și mai multă luciditate. Nu se știe dacă ceea ce se construiește acum este durabil sau
nu, important este că metodă este descoperită după ce praful uitării a fost șters, iar educația,
dezvoltarea personală, cultura sunt din nou în centrul atenției.
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Unii dintre pasionații de astrologie se vor mira că de la o zi la alta dinamica astrală se
modifică trecând de la o extremă la cealaltă. Chiar dacă se întâmplă aceste situații și care, în plus,
mai sunt și neplăcute prin caracterul lor instabil, fondul rămâne același. Unghiurile care se
împlinesc acum, în aceste zile de Scorpion, nu înseamnă, practic, altă direcție, ci doar elemente în
plus adăugate direcțiilor existente deja. Astfel, elementul scindare va lua o nouă înfățișare. Acum
oamenii se vor împărți după cât de mult sunt dispuși să înțeleagă din ceea ce li se întâmplă. Unii vor
prefera să se arate dezamăgiți față de blocajele vizibile acum în această perioadă, alții vor considera
care dintre aceste blocaje sunt provocări și le vor accepta. Așa după cum se constată, această
împărțire a oamenilor nu duce la un rezultat pasiv, ci ea însăși se va constitui ca o bază pentru ceea
ce va veni. Dacă, în general, până la un punct, mulțumirea este atât de mare încât integrează în ea pe
toți oamenii, la un moment dat apare o separare, ca acum, care arată că în această "supă astrală" nu
toți oamenii sunt la fel. Practic, separarea nu reprezintă altceva decât înlăturarea imaginii
superficiale care a creat senzația de unitate. Această senzație superficială de unitate devine, prin
unghiurile zilelor de Scorpion, o neobișnuită sursă de putere.

Știm din experiențele personale sau din ceea ce am citit despre sectele spirituale că puterea
lor întotdeauna crește atunci când se adresează unui segment superficial al populației. De aceea
grupul elitist va fi întotdeauna restrâns ca număr. Înțelegem că aici nu este vorba de incultură sau
prostie, ci de un strat foarte subțire de concepții nefinalizate încă, de idei neclarificate, de aspirații
transformate în frustrare, de care cei mai mulți oameni se feresc să vorbească. Ignorându-le, acestea
activează liber și vor domina foarte ușor oamenii care, din diferite motive, la un moment dat, nu
doresc să-și folosească analizatorul. Asta face ca un număr foarte mare de oameni să genereze
același efect (nefolosirea analizatorului) însă din motive diferite. Separarea de acum ridica acest văl
ceea ce-i pune pe oameni în fața propriilor achiziții. Nu este răspunzătoare comunitatea dacă aceste
achiziții sunt bune sau rele, chiar dacă oamenii văzându-se dintr-odată într-o categorie ar putea
considera că presiunea grupului a generat acest efect. Dacă își vor pierde vremea acuzându-se unii
pe alții de acest sabotaj vor pierde un moment special al inspirației, pe care îl citim acum din
trigonul Mercur-Capul Dragonului. Iată, deci, cum o simplă deschidere către comunitate ne ajută,
prin explorarea formelor sale diverse sau complexe, să mai rezolvăm un mister.
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Înainte de a-și încheia periplul său prin zodia Scorpion, Luna face un ultim apel la
experiențele bazate pe teamă. Pentru foarte mulți această teamă va lua înfățișarea unei stagnări. Unii
vor considera că nu este momentul potrivit să acționeze, dar planetele ne spun că în spatele acestei
rețineri există doar frică. Asta se explică prin faptul că ultimul aspect pe care-l împlinește Luna este
un careu cu Jupiter retrograd în zodia Leu. Deci frica are la bază o experiență traumatizantă în care
argumentul nu a fost luat în seamă, iar individul a avut de parcurs experiențe traumatizante de care
nu se poate desprinde acum. Astfel, liniștea devine un fel de lux pe care unii chiar nu și-l pot
permite. Acest careu pe care Luna și Jupiter îl împlinesc îi îndeamnă pe oameni să vadă lucrurile
disproporționat. Deci viziunea asupra realității ar putea fi acum modificată de experiențe care nu
sunt suficient de bine înțelese. Este adevărat, impactul lui Jupiter retrograd din Leu îndeamnă spre
păstrarea valorilor personale, însă cearta acestei planete cu Luna (careu), tensiunile care sunt
răspândite asupra oamenilor lasă acestora o portiță foarte îngustă spre succes, indicând faptul că se
poate opri corodarea doar dacă se obține un avantaj pentru sine. Din nefericire, acum, în această
perioadă, nu este posibil ca energia grupului să fie folosită doar pentru interesul personal. Adevărul
câștigă pentru sine însă doar prin sacrificiu nu prin suplimentarea acumulărilor. Cel care refuză
acest lucru va vedea realitatea din jur în mod disproporționat ori va considera că tot ceea ce are în
preajma este orientat împotriva sa.
Vor fi însă și oameni care vor face apel la o experiență solidă pentru a depăși acest impas,
însă cei mai mulți își vor încheia zilele de Scorpion rememorând frici pe care nu le-au putut depăși.
Dintre aceștia vor exista și persoane care se vor situa la jumătatea distanței dintre cele două
extreme, preferând să uite și de bine, și de rău, de dragul confortului.
Zilele de Săgetător (Luna în Săgetător) sunt zile de comunicare. Speranța va ocupa acum un
loc de cinste în preocupările individului din dorința de a deschide noi porți ale înțelegerii, ale
cunoașterii sau ale acceptării. Trecerea Lunii în Săgetător aduce însă o mare putere planetei Jupiter
(guvernatorul acestui semn) despre care știm că se află în plin mers retrograd. În primul rând, va fi
conștientizată o voce interioară care strigă, în încercarea sa de a se exprima altfel. Mesajul principal
al acestui strigăt este legat de nevoia de a pune în valoare o nouă formă de putere. În acest prim
stadiu, doar ne formăm referitor la aceasta, pentru că remanența constrângerilor pe care le-am
traversat când Luna a trecut în Scorpion este încă activă, adică încă avem tendința de a separa ori de
a privi ceea ce se află în jur cu teamă. Zilele de Săgetător vor fi deci dominate de această contracție
psihoafectivă marcată de fuziunea dintre frică și frustrare.
Pe acest fond, calitatea vieții va depinde mult de cât de valoros este misterul. Este posibil ca
frica să ascundă o calitate pe care individul nu a putut să și-o manifeste corect la momentul potrivit,
nu neapărat un defect. Astfel, misterul care este scos la lumină acum va avea în principal rolul de a
clarifica.
Nu este însă un lucru simplu parcurgerea a patru careuri împlinite într-o singură zi, așa cum
se întâmplă cu ziua de 16 ianuarie, însă dacă privim aceste unghiuri (dovezi incontestabile ale unor
tensiuni de factură internă) prin prisma misterului pozitiv, ajungem la concluzia că opoziția pe care
am primit-o din partea anturajului, că anumite întârzieri, discontinuități sau opoziții pe care le
primim din partea comunității, nu sunt altceva decât oportunități în a demonstra ceva bun. Energia
care ne vine din zodia Săgetător întotdeauna va face o figură bună atunci când este nevoie să se
demonstreze ceva. De altfel, prin conjuncția Lunii cu Saturn astăzi vom avea impresia că momentul
acesta reprezintă un vârf într-un proces mult mai complicat în care se urmărește convingerea
anturajului de o informație sau o calitate. Astfel, ceea ce în zilele de Scorpion era muncă istovitoare
acum devine efort plăcut. Cine va reuși să privească ansamblul acestei perioade dintr-o perspectivă
mult mai largă, va înțelege că acum superioritatea înseamnă conservare, pentru că valorile
vehiculate sunt achiziții mai vechi, nu elemente care se nasc din interacțiunile prezentului.
Cei care cad la acest test se vor simți abandonați, îndemnați, nu să-și conserve energia sau
valorile personale, ci să se izoleze de ceea ce nu pot convinge sau controla. Astfel, momentul 17
ianuarie este și pentru ei ipostaza în care forța psihică devine o pârghie pentru a trece la nivelul
următor. Nu pentru toți nivelul următor are aceeași înfățișare. Pentru unii ar putea însemna chiar
adâncirea și mai mult în izolare, urmând ca în viitor, în acest segment, să se întâlnească cu oameni
asemeni lor și să aibă falsa impresie că și-au rezolvat o problemă.
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În felul acesta, am putea considera că trigonul Uranus-Junon reprezintă prietenia cu viitorul.
Relația minunată care se construiește între aceste două corpuri cerești nu înseamnă că ne va situa în
afara condiționărilor de factură negativă. Obsedați în continuare să obțină un avantaj, să capteze
atenția, să convingă oamenii ar putea pierde din vedere că se folosește prea multă energie sau că se
utilizează în mod eronat forța psihică. Dacă în continuare vor da vina pe ceilalți, se vor aștepta din
partea anturajului la înțelegere și iertare, dar nu vor fi interesați să-și rafineze propriul mod de a
interacționa. Aceasta reprezintă de fapt o trăsătură negativă care ne vine din zodia Săgetător:
individul va fi prea ocupat cu a afișa, emite, controla, dovedindu-se, astfel, mult prea interesat de
modelarea anturajului, decât de perfecționarea sa. Acum când împlinește acest unghi benefic între
Uranus și Junon, modelarea anturajului poate deveni proba de foc pe care un individ puternic se
vede obligat să o promoveze. De aceea complexitatea momentelor de acum nu constituie o
problemă pentru cel care este pregătit, educat, cult.
Ceea ce este important de subliniat vine din faptul că stabilitatea va fi elementul cel mai
dureros al acestei perioade. Oamenii vor fi atât de obsedați de ceea ce au de cucerit încât nu se vor
mai gândi la consumul psihic, la efortul pe care-l fac sau la timpul pe care-l pierd. Dacă este
garantat succesul nimic nu va mai conta. Pot muri pe scenă, în timpul spectacolului, pe stradă, la
locul de muncă, dacă în felul acesta le este garantată gloria.
Depășind cadrul acesta personal, pe zona publică trigonul dintre Uranus și Junon ne ducem
în punctul de a construi asocieri neobișnuite. Nu trebuie însă să ne lăsăm păcăliți de aparența
lucrurilor. Caracterul obișnuit al acestei asocieri face parte dintr-un plan mult mai mare și mai
amplu de reconfigurare a centrelor de putere, despre care știm că nu s-a finalizat încă. De această
dată asocierile abordează mai mult zona plăcutului, utilului orientându-se către distracție,
deconectare, chiar dacă acestea sunt făcute pe cale diplomatică. De asemenea, devin vizibile
chestiuni care indică prietenii neobișnuite între oameni situați pe nivele diferite. Indiferent de zona
în care ne situăm, de modul cum ne afișăm față de anturaj, pentru fiecare dintre noi va exista o
constantă: cel lucid știe că răscolirea aduce avantaj individului și că progresul său vine prin
stabilitate.
Deși trigonul la care participă Uranus ne sugerează evenimente consumate pe spațiul public,
ecoul major afectează și zona privată. De aceea asocierile majore, pe care individul se simte
constrâns să le abordeze acum le sugerează că nu s-a adaptat suficient de mult, că depinde prea mult
de comunitate, că viața sa poate merge mai departe dacă are susținerea grupului. De dragul acestei
susțineri oamenii ar putea să facă multe greșit: să accepte compromisuri care să nu-i ducă nicăieri,
să se hrănească greșit, să-și neglijeze odihna doar pentru a avea timp mai mult de distracție, muncă
sau alte activități comune ș.a.m.d.
Pentru că aceste zile de Săgetător să fie mai active va fi nevoie de un ajutor. Retrogradarea
prin Leu a lui Jupiter, guvernatorul zodiei Săgetător, ne face o sugestie: beția puterii. Unii, mai
slabi, se vor opri doar la primul cuvânt, alții vom considera că odată adjudecată puterea le poate
oferi toate satisfacțiile pe care le caută, încălzindu-le sângele în vene și convingându-i că trăiesc
intens. Această poziție a lui Jupiter constituie un punct vulnerabil în fața prietenilor falși. Aici, prin
termenul de "prieten fals", nu ne referim doar la o ființă, ci și la un obiect, o substanță simulatoare,
o imagine de sine etc. Dacă aceste zile de Săgetător stimulentul va fi cel care va veni dintr-o zonă a
culturii, atunci efectele secundare nu vor fi atât de periculoase, ba dimpotrivă, constructive ori
dispuse să-i pună individului baze mult mai solide pentru evenimentele viitoare.
Jocul puterii, așa cum este el reliefat în zilele de Săgetător, vine cu această componentă
educativă fără a o impune. Nu trebuie să ocolim nici faptul că s-ar putea ca unii să se simtă destul
de obosiți, epuizați ori deposedați de anumite valori personale prin fraudă, inginerii financiare, abuz
de putere s.a.
Zilele de Capricorn (Luna în Capricorn) devin zile de acțiune. Jocurile puterii sunt
sancționate drastic, iar planurile de viitor comportă acum o preschimbare miraculoasă. Evenimente
repartizate zilelor de Capricorn prin intermediul planetei Saturn, care trece acum prin zodia
Săgetător, își va extrage puterea din intențiile ultimelor zile. Astfel, perspectiva evenimentelor, în
speță planurile pe care ni le-am făcut în ultimele zile, vor face trimitere către finalul lunii februarie.
Ceea ce va fi foarte straniu pentru tranzitul Lunii prin Capricorn ca fundal al evenimentelor de acum
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va fi dat de un sentiment de recunoștință pe care oamenii îl au special față de cei care nu-l merită. În
primul rând, torționarii sunt cei care nu merită acum recunoștință, apoi profitorii sau fățarnicii, ci
poate oameni care greșesc neintenționat.
În aceste zile de Capricorn, Saturn, planeta renumită pentru restricțiile sale, nu va putea să
țină sub control dorințele oamenilor aflați în căutarea gloriei. Acum dorințele sunt ca dulciurile, este
suficient să guști dintr-una pentru a dori să mănânci toată cutia. În îmbrățișarea acestei pasiuni
pentru dorință se neglijează un element important pentru viitor. Acest element, acum o lună de zile,
a fost așezat la baza unui edificiu important. Acum, abia dacă mai este văzut sau este trecut în
planul secund, pentru că altele devin importante. Pentru această neglijență viitorul va fi necruțător,
va pedepsi tendința abuzivă de a ignora ceea ce este important, ușurința cu care întoarcem capul în
partea opusă fără să avem pic de resentiment.
Acesta este și fondul pe care-l împlinește opoziția lui Venus cu Jupiter și din această cauză
mulți vor considera că îi bate soarta, că sunt nedreptățiți de guvernanți, de patronate ori de un
colaborator în care au avut mare încredere. Nu se vor gândi nicio clipă că va fi nevoie acum, în
această perioadă, ca vocea să le fie mai clară, gândul să le fie mai limpede, iar voința mai puternică
pentru a nu cădea pradă unei comodități caustice. Deși unghiurile care se împlinesc în aceste zile de
Capricorn sunt importante, mulți vor trece prea ușor peste ele. Având la bază motivul că sunt în
căutarea unei soluții miraculoase de fapt caută rezolvările cele mai simple pentru care să depună cel
mai mic efort. Într-un cuvânt zilele de Capricorn devin sunt zile de comoditate sau de lene și despre
asta va vorbi și unghiul stresant dintre Venus și Jupiter.
Atunci când cei doi benefici se află într-un unghi stresant norocul îi părăsește pe oameni.
Mulți vor fi dezamăgiți de partenerii de dialog, de averea pe care o au de acasă, de familie, de
prieteni, de studii și ar dori să pornească într-o călătorie pe care acum, la început de drum, o văd
simplă, dar care, până la urmă, se va dovedi
încărcată de pericole.
Lucrurile ar fi foarte simple dacă aceasta
ar fi singura opoziție din această perioadă. În
ultima zi de Capricorn se împlinesc două opoziții
și o conjuncție pe axa Fecioară-Pești, ceea ce
reprezintă o greutate mult prea mare pentru
sentimentele încărcate, pentru gândul că
ghinionul ne urmărește la tot pasul, pentru ceea
ce nu am învățat corect să dăruim. Astfel,
elementele apăsătoare care vin din această
perioadă iau înfățișarea unei călătorii în adâncuri.
Chiar dacă mulți astrologi vor încerca să-l
prezinte ca pe un aspect doar puțin stresant,
aceste trei opoziții îngrădesc mult libertatea de a
simți și de a gândi până la limita în care individul
să se creadă părăsit complet de cei buni, de
noroc, de șansă, de inteligență, de inspirație, iar
acesta nu este singurul efect negativ major al
lunii ianuarie. În următoarea decadă vom avea de parcurs un careu al lui Pluton la Axa Dragonului,
aspect care este activ încă de pe acum. De aceea opozițiile care se împlinesc în această ultimă zi de
Capricorn, constituie în egală măsură și un preambul pentru ceea ce se va împlini pe 21 ianuarie.
Se pot spune foarte multe lucruri despre această expresie negativă a cerului și oricât de
multe s-ar invoca toate se încadrează în denumirea generică de război. 20 ianuarie reprezintă vârful
unor demersuri suficient de periculoase, de agresive care să ducă la o declarație de război.
Dacă opoziția Venus-Jupiter ne duce în fața unor sentimente extreme, îndemnându-ne să
pornim pe un drum greșit, celelalte opoziții (Marte-Lilith și Neptun-Lilith) vor exacerba inhibițiile,
vor explora dorințele inferioare, vor pune prea multă mânie în demersuri simple care până acum
constituiau o hrană sănătoasă pentru suflet. Ceea ce nu este corect acum ar putea să ne aducă spre
un accident, nu neapărat ca un eveniment public, social, cât că unul personal, intim. Cei care nu sunt
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suficient de căliți vor vedea în acest eveniment, nu atât un avertisment al destinului, cât o realitate
în sine, adică asta au meritat să li se întâmple, atât au putut obține dintr-un demers, doar de atâția
bani au muncit ș.a.m.d. Replierea sau întoarcerea forțată spre sine, aspect predispus de tranzitul
Soarelui pe ultimul grad al Capricornului, susține această înțelegere eronată și îi poate duce pe unii
în postura de a considera că minciuna este un adevăr universal.
Dacă luăm în calcul și faptul că astăzi se împlinește faza de Lună nouă, chiar în primele
minute de tranzit al Soarelui în Vărsător, am putea considera conduita momentului ca fiind un
etalon pentru cel puțin patru săptămâni de acum încolo.
Ceea ce este interesant din unghiurile care se împlinesc acum și care vor fi prezentate sub
forma unor trăsături pozitive, vine din conjuncția planetelor Marte și Neptun. Acesta se va dovedi
un unghi de un mare rafinament astral, încărcat de o putere aparte care este capabil să transforme
într-un ideal superior orice gând sau intenție care ne-a trecut la un moment dat prin minte. Pus lângă
aceste opoziții agresive conjuncția lui Marte cu Neptun devine în primul rând un moment de
conștientizare, apoi unul de inspirație și combinându-le pe acestea individul va reuși să găsească
ceea ce a pierdut de multe ori, adică să obțină accesul la un nivel superior.
Așadar, ansamblul acestei decade, atât prin unghiurile pe care le-am analizat aici, dar și prin
ceea ce vom parcurge la finalul ei, constituie o trezire dură la realitate, o invitație la a călători în
adâncuri sau la a ne ispăși păcate foarte mari. Așa după cum se poate constata, decada a doua a lunii
ianuarie ne cere, pentru adjudecarea gloriei, un preț prea mare. Unii vor dori să fie urcați pe un
piedestal, alții să fie lăsați în pace sau să câștige la loto, să aibă succes într-o investiție sau să
primească bani nemunciți ori aplauze nemeritate. Pentru mulți aceasta este imaginea ideală de
glorie. Dacă vom urmări cu atenție unghiurile care se împlinesc de-a lungul acestei perioade de 10
zile, vom constata că gloria în aspectul său superficial, prozaic nu este altceva decât un pietroi legat
de gât. Totuși fiecare experiență este importantă de aceea trebuie urmărită cu maximă importanță,
cu atenția cuvenită nu doar atunci când se consumă, ci și prin efectele pe care le produce. Dacă
această condiție este îndeplinită, atunci finalul celei de a doua decade va însemna și momentul în
care ne facem o colecție de defecte pentru a avea de lucru sau pentru a curăța structura de
interferențele negative care vin din destinele celor cu care ne întâlnim. Momentul 20 ianuarie
excelează la capitolul durere, apăsare sau complicație, însă el, pentru cei care au lucrat timp de
aproximativ 10 zile cu ei înșiși, va trece ca zile ușor încărcate, nu excesiv de apăsătoare. Chiar dacă
li se vor întâmpla multe lucruri pe care nu le-au intenționat și care dor sau nu le fac cinste, nimic din
ceea ce se întâmplă nu va știrbi inspirația, bunătatea, căldura inimii și nici nu va distruge edificiul
construit prin sacrificiu, atenție, respect sau dragoste. Acolo unde această condiție nu a fost
îndeplinită oamenii vor avea nevoie de ochelari pentru suflet.
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Decada a III-a (21 – 31 ianuarie)
Adâncirea în incertitudini

DECADA NR. 3
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

1

1-10 ianuarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

17

11-20 iunie

Moralitate, spiritualitate, progres

22

1-10 august

Se pronunță o sentință. Seriozitatea seamănă fără să știe ce va culege. Speranță în mai bine.
Temerile sunt duse prea departe. Disciplina este apreciată. Patina timpului este respectată.
Jumătățile de măsură par întreguri. Conflictul apare acolo unde nu este acceptată vina. Progresul
nu este acceptat din necesitate, ci din orgoliu. Speranța este abandonată în fața deciziilor raționale.
Calitatea vieții depinde de ușurința cu care sunt abandonate ideile greșite. Puterea înseamnă și
mobilitate. Ușile se deschid. Faptele bune sunt încuiate într-o iluzie care le va preschimba în vise.
Vina nu există, dar va fi inventată pentru a avea răspunsuri. Se ridică un semn de întrebare.
Gândul pozitiv strămută atenția spre soluții miraculoase. Viața merge mai departe cu deznădejdea
pe care am primit-o de la cei pe care-i iubim. Calitatea vieții este definită prin vorbe. Geniul și
decadența ocupă același loc. Se duce un război cu propria persoană. Cel victorios se crede
deasupra tuturor. Diagnosticare corectă. Vocația prinde aripi.
Cea de a treia decadă a lunii ianuarie ne aduce în fața unor constrângeri periculoase. Chiar
din prima zi ne întâlnim cu un unghi destul de periculos pentru cei care au fost în primele 20 de zile
ale lunii la limita dintre bine și rău. Este vorba despre careul pe care Pluton îl împlinește la Axa
Dragonului. După împlinirea acestui unghi periculos, la finalul decadei ne întâlnim cu alte două
unghiuri la care sunt implicate planetele Marte și Pluton, dar și asteroidul Chiron.
Întreaga perioadă de 10 zile va lăsa impresia, ca și la începutul lunii, ca atitudinile
autoreflexive sunt cele mai importante. Mulți se vor pierde în aceste observații uitând că
învățămintele primelor 10 zile ale anului se adresează doar acelei perioade. Dar aici nu este vorba
doar despre înțelegere. Pluton în Capricorn se adresează de ani buni modului cum alegem să
folosim resursele. Anul acesta careul pe care Pluton și Axa Dragonului îl împlinesc la începutul
perioadei pe care o analizăm nu s-a format peste noapte, ci a devenit activ chiar din 2014.
Momentul 21 ianuarie devine, așadar, punctul în care se pronunță sentința. Dacă aducem în discuție
că punctul de pornire este regretul, atunci evenimentele la care dorește individ prin voința proprie să
participe devin elemente importante într-o structură în care de ceva vreme se caută vinovați. Cu alte
cuvinte, regretul este acela care arată cine va suferi pe nedrept și cine va fi protejat acum de o
eroarea în justiție.
Dacă decada anterioară a venit cu evenimente care au făcut referire la glorie, ultima decadă
a lunii ianuarie ne aduce proastă inspirație de a ne considera vinovați. Acela care se declarat vinovat
înainte ca un tribunal să-l acuze, va declanșa o serie de evenimente în cascadă din care se va
înțelege un fenomen care în ultimele luni a fost ascuns: grupul a vampirizat realizările individului,
și-a însușit bunurile acestuia și acum trebuie să împartă cu acesta și necazurile nu doar bucuriile.
Astfel, penitența ia acum, în zona acțiunilor concrete, o formă greu de acceptat, în sensul că ne
întoarcem la începutul anului pentru a ne susține punctul de vedere, deși în mod paradoxal nu știm
concret de ce suntem acuzați.
Unghiul care se împlinește între Pluton și Axa Dragonului acuză, așadar, poziția individului.
Până când măsurile care sunt gândite acum să fie puse în aplicare va mai trece puțin timp însă grija,
frica sau chiar teroarea își vor face simțită prezența chiar de pe acum din această perioadă.
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Pluton în Capricorn nu administrează doar resursele de care dispune un individ în această
lume, de care se poate folosi un grup pentru a-și menține integritatea ori pentru a-și atinge scopurile,
ci reprezintă și puterea unui suflet de a depăși obstacolele acestui plan care sunt, pentru ființele
inferioare, văzute ca niște resurse (de exemplu atingerea performanței numai prin confruntare, luptă,
agresivitate, nu prin dialog). În felul acesta, tranzitul lui Pluton prin Capricorn amplifică setea de
cunoaștere, dorința de a folosi instrumentele cercetării spirituale pentru a avea acces la noi puteri, la
noi deschideri sau noi valori. Luând în considerare aceste informații, înțelegem că unghiul negativ
pe care Pluton îl ridică împreună cu Axa Dragonului reprezintă o imensă deschidere spirituală care
este creată doar să fie împotriva grupului, să nu convină liderului, secretarului de comisie,
responsabilului etc. sau președintelui țării.
Cei care până acum s-au dovedit ființe puternice, care au răspuns cu demnitate în fața
provocărilor venite din partea vieții, după ce vor depăși momentul de șoc se vor bucura de această
imensă șansă pe care destinul le-o așază la picioare. Dacă urmărim unghiurile care se împlinesc în
ziua de 21 ianuarie, atunci când trebuie neapărat să integrăm acest mesaj sintetic dat de unghiul
negativ dintre Pluton și a Axa Dragonului, planeta Mercur intră, pentru aproximativ trei săptămâni,
în mers retrograd. Grea încercare pentru toată lumea! Acestui eveniment i se adaugă faptul că Luna,
în această a doua zi de Vărsător, mediază tendința Nodurilor, dar complică foarte mult relațiile,
solicitând rezervele pe care le-am acumulat acum prin prospectarea noului, câștig din imagine sau
muncă. Astfel, această a doua zi de Vărsător, ar trebui să ajute în administrarea un fond personal, în
a găsi cele mai bune resurse, dar de fapt ne încurcă, îndemnându-ne să visăm la libertăți
periculoase. Ansamblu acestei perioade face trimitere mai mult la relația individului cu grupul de
apartenență decât la modul în care acesta își administrează propria avere. Drept dovadă pentru
aceasta contradicție astrală stă în poziția pe care Luna o împlinește cu Junon. Nesiguranța
(conjuncție Luna-Mercur retrograd) îi aduce pe oameni în poziții delicate. Astfel, o simplă agitație
rupe o înțelegere bazată în special pe adevăr incomplet sau înțelegeri eronate. Având la baza unor
colaborări aceste elemente, momentul adevărului, așa cum ne este prezentat în perioada de față, ne
va lăsa impresia de înțelegere neobișnuită, ca și cum se așază o ceață pe ochi.
Ceea ce se declanșează cu evenimentele zilei de 21 ianuarie ne ducem în fața unei hrăniri
noi. Unii vor privi evenimentele de acum că pe un accident al vieții încercând să răspundă acestei
invitații în modul cel mai adecvat. Calitatea îndemnului astral poate fi consultată și din perspectiva
evenimentelor analizând conexiunile care se fac între decade. Astfel, proiectele care apar în cea de-a
treia decadă a lunii ianuarie găsesc finalitatea în mijlocul lunii iunie, unde vom constata că, pentru a
se mergem mai departe, dar tot în această zonă a proiectelor, se va face apel la evenimentele
primelor 10 zile ale anului. Atunci ni s-a părut interesant acest arc peste timp. Acum întoarcerea la
începutul anului, arată teama de a înfrunta evenimente concrete ori o acută nerăbdare, adică nu mai
putem aștepta jumătate de an pentru a se împlini. De asemenea, ni se va părea suspect, straniu sau
absurd să așteptăm aproape cinci luni pentru a înțelege conținutul acțiunilor autoreflexive, acelea
care nu au putut să depășească, în ciuda eforturilor, prima decadă a anului.
Dacă în privința vieții individuale acest refuz al binelui obținut prin transformare nu are un
caracter atât de periculos, evenimentele sociale duc la discreditare individului sau prezentarea sa la
capitolul exemple negative. Se impune aici adoptarea unei atitudini la care oamenii în general sunt
deficitari: răbdare. Din nefericire nu vom fi ajutați să privim viața prin răbdare nici de tranzitul
Lunii prin zodia Vărsător, nici de inițierea mersului retrograd al lui Mercur și nici de amploarea
evenimentelor generate de careul Pluton-Axa Dragonului, cel care îi duce pe oameni spre
adâncimile sufletului chiar și când nu se cere acest lucru.
Orice altă planetă care ridică un careu la Axa Dragonului nu va putea mobiliza valori atât de
profunde, așa cum o facem Pluton. Efectele acestui unghi sunt cu adevărat ireversibile, chiar și
atunci când judecata de bază este eronată. În ciuda aparențelor, oamenii se cred serioși, puternici în
idealul lor, vigilenți, neglijând faptul că ambiția nu trebuie să țină loc de respect.
Astfel, oamenii își pun prea multe speranțe în zilele de Vărsător, considerând că dacă speră,
se mențin în această limită a normalului. Zilele de Vărsător amplifică, astfel, calitatea vieții și
disponibilitatea de a ne folosi voința pentru a corecta un element de comportament care nu poate fi
modificat decât prin asocieri pozitive, întâlniri benefice, susținere din partea anturajului ori
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cultivarea unui talent descoperit în ultimii ani. Din această cauză considerăm că adâncimea
lucrurilor ia acum forma nebănuite și că stările sufletești au tendința de a o lua înaintea proceselor
mentale sau chiar înaintea faptelor. Nu este un lucru neobișnuit pentru omul modern să gândească
înainte de a face, dar acum, în acestei zile de Vărsător, când procesele mentale sunt mai intense
decât în altă perioadă a anului, ni se va părea foarte ciudat.
În tot acest proces astral, soluțiile
personale nu vor fi aceleași cu soluțiile
aplicate în grupuri. Ceea ce este interesant
pentru individ, nu este interesant și pentru
grupul de apartenență. Ceea ce constituie
un element de creștere și dezvoltare pentru
viața personală, poate fi un semn de
destrămare a grupurilor sau chiar a
națiunilor. Careul lui Pluton la Axa
Dragonului are și această componentă de
agresare a grupurilor, generând complete
fenomene sociale în care individul și
dimensiunea vieții sale să nu resimtă cu
aceeași duritate schimbarea.
Dacă la nivelul vieții individuale iubirea pe care o caută oameni în aceste zile de Vărsător nu
va putea fi valorificată, pe zona publică situațiile vor fi încadrate în termenul generic de "defazare".
"Nu pot iubi pentru că nu permite religia", "Nu am dreptul să arăt o asemenea slăbiciune", "Vreau
să iubesc, dar nu am pe cine", "Nimeni nu merita" s.a. sunt doar câteva expresii care sugerează
incapacitatea individului de a-și valorifica sentimentul așa cum se cuvine.
Astfel, descoperim că misterul celei de a treia decade a lunii ianuarie are puternice legături
cu segmentul afectiv, care conține nu doar componenta iubire, ci și frica, ambiția, dorința.
Zilele de Pești au însă un alt conținut. Se va dori înlocuirea unui mesaj mai vechi cu
elemente noi, indiferent dacă acestea sunt bune sau rele: un sentiment se stinge și altul prinde viață,
speranța arată că este mai importantă decât dorința de a domina elementele negative prin
introspecție, rațiune, cunoaștere, curiozitatea de a investiga, grija că necunoscutul nu ascunde decât
elemente negative. Astfel, de la conjuncția Lună-Venus, la careul Lună-Saturn, prima zi de Pești ne
îndeamnă spre sedimentare.
Nu este însă puțin lucru să se treacă de la îndemnul la libertatea de a simți (conjuncție LunaVenus), la neputința de a explica, într-o manieră clară, lucidă, funcțională, o problemă marcantă din
punct de vedere afectiv (careu Lună-Saturn). De aici înțelegem care va fi coloratura zilelor de Pești
(Luna în Pești), de aici putem deduce că sunt reînviate drame construite în evenimente importante
ale vieții. În această primă zi de Pești viața va speria prin ușurința cu care se regenerează însă,
pentru că au lucrat mai bine cu informațiile, oamenii vor da acum atenție bucuriilor mici sau
frumuseților superficiale, acelea care le atrag prima dată atenția. Astfel, se readuce din nou în
discuție problema educației, însă ea nu va fi explorată acum, ci mai mult pe 23 ianuarie, adică
mâine, când Soarele și Saturn se vor afla în sextil perfect. Acum oamenii mai mult se vor păcăli unii
pe alții că sunt educați, că înțeleg ușor problemele celorlalți, că speranța în mai bine reprezintă
dovada că au depășit încercări importante ale vieții. Maturitatea zilelor de Pești se bazează însă prea
mult pe confirmări negative. Oamenii, fie din teamă, fie dintr-o stimă de sine nerealistă, vor crede
că pot face față problemelor cu care se confruntă, având de ales între două variante: fie le rezolvă
rapid, fie îndură. În realitate, această atitudine se bazează mult pe o convingere falsă, adică se crede
cu tărie că prin frânarea râului se eliberează de fapt un bine.
Caracterul eronat al acestor convingeri va fi vizibil în evenimentele concrete, acelea care
fac trimitere la ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii. Zona proiectelor trimite către jumătatea
Lunii iunie, iar aspirațiile spirituale de acum vor vedea prima dată lumina în prima decadă a Lunii
august. Așadar, visătorii sau cei care nu au prea luat ușor contact cu spiritul practic, vor fi relativ
rapid păcăliți că procedează corect.
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Acolo unde se va pune problema disciplinei, calitatea vieții poate fi schimbată prin
interacțiuni rapide. Este depășită timiditatea, programul de lucru nu mai constituie o problemă, iar
competențele sunt abordate gradat, fără a obosi utilizatorul. Această a doua zi de Pești va fi, așadar,
altă formă de păcălire. Dacă își ascund slăbiciunea, defectele, frica nu înseamnă că au rezolvat
problemele de acum. Orice ar face, în zona concretă persistă această barieră care îi îndeamnă pe
oameni să facă prea ușor apel la ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii. În aparență, lucrurile sunt
respectate, oamenii primesc atenția cuvenită după poziție sau după merit, sunt acceptate mai ușor
conveniențele, dar lipsește ceva esențial: puterea de a merge cu adevărat mai departe.
Cerul astral al acestui moment ne dezvăluie faptul că Luna trece de la o configurație la alta
inversând prioritățile și lasă impresia că rezolvă probleme mari cu gesturi mici. Aceasta este însă
perioada în care nimeni nu știe cum să-și rezolve problemele, dar nici cum să caute soluții pentru
ceilalți. Pentru indivizi care activează mai mult în zona abstractă ori care sunt mai preocupați de
partea sufletească, spirituală sau de educație, în aceste zile de Pești contactul cu realitatea va fi mult
restricționat. Pentru a-și ascunde slăbiciunile vor fi pătimași, rezervați față de caracterul practic al
vieții și vor lăsa impresia că trăiesc și mai mult în prezent, că sunt mai hotărâți în a îmbrățișa
valorile spirituale.
În felul acesta, se va pierde șansa dezvoltării unui proiect. Sextilul Soarelui cu Saturn este
un unghi bun pentru a proiecta, pentru a analiza șansele de reușită într-un demers îndrăzneț, dar și
pentru a stabili cea mai bună modalitate de comunicare prin care etapele viitoare, ce nu sunt
cunoscute acum în detaliu, să nu aibă de suferit. Caracterul retrograd al evenimentelor complete
acum va fi însă antrenat și de o competiție neloială. Din dorința de a demonstra că suntem mai buni
am putea cădea în păcatul de a face acest lucru împotriva celui mai bun prieten sau împotriva unui
asociat sincer.
Pentru că multe vor fi analizate prin ceea ce a fost consumat în trecut, ca etalon sau reper,
până și accidentele sunt apreciate ca fiind invitații la revizuire, până și eșecul constituie o invitație
la a demonstra ceva. Intensitatea evenimentelor din această perioadă nu trebuie însă neglijată. Luna
trece de la Vărsător la Pești, trece de la dreptunghi mistic, la careu în T, atrage cu dânsa și
argumentul luptei împotriva retrogradarii. În realitate, trecerea de la dreptunghiul mistic la careul în
T, înseamnă trecerea de la opoziție cu Jupiter, la careu cu Saturn, adică de la probleme reale, la
probleme închipuite, de la conflicte declarate la cele care mocnesc în interior și sunt hrănite de
invidie. Pe acest fond, nu-i deloc de mirare că oamenii ar putea să-și piardă mințile și, pentru
echilibrare, se vor implica în acțiuni de-a dreptul ridicole: să facă o asociație de protejare a
rățuștelor, respectă cu strictețe programul de căscat gura la Lună sau de notat zilnic temperatura la
ora 21:03.
Misterul acestor zile de Pești vine din înțelegerea și administrarea timpului. Dacă am trăi în
dimensiuni superioare, cum sunt dimensiunile a patra sau a cincea, vălurile timpului ar putea fi
dizolvate în misiune, scop, destin. Aici, în dimensiunea a treia timpul are o scurgere unidirecțională
și fiecare sarcină suplimentară va fi percepută ca o greutate în plus adăugată la ceea ce există deja.
Lărgirea câmpului conștiinței cere acum desprinderea de planul concret, însă nu ca o scuză aplicată
necunoașterii acestuia. Din această cauză, persoanele care au greșit foarte puțin sau deloc în prima
decadă a lunii ianuarie vor fi acum adevărați ghizi sau maeștri pentru cei din jur, chiar dacă s-ar
putea să nu aibă nimic de-a face cu spiritualitatea sau chiar cu morală. Echidistanța față de bine și
rău, puterea de a aprofunda in mod original o situație, liniștea, obiectivitatea abordate în prima
decadă a lunii ianuarie se întorc acum spre individ cu brațele deschise și cu multe daruri. Vom ști
care sunt acei care au fost curați la minte, suflet și inima în prima decadă după cât de multe
recompense primesc acum în aceasta a treia decadă.
Trecerea Lunii în Berbec va schimba registrul comportamental îndemnându-i pe oameni să
fie mult mai încrezători în faptele lor, dar nu oricum, ci invocând punctual anumite probleme din
ultimele zile. În realitate, se continuă același comportament greșit în care omul spune și apoi
gândește, acționează și apoi judecă.
Dacă în zilele de Pești am observat un tandem interesant generat de implicarea Lunii în
două configurații, dreptunghiul mistic și careul în T pe semne mutabile cu Saturn focar, zilele de
Berbec (Luna în Berbec) acordă multă putere opoziției Marte-Lilith de pe axa Fecioară-Pești. Din
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această cauză, mulți au impresia că și-au rezolvat o parte din probleme și acum retușează sau reiau
anumite rămășițe pe care, din lipsă de timp sau de resurse, nu le-au putut finaliza. Cu alte cuvinte nu
merg înainte, așa cum cred, ci bat pasul pe loc sau chiar merg înapoi. Totuși, energia zodiei Berbec,
renumită prin dinamismul și forța sa, va fi vizibilă, fiind orientată mai mult către zona intimă.
Procedând așa mulți vor avea impresia că se implică în activități ample, dinamice, de remodelare a
vieții personale, în timp ce ei nu fac decât să-și piardă vremea. Acolo unde lucrurile nu merg așa
cum au fost gândite inițial, zona intimă este abandonată pentru proiecte sterile, pentru demonstrații
inutile de forță sau prin hotărâri absurde legate de regimul alimentar, disciplină, numărul de
prieteni, tipul de interacțiuni pe care trebuie să-l abordeze de acum încolo. Din această cauză sunt
criticate situații ipotetice în care cel care este acuzat nu are nicio vină. Astfel, puterea specială pe
care Luna o transferă planetei Marte și implicit opoziției pe care aceasta o realizează cu Lilith
scoate la lumină o problemă importantă a vieții personale de care până acum în ultimii ani am fugit.
Ea este legată de sinceritate, de generozitate sau mai exact de căldura sufletească pe care o simte o
persoană atunci când vrea să ajute necondiționat. Aceasta poate fi una din cele mai dureroase
probleme ale acestei perioade. Ea devine activa acum, în zilele de Berbec, pentru că Luna trece din
nou prin fereastra careului în T pe semne cardinale cu Pluton focar.
Astfel, nu doar că se activează această problemă, dar sunt reînviate tipurile de relații care au
întreținut această mentalitate vicioasă ori frica de iubire. Accentuarea negativă a axei FecioaraPești, cum se întâmpla acum, prin opozițiile pe care Lilith din Fecioara le trimite planetelor din
Pești, înseamnă în primul rând zgârcenie. A refuza să oferi cuiva din bunul tău, din acumulările tale,
din achizițiile tale, înseamnă a bloca procesul evoluției de grup. Stadiul Fecioară-Pești acum, prin
accentuarea zodiei Pești, reprezintă un stadiu final în anumite demersuri care-și au rădăcinile în anii
din urmă. De fapt spre acestea ne vom îndrepta atenția acum în zilele de Berbec. Din nefericire, se
va aborda aceasta prin tendința de a repeta ce s-a întâmplat anterior, fără a schimba nimic și fără a
arăta că achizițiile recente, înțelepciunea acumulată în ultima vreme ne-ar putea folosi la ceva.
Nesăbuința și precipitarea înlocuiesc acum dinamica reală a vieții. Cu toate că oameni spun că știu,
că au înțeles, că pricep mult acum nu vor fi în stare să dovedească acest lucru.
Aceste două zile de Berbec, se diferențiază între ele prin modul în care se abortează
plăcerea. Pe sextilul luminariilor și implicit trigonul Luni cu Saturn, adică pe triunghiul minor cu
Soarele focar, plăcerile vinovate, tabieturile absurde arată individului că nu trebuie să se preocupe
de grija zilei de mâine, de consecințele faptelor sale pentru ca după cum se constată are în jur tot
ceea ce-i trebuie, tot ceea ce-l face fericit. Dacă, în general, această direcție este lăudabilă, acum,
prin accentuarea axei Fecioară-Pești, devine o dovadă de egoism.
Așa după cum se constată în această perioadă nu este vorba de niciun mister nou. Ceea ce a
fost ascuns în decadele anterioare este ascuns și acum, dar nu va fi specific acestei perioade pentru
că preocuparea individului nu va fi orientată în a explora secrete, în a descoperi o cale nouă sau în a
progresa, ci dimpotrivă în a-și consolida starea de confort, iar în cazul celor care nu vor să evolueze,
să-și consolideze lenea.
Dacă inactivitatea fizică poate fi cumva justificată, inactivitatea efectivă poate complica și
mai mult lucrurile construind probleme care să devină în timp erori de destin. Judecând acestea prin
perspectiva confortului de acum, apelul la disciplină, la calea de mijloc va fi criticat ori privit cu
indiferență. Indiferența îi va îndemna pe cei mai mulți dintre oameni să vadă jumătățile de măsură
ca fiind întreguri.
Trecerea Lunii prin Coada Dragonului aduce întâlnirea cu pedeapsa. Nu întotdeauna când
Luna împlinește acest unghi cu Coada Dragonului se poate vorbi despre contactul cu o pedeapsă, ci
în special atunci când acest eveniment reprezintă ultimul unghi dintr-o serie de episoade astrale
nefericite, ca acum. Întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului reprezintă, de fapt, și întâlnirea sa cu
Uranus, ceea ce înseamnă împlinirea careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar. În primul rând,
ne vom confrunta acum cu probleme de factură ideologică. Judecata, experiențele de viață, accesul
la informații secrete generează conflicte, iar libertatea, prin acest gen de abordare, va fi exprimată
într-un mod greșit, adică împotriva celui mai mare susținător, a protectorului, a profesorului, a
familiei, a prietenilor. Acest comportament se explică prin faptul că este adus la lumină un
sentiment de frustrare care a fost ascuns în zilele anterioare. Individul în sine a avut cunoștință de
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ceea ce a simțit, de nemulțumirile sau mulțumirile sale, iar acum constată ca acestea nu l-au dus
nicăieri.
Atitudinea refractară față de cineva din preajmă nu face altceva decât să scoată în evidență
dorința de progres prin orgoliu. Deși perioada aceasta de final de ianuarie ni se va părea foarte
confuză, se minte că se află într-un demers care îi va aduce în scurt timp rezultate importante.
Înțelegem, astfel, că nu se acordă o importanță cuvenită calității vieții, iar de aici fenomenul social
nu va putea susține comportamentul unui individ nedisciplinat ori care se minte pe sine.
Întâlnirea cu Coada Dragonului poate fi în cazul unora, foarte puțini la umăr, momentul de
succes profesional pe care îl aștepta de câțiva ani. Acum, în zilele de Berbec, când nimeni nu
reușește să facă nimic important pentru sine sau pentru societate, acești oameni impresionează prin
rezultatele muncii lor din ultimii ani, prin ușurința cu care se detașează de problemele grupului în
care au activat pentru a lăsa în urmă lor creații
impresionante. Cu alte cuvinte, când toți sunt
nervoși aceștia vor scrie versuri, publica lucrări,
anunța descoperiri, atrag atenția celor din jur
asupra comportamentului neadecvat, critică
viciile, dar și pe vicioși, reușind să mențină
balanța socială într-un echilibru confortabil.
Unii dintre ei se vor ocupa acum de
valorificarea faptelor înaintașilor, alții vor dori să
anunțe faptul că împlinirea este aproape chiar
dacă mintea dezordonată nu dorește acum să o
vadă. Vor fi însă și oameni care vor abuza de
aceste zile de Berbec pentru a-și promova propria
stima de sine, propriul simț estetic, propriul gust.
Aceștia vor pierde din vedere că "vorba dulce
mult aduce" anunțând nu o împlinire comună, ci
împlinirea propriului ideal. Chiar dacă au interese
egoist, faptul că se situează în brațul pozitiv al
balanței ar trebui să ne fie suficient pentru a le acorda credibilitate.
Contactul cu trecutul e uneori periculos. Nu poți ști dinainte niciodată ce aduci din trecut,
care sunt evenimentele pe care trebuie să le purifici ori să le înțelegi. Prin intermediul astrologiei
previzionale se explică mecanismul prin care aceste informații ies la lumină, de aceea este atât de
important aportul personal, implicarea voinței proprii, folosirea propriilor instrumente de
cunoaștere, pentru că nimeni, nici măcar astrologul, nu poate gândi în locul celuilalt. În acest proces
de anticipare, recomandare sau consiliere, emitentului i se pune pe umeri o povară prea mare de cel
care refuză să-și folosească propriile sale instrumente. Astfel, cel care va pune la îndoială calitatea
vieții, va fi de fapt personajul care așteaptă să-i fie rezolvate problemele. Acest personaj nu se poate
detașa și nu face nici cel mai mic efort să înțeleagă, să integreze ori să aplice ceea ce îi este
recomandat. Cu cât se va împotrivi mai mult, cu atât mai fragil va fi edificiul pe care dorește să-l
construiască.
Luna în tranzit prin Berbec în această perioadă a anului va trimite un trigon către Jupiter
aducând în discuție nevoia de dreptate acolo unde se dorește mai intens însușirea unui bun sau
adjudecarea unei realizări. Fără muncă și fără seriozitate nu se poate obține așa ceva. De aceea în
zilele de Berbec orgoliul este tolerat dacă el mobilizează ființa și o pune la muncă.
O altă componentă care va fi vizibilă în aceste zile de Berbec este cea a respectului. Ea va
constitui și elementul de trecere de la zilele de Berbec la zilele de Taur, având acum, în ultima zi de
Berbec, o notă agresivă. Dacă în ultima zi de Berbec i se acorda aproapelui respect din mândrie, în
prima zi de Taur el va fi încărcat de speranță.
Zilele de Taur devin constructive în zona corectării comportamentului. Atracția către
elementele concrete în care visul de a construi ceva care să hrănească întregul confort sau care să
impresioneze auditorul fascinează, în aceste zile de Taur oamenii sunt încurajați către ambiții foarte
mari. Ambițiile care ne vin din zodia Taur sunt însă încărcate de un puternic simț al răspunderii. De
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aceea, confortul reprezintă unul din obiectivele importante care ne vin din această zodie. Niciodată
o realizare susținută de semnul Taurului nu va fi gratuită. Există un preț care trebuie plătit și
întotdeauna umerii celui care obține realizări în acest mod sunt încărcați de poveri. Vorbim aici și
despre cultivarea frumuseții, a simțului estetic, dar și de parfumul de a descoperi viața altfel decât a
fost până acum. Taurul este ctitor și visează că etalonul său să fie așezat la baza a ceea ce are.
Din nefericire trecerea Lunii pentru zodia Taur se lovește și de gradul anaretic din Vărsător
care este tranzitat acum de Venus. Cu alte cuvinte, ceea ce se răscolește în zilele de Taur are un
caracter revendicativ și va semăna în mare parte cu direcțiile predispuse de trecerea Lunii prin
Berbec. Astfel, cu cât ne adâncim mai mult în acest ciclu lunar, cu atât mai clar este că de această
dată diferențele de vibrație de la o zodie la alta, referitor la tranzitul Lunii, sunt relativ mici. Acum
gradul anaretic din Vărsător îi îndeamnă pe oameni să-și închidă unii altora ușile, să se refuze pe
motiv că sunt prea ocupați cu proiectele personale ca să poată fi de folos comunității. Nu încape
îndoială că avem de-a face aici din nou cu o notă egoistă. În loc să sporească puterea personală prin
interacțiune, aleg să abordeze proiectele personale cu zgârcenie egoism, distanță. În felul acesta,
trecerea lui Venus în Pești ia înfățișări revelatorii. Întâi sunt identificați cei care refuză, cei care nu
pot trăi armonios în societate, apoi sunt marginalizați, urmând ca prin trecerea lui Venus în zodia
Pești să se delimiteze care sunt grupurile pozitive și care sunt negative.
Deși fondul general este bun, pozitiv, încărcat de mesaje care pot prinde rădăcini și în plus
pot să și devină în timp dovezi ale succesului personal, furtuna pe care o traversăm în zilele de Taur
ne ridica spre noi obiective și ne lasă impresia că trăim vremuri schimbătoare. Prin aceasta nu va fi
important că ușile se închid, ci că dincolo de ele rămânem singuri.
Trigonul pe care Mercur și Capul Dragonului îl împlinesc va face casă bună cu mesajul pe
care Venus din Pești îl transmite. Cu alte cuvinte în aceste zile de Taur sunt mult mai importante
informațiile referitoare la cei din preajmă, la mersul societății sau chiar la anumite evenimente
istorice dacă interesul personal se îndrepta în sensul acesta, decât alte obstacole sau drame
personale. Deducem, astfel, că pentru a reuși să ne construim această viziune de ansamblu asupra
vieții va fi important apelul la valorile spirituale. Acum acest apel ne duce către începutul lunii
august când vom primi răspunsuri la ceea ce intenționăm acum.
Pentru că stă în firea acestui tip de energie să pună în pământ semințe, de-a lungul acestui
an, în momente precise, va face trimitere la achizițiile de acum, însă doar în zona spirituală. Nimic
din ceea ce ni se întâmplă acum nu va deveni bază pentru alte proiecte, ci doar informație la
capitolul experiență spirituală. Există doar două perioade în acest an în care vom considera că
experiențele de acum sunt importante pentru suflet: 1-10 aprilie și 1-10 septembrie. Dacă prima va
scoate în evidență tensiuni de factură relațională pe care acum reușim să le înțelegem sau le
vindecăm prin ruptura, separare sau atitudine categorică, în cea de a doua perioadă indicată aici,
bazele spirituale vor face prea ușor apel la negație. Așadar, ar trebui să renunțăm acum la speranțe
fanteziste, la fițe, mofturi sau pretenții, pentru a nu ne pune baze spirituale greșite.
Este posibil ca o parte dintre cei care iau în serios tot ce se întâmplă acum să nu poată
valorifica în modul adecvat informația între cele două perioade indicate mai sus. Asta se întâmplă
pentru că nu au fost suficient de detașați, obiectivi sau sinceri atunci când au adoptat decizia
prezentă. Adică a existat și o ușoară dorință de răzbunare, poate chiar o patimă sau s-a dorit să se
plătească cu aceeași monedă principiul "ochi pentru ochi, dinte pentru dinte".
Cu toate acestea, rezultatul va fi unul bun pentru ca unghiurile pozitive pe care Mercur le
împlinește în această perioadă sunt semnele că inteligența este folosită la capacitate maximă. Am
putea mult prea simplu să considerăm zilele de Taur ca fiind marcate de inteligență. În general,
călătoria în trecut nu are nimic de-a face cu veleitățile intelectuale, ci mai mult cu speranța de a
descoperi că sentimentul are o rădăcină, pentru a găsi cea mai plăcută apartenență sau pentru a ne
integra într-un grup mult mai mare, mai puternic sau mai trainic.
Zilele de Gemeni plasează Luna într-un punct cheie al zodiacului, refăcând configurația
numită "împrăștiere". Asta înseamnă că sunt aduse spre rezolvare prea multe probleme pentru câtă
putere ne-a rămas. Ușoara stare de nervi va defini aceste zile de Gemeni care, în mod paradoxal, ne
lasă impresia că suntem în fața unor soluții miraculoase. În realitate, nu există nici un miracol în
aceste zile de Gemeni, ci doar multă zăpăceală, disconfort generat de faptul că nu este respectat
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dreptul la opinie, dreptul la intimitate ori nu sunt lăsați oamenii să-și vadă de problemele lor în
ritmul în care sunt obișnuiți.
Atât de multe întrebări și răspunsuri câte ne cuprind în zilele de Gemeni nu am mai avut dea lungul acestei luni. Cu toate acestea, problemele nu se amplifică, ele rămân în același registru și îi
îndeamnă pe oameni să-și folosească energia cea mai importantă în situații minore.
În continuare sunt ocupate zodiile Vărsător, Pești și Leu, adică suntem în continuare
îndemnați să spunem ceea ce gândim, să căutăm răspunsuri în domenii pe care nu le stăpânim fără
să ascultăm opinia celuilalt și să abuzăm de încrederea în sine fără un rezultat concret. Ceea ce va fi
neplăcut în aceste zile de Gemeni vine din faptul că toată această degringoladă, atunci când se
liniștește, va lăsa impresia de vindecare. Nici că se putea o concepție mai greșită acum, când
Soarele trece prin opoziția cu Junon. Alchimia interioară va fi în criză, iar oamenii se vor lua după
propriile etaloane fără să țină cont dacă acestea se aflat sau nu într-un proces de transformare. Am
văzut de multe ori în analizele săptămânale că zodia Gemeni nu excelează la capitolul profunzime,
dar excelează la capitolul mobilitate și comunicare. Așa se întâmplă și acum când se va integra în
mai multe configurații, dată fiind împrăștierea planetelor, îndemnând spre evenimente acoperite de
superficialitate. Vom dovedi viteza de reacție, mobilitate și ușurință în a lucra cu diversitatea, dar nu
va fi de ajuns. Aceasta mobilitate fizică este acum plăcută pentru că ne lasă impresia că viața merge
mai departe, că nu mai există obstacole pe care să nu le depășim și ca de fapt acum nu trecem prin
haos sau o degringoladă socială, ci suntem tulburați de faptul că am devenit mai conștienți de
tulburările sociale ce au fost active dintotdeauna.
Deși sporirea stimei de sine ar putea să pară acum un orgoliu nemăsurat, nu este decât o
eroare de gândire sau consecința unei neatenții ce a fost integrată prea curând sau prea mult în
comportamente. Configurația numită Împrăștierea are și consecințe benefice asupra structurii fizice.
Ea poate aduce vindecare, atunci când remedierea se face prin suplimentarea energie, poate crește
puterea de influență asupra mediului de apartenență, dacă individul care realizează acest proces
dispune de ideile necesare, chiar dacă nu are și resursele necesare. Nu trebuie însă să pierdem din
vedere că încă din prima zi de Gemeni, Luna se află în opoziție cu octava superioară, Saturn, din
Săgetător. Survin, astfel, probleme de conștiință care, inițial, vor fi acoperite prin prea multe
discuții, prea mulți termeni, prea multă agitație. Apoi, se va declanșa o acțiune revendicativă care va
avea la bază un obstacol pe care individul nu a putut să-l înlăture ori să-l ascundă prin cuvinte. Dacă
pe acest fond ținem cont și de careul pe care Luna îl împlinește cu Neptun și cu Lilith observăm că
una din configurațiile la care participă Luna este o cruce cosmică pe semne mutabile. Nici că se
putea mai rău! Se va căuta să se ascundă prin agitație sau precipitare un deficit de informație sau
chiar neputința individului de a se adapta la cerințele prezente, ceea ce va atrage cu el toată
imaginea grupului pe care, cu sau fără voia sa, îl reprezintă.
Dacă la nivelul vieții individuale aceste direcții nu constituie o problemă atât de gravă,
evenimentele sociale marcate de această degringoladă vor avea nevoie de ochii înțeleptului pentru a
fi temperate. Și cum nimeni nu este profet în țara lui, soluțiile cele mai iubite vor fi acela care nu fac
referire la problema reală. Dacă intelectul este cu adevărat așa cum spune termenul, atunci ținta
soluțiilor sale vor fi orientate către remedierea conflictelor sociale pe baza unui armistițiu făcut încă
de pe acum între viitoarele centre de putere. Lumea se schimba și cei care sunt cu adevărat înțelepți
vor reuși să câștige o bătălie înainte de a fi începută.
Nu putem ști care este condiția principală pentru ca un grup să beneficieze de șansa de a
cunoaște un adevărat înțelept, însă putem deduce că ține de karma fiecăruia, de cât de multe lucruri
va face cu beneficiul pe care îl va adjudeca prin victorie. Această componentă impură va fi însă
suficient de vizibilă încât speranța ca lucrurile să meargă spre bine pentru toată lumea să fie destul
de redusă. Vorbim aici și despre agasarea norocului personal prin împlinirea careului între Venus și
Saturn. Binele personal nu mai are loc și în planurile sociale. Reușita individului nu va mai
înseamna acum și îndemnul la a o folosi ca exemplu. Ceea ce a fost corupt în zilele de Taur prin
izolare sau prin formulări în sensul acesta primește acum din partea anturajului, mai mult pe cale
nonverbală decât verbală, o opoziție. În felul acesta, termenul de constrângere ar putea lua înfățișări
apocaliptice. Cine ar fi crezut că dacă nu ai timp în permanență pentru a sta la dispoziția celor pe
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căre îi ai în preajmă, la un moment dat, când ai cu adevărat nevoie de susținerea grupului, vei fi
lovit, alungat, marginalizat, sancționat.
Până la urmă, aceasta este o experiență de viață și sextilul pe care Marte și Pluton îl
împlinesc oferă oamenilor șansa de a înțelege acest refuz ca pe un beneficiu. Din nou, facem apel la
calitatea de înțelept, din nou ne amintim că înțelept în țara lui nu poate fi nimeni și ne îndreptăm
atenția către valorile spirituale acelea care țintesc ca rezultat către prima decadă a lunii august. Prin
acestea, constrângerile de acum par să aibă o soluție, însă va fi nevoie de multă răbdare pentru ca
următoarele 6 luni să nu treacă în defavoarea individului.
Cel care, trecând prin această constrângere, renunța la sine, va putea în prima decadă a lunii
august să-și construiască proiecte viabile care de această dată să nu mai fie compromise de
superficialitate sau de egoism. Lăsând în urmă trăsăturile instabile ale acestui moment și făcând
apel la valorile spirituale ca la soluții absolut esențiale, ne asigurăm că, pe viitor, adică în prima
decadă a lunii august, să fim cel puțin lucizi, dacă nu chiar înțelepți în proiectele pe care le vom
aborda.
La această componentă face trimitere conjuncția Soarelui cu Mercur care se va împlini în a
doua parte a zilei de 30 ianuarie, când Luna se va afla în perioada fără direcție. Apelul la
concentrare înseamnă de fapt apelul la lumină, iar lumina acum nu are conotații fizice, nici
intelectuale, ci unele mult mai profunde, mult mai elegante și mult mai strălucitoare. Dacă este
îndeplinită această condiție a purității sufletești, puterea ideilor personale va traversa timpul, reușind
să pună în valoare individul, dar și grupul de apartenență dacă individul va dori acest lucru.
Exista însă și o componentă mai puțin plăcută care ar putea să distrugă acest vis, cea care
este dată de dorința de a vinde cu orice preț un bun care se dovedește acum foarte important.
Aceasta va fi o altă greșeală pe care un individ superficial o poate săvârși dacă s-a contaminat de
prea multă izolare. Valorile care sunt dezvoltate acum, dacă prin conținutul lor vor striga că vor să
fie vândute, atunci vor produce o inversiune socială prin care trăsăturile primei decade a lunii
ianuarie vor fi implementate ca fiind elemente de actualitate. Se va pierde din vedere faptul că
măsurile adoptate la începutul lunii au avut un caracter autoreflexiv ce se vor impune în mod
artificial, ca proiectele de la începutul lunii ianuarie să devină acum, la final, rezultatele cele mai
importante pe care putem miza. Iată cât de încurcate pot fi lucrurile acum, la finalul lunii ianuarie,
dacă omul alege să se situeze în afara înțelepciuni.
Ceea ce s-a consumat în prima decadă a lunii ianuarie prin caracterul autoreflexiv va trebui
lăsat acolo, pentru că există un rost subtil, astral, cauzal pentru care din spațiul celor 10 zile aferente
primei decade să iasă doar proiectele de viitor și aspirațiile spirituale.
Zilele de Rac vor fi zile de judecată. Nimic nu va scăpa analizei acestui moment, nimic nu
va mai fi întreg după ce luna își va încheia tranzitul său prin domiciliu în seara zilei de 2 februarie.
Finalul Lunii ianuarie și, în speță, prima zi de Rac ne duce în fața păcatului muncii. Este greu de
crezut că în această societate, unde sedentarismul este confundat cu odihna prelungită, munca să
mai poată fi o problemă. În această primă zi de Rac, va fi o problemă pentru că oamenii vor căuta să
recupereze timpul pierdut și asta înseamnă efort concentrat cu toate că acesta nu va fi ținut așa până
la finalul zilelor de Rac.
Așadar, în ultima zi a lunii ianuarie vom observa că apar modificări de conduită. În condiții
de muncă suplimentară, oamenii au reacții neobișnuite. Unii se plâng de efortul pe care trebuie să-l
facă, alții se lasă antrenați de bucuria de a muncii și vor să se desprindă de tot ceea ce poate fi un
factor perturbator. Sunt puțini oameni care muncesc și zâmbesc în același timp, de asemenea sunt
puțini oameni care nu abordează munca pe care o săvârșesc cu gândul că sunt pedepsiți. Este foarte
probabil că în acest proces de intensificare a efortului să apară o problemă, cea a timpului și să-i
pună în dificultate chiar și pe cei care nu au nicio problemă să muncească foarte mult. Un om harnic
întotdeauna va privi trecerea timpului cu o mare răspundere. Se va teme de timpul pe care-l pierde
pentru că știe din experiența proprie că nu va mai putea fi recuperat niciodată. Și așa cum se
întâmplă și între doi oameni care construiesc o relație complicată, relația omului harnic cu timpul
poate avea episoade de intensă bucurie sau momente de un dramatism aparte. Nu poți judeca un om
harnic doar după rezultatul muncii sale, pentru că seriozitatea cu care lucrează ne spune că și
etapele intermediare conțin amprenta sa, deci este imperios necesar să fie luate în considerație și
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acestea. De altfel, nici nu este indicat să sfidezi efortul cuiva doar pentru a-l pedepsi pentru că este
un gest făcut împotriva evoluției. Procesul cauză-efect, care va avea grijă de fiecare, vă răsplăti
această nesăbuință prin vulnerabilizarea agresorului de acum nu foarte departe în timp, ci la
mijlocul lunii iunie. Astfel, acest proces cauză-efecte aduce prin conjuncția Marte-Chiron o mare
putere celui care muncește frumos.
Așa după cum se poate constata, influxurile astrale ale acestei decade sunt apăsătoare,
încărcate de multe experiențe din viață și, din această cauză, trebuie privite cu maximă atenție. Dacă
vor fi oameni care vor aduce din decada anterioară ambiția și dorința de glorie, evenimentele la care
se vor expune vor avea un plus de dramatism sau de insatisfacție. În această decadă suntem invitați
să reparăm greșelile pe care le-am făcut la începutul anului, atunci când am refuzat să acordăm
respect atitudinii autoreflexive. Cei care vor aduce de la începutul decadei evenimentele aici sau
care obligă anumite proiecte să se consume mai repede vor pierde șansa de a-și asigura o vară
liniștită.
Vor fi însă și oameni care se vor dovedi înțelepți, chiar dacă nu vor fi apreciați pe măsura
valorii pe care o au. Aceștia vor suferi, doar pentru că trăiesc într-o comunitate care refuză să-i
accepte. Indiferent de categoria în care ne situăm, ultima decadă a lunii ianuarie este o încercare
pentru toți la capitolul profunzime sufletească. Cel care va alege să nu cedeze presiunilor venite din
partea comunității, își va proteja profunzimea sufletească, eleganța, rafinamentul, inspirația, căldura
spiritului și va reuși să iasă din această degringoladă socială, nu prin izolare, fugă de răspundere sau
indiferență, ci cu fruntea sus, respectând fiecăruia dreptul la comportamentul pe care și l-a ales.
Așa după cum se constată, cu excepția țintelor spirituale pe care le trăim la acest final de
lună, evenimentele sociale repartizate pe cele trei categorii (rezultate concrete, proiecte și evoluție
spirituală) vor activa prima jumătate a anului. Doar pe acest tronson suntem ajutați să lucrăm
eficient. Ceea ce depășește cadrul acestei prime jumătăți de an, cere o experiență suplimentară și
chiar resurse mult mai mari.
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FEBRUARIE
Cerul își dezvăluie misterele. Viața are sens.
Lumea se schimbă.

„Cand o usa se închide, o alta se deschide; dar deseori ne
uităm atât de mult la ușa închisă că nu o mai vedem pe cea care
s-a deschis pentru noi.” (Hellen Adams Keller)

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015
REPERE ISTORICE NEGATIVE

 1533 – Urcarea pe tron a lui Ivan cel Groaznic. În vârstă
de trei ani la urcarea pe tron, Ivan al IV-lea s-a debarasat
agresiv de diferitele clanuri nobiliare care vroiau să-l
controleze. După restabilirea autorității și oprirea
rezmerițelor a organizat armata, administrația și biserica,
apoi și-a continuat expansiunea spre Asia, până la Marea
Caspică, și a stabilit relații comerciale cu Suedia și Anglia;
 1283 – Cavalerii teutoni încheie cucerirea Prusiei.
Chemați în țările baltice de Conrad de Mazovia, cavalerii
teutoni au întreprins în mod sistematic cucerirea și
colonizarea lor, întemeind orașe populate de germani și
masacrând populația când se opunea evanghelizării.
Prusia nu era decât unul dintre domeniile unde s-a întins
expansiunea germanică în secolul al XIII-lea, dar el
ilustrează metodele folosite: implantarea de grupuri
compacte, mai ales urbane, și evanghelizare forțată.
Creșterea demografiei germane a permis această
colonizare masivă.

49

REPERE ISTORICE POZITIVE

 1533 – Geograful Reiner Gemma Frisius este primul
care în De principis astronomiae et cosmographie arată
că longitudinea poate fi determinată cunoscând cu
exactitate timpul indicat de ceas și comparându-l cu cel
indicat de soare;
 1276 – Astronomul chinez Zhou Kung construiește un
gnomon cu diametrul de 12 m pentru a măsura lungimea
umbrelor solare.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
REBECCA de Daphné du Maurier
„După șaptezeci de ani de la publicarea, cu un imens succes, a
romanului, după multe ecranizări și imitații, Rebecca atrage și astăzi cititorul
contemporan. Secretul longevității sale constă în combinarea elementelor de
basm, cu aspecte ale romanului gotic și thrillerului.
Timida povestitoare este luată în căsătorie de un văduv din înalta
societate, bogat și misterios, care o scapă de viața de însoțitoare plătită a
unei femei needucate ce călătorește prin Europa. Tânăra se mută cu soțul la
Manderley, un vechi conac englezesc cu camere încuiate, mobilă acoperită
și culoare labirintice, unde își dă seama că atât casa, cât și proprietarul,
aristocratul Maximilian de Winter, sunt obsedați și copleșiți de amintirea
primei doamne de Winter, Rebecca. Maximilian seamănă în multe privințe cu
Rochester din Jane Eyre.
Ca și dl Rochester, „eul secret" al lui Maximilian ascunde un mister
în jurul căruia se desfășoară acțiunea romanului. Femeia nebună din
mansardă, ce apărea în Jane Eyref este înlocuită acum de trupul unei femei
ucise, plutind pe apă, neluat de valuri. Naratorul din Rebecca sparge tiparul
epic victorian prin fanteziile sale nevrotice și întrebările la care nu găsește
răspuns. Una dintre realizările lui du Maurier este câștigarea bunăvoinței
cititorului față de povestitoarea geloasă și nesigură pe ea.” (Stephanie Newell profesor de literatura
postcolonială la Universitatea din Sussex, UK.)
DEPARTE DE LUMEA DEZLĂNŢUITĂ de Thomas Hardy
„Presiunea modernității din perioada târzie a epocii victoriene, simțită acut
în lucrările ulterioare ale lui Hardy, este prea puțin prezentă în Departe de lumea
dezlănțuită. Personajele rustice minore par să vină dintr-o epocă mai veche și aici
Hardy folosește pentru prima oară termenul „Wessex", pentru a desemna peisajul
topografic și imaginar în care este plasată acțiunea celor mai mari romane ale sale.
Totuși, viziunea lui Hardy înglobează deja injustiția și tragedia. După ce își
părăsește soțul, Bathsheba Everdene petrece tremurând o noapte cețoasă lângă
mlaștină, pentru a vedea în zori „cioturile de copaci putreziți" și „viroaga mustind de
ciuperci". Natura are propriile otrăvuri, așa cum omenirea are propriile rele. Două
din cele cinci personaje principale sunt patologic destructive. Sergentul Troy este
îndrăzneț, dar egoist și fără inimă, iar fermierul Boldwood nu iubește decât propria
pasiune obsedantă. Fanny Robin, inocenta trădată, prefigurează tema „femeii
decăzute" din Tess, dar în timp ce Tess sfidează lumea, Fanny rămâne pasivă.
Chiar și Bathsheba, o fire independentă, inimoasă şi inconstantă, provoacă mai
multă supărare decât bucurie. Doar Gabriel Oak este pe deplin bun, dar el trebuie
să aștepte până la ultimul capitol pentru a-și primi răsplata. Intriga și personajele sunt creionate cu forță și mai
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puțină subtilitate, dar prezența vie a fundalului natural și cultural este uimitoare.” (Martin Ryle, lector de
engleză la Universitatea din Sussex, UK)

UN FILM
DUPĂ DEALURI (2012) – Regia Cristian Mungiu
„După dealuri (2012) este un film regizat, produs și scris de Cristian Mungiu. Scenariul se bazează pe
romanele neficționale ale scriitoarei Tatiana Niculescu Bran, care tematizează cazul exorcizării de la
mânăstirea Tanacu din județul Vaslui.
Pelicula a avut premieră la 19 mai 2012 la Festivalul Internațional de Film de la Cannes din 2012,
unde Cristian Mungiu a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu. Cosmina Stratan și Cristina Flutur, care
interpretează rolurile principale, au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță în cadrul aceluiași festival.
Filmul a reprezentat propunerea României la Oscar pentru cel mai bun film străin în 2013 și a ajuns pe
lista scurtă, însă nu a fost unul dintre filmele nominalizate.
Personajele principale sunt două fete crescute în orfelinat, Voichița și Alină. Ele se reîntâlnesc într-o
gară, când Alina vine din străinătate ca să o ia pe Voichița, care s-a călugărit la o mânăstire sărăcăcioasă.
Pe măsură ce acțiunea înaintează, reiese că cele două fete avuseseră o relație puternică înainte ca
Voichița să se călugărească și că planul lor fusese să plece împreună să
muncească în străinătate; însă Voichița este reticentă să abandoneze
căminul și noul ei rost spre a relua vechea ei legătură cu Alina, nu în ultimul
rând pentru că preotul („tati”) i-ar interzice să se mai întoarcă în mânăstire.
Întrucât Voichița nu reușește să scoată la timp actele necesare
pentru lucrul în străinătate, Alina hotărăște să rămână la mânăstire, deși nu
are nici o chemare pentru rânduirea religioasă. În ciuda faptului că preotul
recunoaște acest lucru și îi recomandă un timp de gândire, el este
înduplecat de Voichița să-i permită fetei să rămână în așezământul religios,
întrucât nu are nici o altă soluție.
Starea mentală a Alinei începe să se înrăutățească, astfel încât
este internată în urma unei crize nervoase la un spital psihiatric. Medicul
curant de acolo însă recomandă stareței ca pacienta să fie îngrijită în
continuare la mânăstire, întrucât condițiile de acolo ar fi mai bune și
rugăciunea ar putea avea un efect benefic în recuperarea ei.
Comportamentul straniu și agresiv al Alinei se intensifică progresiv,
înfricoșându-le pe celelalte călugărițe, care cred că este posedată de
diavol. Episodul culminant îl reprezintă intrarea în altar (ceea ce este o
încălcare gravă a unei interdicții stricte în creștinismul ortodox), când Alina caută o icoană sfântă despre care
auzise că poate îndeplini dorințe. În cele din urmă, preotul hotărăște să o exorcizeze, supunând-o la suplicii
fizice, în timp ce Voichița adoptă o atitudine pasivă.
După câteva zile în care este ținută legată de un crucifix improvizat de lemn, Alina se stinge din viață,
filmul sfârșindu-se când preotul și călugărițele sunt duse pentru audieri la poliție.”
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Dup%C4%83_dealuri)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
DOMUL STÂNCII

„Acest loc a fost adevăratul templu al regelui Solomon. Aici a venit Avraam pentru a-și sacrifica fiul.
Aici a avut Iacov viziunea fabuloasă a unei scări către cer? Aici a fost condamnat Iisus de către Pilat?
De aici a urcat Mahomed spre înaltul cerului? Câteva
întrebări la care răspunsurile nu sunt încă foarte clare.
Călătoria nocturnă a lui Mahomed
Ascensiunea lui Mahomed la cer face parte din pasajele cele
mai uluitoare din Coran, cunoscut în mod tradițional ca și
„călătoria nocturnă”. Profetul islamic relatează că, într-o
noapte, arhanghelul Gabriel l-a trezit pe Mohamed din
Mecca și la dus călare pe un cal înaripat, Burak. După ce a
zburat peste templul Kaaba, a trecut pe deasupra acestui
oraș spre muntele Sinai, apoi a mers la Belen și a ajuns în
final pe Muntele Templului din Ierusalim, unde îl așteptau
Avraam, Moise și Iisus. După o rugăciune în compania lor,
profetul Islamului a urcat pe stânca domului, cunoscută în arabă ca și as-Sakhrah, și, de acolo, pe o scară de
aur pe care arhanghelul l-a condus peste șapte ceruri până la Dumnezeu. După ce a primit noile porunci ale
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lui Dumnezeu pentru musulmani, s-a întors la Ierusalim și a urcat încă o dată pe Burak, care l-a dus din nou la
Mecca înaintea zorilor de ziuă.” (Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Lupercaliile

„Societățile secrete pur romane au existat din cele mai vechi timpuri ale romei. printre acestea, misterioasa
confrerie a lupercaliilor. în fiecare an, membrii acesteia, proveniți din două familii patriciene respectabile,
Quinctilii și Fabii, se adunau la 15 februarie pentru a sărbători lupercaliile, un rit al fecundității. ceremoniile se
desfășurau în fața peșterii, „gura infernului“, situate la poalele palatinului. acest loc, considerat a se afla la
granița dintre lumea celor vii și a celor morți, ar fi adăpostit-o pe lupoaica ce îi alăptase pe fondatorii romei,
Romulus și Remus. lupercaliile începeau cu sacrificarea caprelor care erau tăiate în bucăți, membrii confreriei
îmbrăcându-se cu blana lor. pe drum, aceștia biciuiau trecătorii, în special femeile care voiau să aibă un copil
în acel an. se cunosc puține lucruri despre această fraternitate, pe care romanii o considerau arhaică și
sălbatică. totuși sărbătoarea s-a păstrat și în era creștină, celebrându-se până în secolul al Vl-lea.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

De la secret la discreție

„Opus Dei este deseori considerata | o societate secretă, fapt negat cu fermitate de membrii și simpatizanții
săi. Realitatea este mult mai nuanțată. In mod evident, Opus Dei nu este o secta. Statutul, redactat în 1950,
preciza la articolul 191: „Membrii, atât numerarii, cât și supranumerarii, știu foarte bine că vor păstra tot timpul
o tăcere prudenta în ceea ce privește numele celorlalți asociați; ei nu vor dezvălui niciodată nimănui că fac
parte din Opus Dei.“ Transformarea ordinului în Prelatura personala a dus la redactarea unor noi statute,
devenite publice în 1982. Membrii Opus Dei „nu vor participa colectiv ia manifestații publice de cult, cum ar fi
procesiunile, decât dacă vor ține secretă apartenența la Prelatura.“ Această postura discreta explica în parte
reputația de instituție secreta pe care ordinul nu a reușit să o înlăture."
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Curtea miracolelor

„Popularizata de Victor Hugo în Notre-Dame de Paris, Curtea Miracolelor este un loc retras, ferit de priviri
indiscrete, unde hoți si cerșetori se aduna odată cu venirea serii. Atunci, ca prin „miracol", infirmitățile,
fracturile, cicatricele dispar și fiecare se poate bucura de câștigul din timpul zilei. Unul dintre principiile curții
este de a nu păstră bani pentru a doua zi. Cei câțiva îndrăzneți care au avut curajul să meargă acolo spun ca
aici se trăia „fără credința ori lege", doar pentru plăcerea de moment. Fiecare banda are o specialitate: una
cerșește numai în cabarete, alta este formata din copii care se pretind orfani, alții simulează cele mai cumplite
boli... La Paris se găseau mai multe locuri de acest fel. Unul se afla în apropierea străzii Saint-Denis. în
provincie, fiecare mare oraș avea cel puțin o curte a Miracolelor. Aceste locuri au continuat să existe și după
Evul Mediu, întrucât exista urme și în timpul domniei lui Ludovic al XlV-lea.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 februarie)
Traseul devine sinuos

DECADA NR. 4
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

12

21-30 aprilie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

12

21-30 aprilie

Moralitate, spiritualitate, progres

18

21-30 iunie

Calitatea vieții este judecată după ceea ce am agonisit cu greu. Se pierd elemente ce au fost
până acum valori. Cercetarea transcende neputința. Raportul de forțe lasă impresia că s-a acționat
pe baza unui plan. Independența este aducătoare de noroc. Durerile se sting. Schimbările viitorului
sunt pregătite de pe acum. Risipa este capcana care duce spre frică. Etichetare. Asocierile au o
nota originală. Emoțiile ard din cauza dorinței de a susține puterea. Se lucrează cu valori ce nu
sunt cunoscute în totalitate. Consum intens. Diminuarea forței este adoptată din considerente
practice. Uitarea selectivă nu mai are același gust. Jurăminte false. Este curtat un bine otrăvitor.
Este cântărit un drept care nu avantajează pe nimeni. Visul de a schimba lumea capătă contur. Se
caută câștigul mare. Abundența vine din interior. Ceea ce este puternic este ascuns dincolo de un
obstacol. Se caută adevărul care să se sprijine pe prezent. Semnul de progres vine prin studiu, prin
selecție. Vorba rănește. Liniștea vine din raportarea la sine.
În a doua zi de Rac ne vom confrunta cu una dintre cele mai dificile situații astrale ale Lunii
februarie. În prima zi a lunii se împlinește conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului și asta
înseamnă întâlnirea cu o formă de sancțiune pe care mulți o vor evalua ca fiind o trezire bruscă la
realitate. Trezirea bruscă la realitate are acum conotații mult mai largi decât pare la prima vedere.
Viziunea asupra vieții, înțelegerile subtile pe care am încercat să le integrăm în evoluție sau într-o
concepție estetică aplicată vieții de-a lungul lunii ianuarie trece acum ca o formă de greșeala care
lovește puternic în trăirile individului, care distruge visul sau îl duce într-o zonă abstractă unde să
nu mai fie ușor de recunoscut sau pus în aplicare.
Conceptul sintetic al acestei perioade și, implicit, al lunii februarie ne face să credem că nu
putem merge mai departe decât dacă distrugem ceea ce am construit până acum sau dacă
remodelăm atent ceea ce avem acum la dispoziție. Apropierea lui Uranus de Coada Dragonului va
lăsa impresia simplificării. Unii vor spune că sunt mai siguri pe ei și că viața nu mai este atât de
periculoasă, de misterioasă, de ascunsă așa cum a fost de-a lungul lunii anterioare. În realitate, pe ei
îi tentează câștigul ușor, viața simplă și nemunca. Este posibil ca această apropiere să sporească
inspirația, însă nu se va întâmpla în zilele de Rac pentru că Luna trimite un careu către Uranus
îndemnând astfel, spre definirea conceptelor de viață și distrugerea elementului stabil, chiar dacă
asta înseamnă a intra cu ciubotele în viețile celorlalți.
Cei care știu mai puține vor striga mai tare și vor arăta că respectul pentru celălalt este o
risipă a vieții. Astfel, ceea ce este util devine straniu pentru că face trimitere la decada a 12-a anului,
adică la finalul lunii aprilie.
Până când lucrurile să atingă această finalitate, sentimentul apartenenței la un grup poate
pune în pericol reconfigurarea unora pe principiul administrării abuzive. Uranus peste Coada
Dragonului are, așadar, și o notă revendicativă care va fi pusă în evidență prin intermediul unui
compromis. Putem invoca aici ușurința cu care unii se lasă în voia deviațiilor. Acestora,
compromisul nu le permite să construiască lucruri importante, ci doar utile pentru ei înșiși.
Partea frumoasă a acestei perioade vine din faptul că Neptun și Venus se întâlnesc într-o
conjuncție. Prin acest unghi, zgomotul este redus la câteva sunete pe care cel care le asculta le va
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percepe ca pe o muzică aparte. Armonia vieții personale, nu doar prin intermediul sunetelor, ci și
prin interacțiunea umană se ridică deasupra condiției dificile a traiului comun, lucrând foarte bine
împotriva neputinței, a dificultăților de înțelegere, și lăsând impresia că se lucrează pe baza unui
plan. Din nefericire, planul de acum, oricât de îndrăzneț ar părea, susține în demersul său doar
acțiuni formulate împotriva tentației, a fricilor sau a sărăciei.
Când Venus și Neptun se întâlnesc într-o conjuncție sentimentul devine prioritar, iar
hotărârile importante ale vieții vor fi modelate de rafinament, confort și mai puțin pe detalii, regulă.
Ceea ce este interesant din acest unghi, deși el este activ încă din luna anterioară, vine abia în
această prima zi a lunii februarie, când Luna trimite trigoane către Marte și Chiron, aflate în
conjuncție. Dacă în prima zi de Rac, Luna a mediat opoziția lui Lilith către conjuncția VenusNeptun, acum ea va aduce o mare inițiativă, dorința de a pune în aplicare, într-un timp foarte scurt,
ceea ce anterior s-a dedus, intuit sau ceea ce s-a spus implicit. Asta poate suna a aventură, a
deschidere însă ea nu este așa, ci doar modul
de răspuns al individului la valul de gânduri
care l-au invadat în ultima perioadă.
Trecând de la intenție, gând, speranță,
la acțiune directă, valorile vieții personale pot
intra într-o nouă etapă și individul va avea
impresia că se află într-o perioadă foarte
intensă a vieții sale. Este posibil ca unii chiar
să fie într-o perioadă intensă, dacă avem de-a
face cu indivizi care trăiesc mai tot timpul
într-o lene continua, însă nu aceasta este
direcția principală, ci de a afla care este
mijlocul prin care fiecare individ poate avea
acces la destinul său. Este un lucru foarte rar
ca îndemnul spre dinamism, care, de regulă,
îndreaptă atenția către exterior, urmărind
obținerea de rezultate imediate pe acest
tronson, să ducă această intensitate spre
suflet, spre gândirea spirituală ori să îndemne
spre liniște sufletească.
Pentru că această conjuncție se îmbină cu o altă conjuncție (Uranus-Coada Dragonului),
ajungem la concluzia că, deși, la vedere, totul va părea ca o alegere deliberată, în timp ea va fi, de
fapt, impusă ca un factor subtil, dictată de o regulă nespusă ori de impresii pe care oamenii să nu le
fi putut până acum împărtăși celorlalți, deși au mai avut ocazia.
Dacă luăm în calcul faptul că avem de-a face cu elemente predispuse de zodia Rac, prin
fundalul asigurat de Lună la trecerea sa prin acest semn, atunci vom vedea că acest început de
februarie ne îndeamnă spre o revoltă împotriva a ceea ce nu este controlat sau depășit. Sunt
astrologi care consideră că sentimentul matern care ne vine din zodia Rac, cel care poate fi integrat
în mai multe sectoare ale vieții, ca o sursă de mângâiere, alinare, simplitate, deci ca un liant special,
vine din faptul că purtătorul acestui mesaj are dovada superiorității sale. Spre deosebire de semnele
de pământ care își întorc privirea spre munca lor și nu se preocupă dacă deasupra, pe cer, au apărut
avioanele încărcate de bombe, Racul se preocupă mai curând de schimbările pe care le produce din
profunzimile unde se ascunde. Va lăsa impresia că nu lucrează decât dacă rezultatul susține munca
sa, în timp ce el, în realitate, acționează scurt, poate prea scurt la cât de multă disponibilitate are pe
această linie cauză-efect. De aceea în cazul său lucrurile sunt prezentate de o manieră ambivalentă,
confuză ori duplicitară în sensul că stau laolaltă bucuriile și dezamăgirile intense, gesturile de un
sacrificiu copleșitor și dezicerile reci sau puerile.
În această a doua zi de Rac se gândește scurt, poate prea scurt pentru cât de ample sunt
evenimente și din cauza acestei concentrări oamenii vor avea impresia că, în sfârșit, fac ceva
important pentru viața lor, pentru familie ori pentru societate. Lupta care se dă între caracterul
incomplet al vieții, despre care ne vorbește acum energia Racului, și amintirile extrem de diverse și
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ciudate ale vieții, așa cum ne spune Uranus, primește acum un elan aparte. Soarele va media
tendința Nodurilor încercând să ne convingă că nu există conflict real între “eu” și ”ceilalți” pentru
că raportul de forțe nu este stabilit în această zona, ci într-o zonă dictată de fiecare în parte, adică
acolo unde se îndreaptă acum întreaga atenție. Frica de eșec ar putea să fie singurul obstacol care,
fără un ajutor substanțial, nu poate fi depășită pentru că produce unde de șoc în zona care urmează
să fie folosită de-a lungul acestei luni. Astfel, ultima zi de Rac ne constrânge să descoperim cum să
fim fericiți cu ceea ce avem, cum să-i mulțumim pe ceilalți cu ceea ce avem, cum să înțelegem
procesul de transformare pe care îl traversăm fără să adoptăm decizii majore pe confuziile de
moment. Dacă siguranța de sine poate fi un element de mare complexitate, ideea că a sosit
momentul să ne asociem, nu pe calități, ci pe defecte (opoziția Venus-Lilith) va fi văzută ca o șansă
de a redobândi din nou o stare de confort.
Dacă în zona individuală, va fi mai puțin periculoasă o astfel de oscilare, în zona grupurilor
sociale, ceea ce nu s-a anticipat, ceea ce nu a fost integrat într-un plan de dezvoltare este acum
zdruncinat și chiar risipit. La baza acestora va fi pusă o neînțelegere, un indicator fals, o concluzie
eronată care va îngusta viziunea asupra vieții și va spulbera șansele unei asocieri corecte. Dacă
vorbim despre Uranus, vorbim despre explozii temperamentale, despre evenimente neprevăzute,
despre neputința de a controla o pasiune sau despre război. Războiul, prin Uranus, devine expresia
unei sentiment universal ori rezultatul unui proces de transformare prin care însăși energia sa trece.
Astfel, în aceste două zile de Rac pe care le traversăm acum, misterul vieții se va adânci și
mai mult pentru cel care are prea mult praf în ochi, pentru cel care a ales să-și mențină mintea în
întuneric și care nu va dori să vadă că acum nu este vorba despre ce-și dorește el, despre ce vrea
pentru confortul personal, ci despre ce nevoie are grupul de apartenență. Succesul grupului va
reprezenta pentru individ un motiv în plus pentru a rezista, pentru a lupta și a se bucura că, prin
asociere, viața sa are valoare, că împreună cu ceilalți participă la un proces de transformare care este
sigur și se desfășoară în afara oricărei risipe.
Cel care dezleagă acest mister va reuși acum, în această primă decadă a Lunii februarie, să
înțeleagă fenomenul social într-un mod mult mai clar. Va ști care sunt noile centre de putere și cât
mai au până când își vor încheia procesul de preschimbare. Astfel, ceea ce se descoperă acum va
vedea lumina în ultima decadă a lunii aprilie, atât în ceea ce privesc evenimentele concrete, cât și în
ceea ce privesc proiectele pe termen lung. Momentul de final al lunii aprilie, în palmaresul anului
2015, se tulbură cu cât misterul va fi mai adânc sau va conține o liniște suspectă. Asta înseamnă, că
momentul de acum, dacă este înțeles corect, dacă nu este hrănit prin indiferență ori nu se da curs
unor asocieri negative, duce la o nouă așezare, de această dată mult mai bună, mai corectă și mai
puternică pentru ceea ce va veni spre noi în a doua parte a anului.
Conținutul evenimentelor din această perioadă, în care Uranus și Axa Dragonului dictează,
au integrată și necesitatea de a descoperi esența, de a marca grupul de apartenență, națiunea sau
umanitatea prin descoperiri majore, care să devină un avertisment pentru utilizarea corectă a forței.
Descoperirea de acum nu se va situa în afara zonei confortului. Cei care o vor realiza nu vor ști care
este utilitatea să practică, nu vor putea să anticipeze cât de departe se poate ajunge dacă fie și numai
un singur gând egoist este pus în joc, dacă se va urmări abordarea acesteia din perspectiva
interesului personal și nu al celui universal. Asta înseamnă că perioadă aceasta va putea deveni
periculoasă prin neînțelegerea propriului proces de transformare.
Va fi însă greu pentru cei care au un rol activ în evenimentele sociale de acum să se abțină
din a-și însuși o bucată din succesul de acum, însă noi, pentru că studiem astrologie, știm că
perspectiva spirituală de acum ne duce spre finalul lunii iunie, adică acolo unde cea mai mare parte
a evenimentelor din ianuarie își vor atinge finalitatea. Dorința de a contracara o dramă, de a ne
proteja de consecințele sale periculoase, poate încuraja acum spre alegerea unui drum greșit.
Separarea de acum va avea consecințe dure, neplăcute în viitor dacă nu devine expresie a căutărilor
spirituale ori a nevoii de a mai șlefui puțin structura morală. Acolo unde nu exista căutarea
spirituală, lăcomia va lăsa impresia de succes, însă atunci când vom atinge prima etapă a ceea ce
inițiem acum (21-30 aprilie) vom observa că ținta este tot spre finalul lunii iunie, dar va fi deja prea
târziu. Finalul lunii aprilie nu ne va ajuta să modelăm conținutul a ceea ce decidem acum, dar nu ne
va putea oferi nici soluții în sensul acesta. Așadar, succesul de atunci poate veni doar acolo unde
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soluția există deja din stadiul acesta și nu a fost pusă în aplicare din motive legate de timp,
încurcături generate de absența unui personaj calificat, nu din motive de confort personal. Vom
reuși în 21-30 aprilie doar dacă acum, în această prima decadă a lunii februarie, am amânat soluțiile
din motive obiective, care nu țin de nicio limită personală.
Înțelegând cât de important este aportul personal acum, vom ști că nu este indicat să ne
permitem asocieri pe defecte, frustrări, obsesii ori patimi. Opoziția Venus-Lilith le aduce oamenilor
o capcană periculoasă pe care acum să nu o vadă ca pe o deviație de la traseu, ci ca pe o mică
răutate care nu contravine interesului de grup. Dreptul la răzbunare, ca îndemn negativ al opoziției
Venus-Lilith, suprapus peste momentul în care Soarele mediază tendința Nodurilor, dar și relația
dură a acestora cu Uranus, înseamnă, în primul rând, un avertisment periculos apoi, prin
desconsiderarea sa, o întoarcere la risipă, haos și care se va solda, spre finalul lunii iunie, cu un
mare sacrificiu. S-ar putea ca bucuriile prea iuți de acum să se transforme în dezamăgiri la fel de
iuți spre finalul lui iunie.
Dacă se depășește acest impas și viciile nu sunt abordate nici ca bucurii false, nici ca
momente de răzbunare permise de anturaj, evenimentele vor lua calea sedimentării. Astfel, cu toții
vom părea înțelepți, curajoși, indiferenți la răutate, dar atenți ca aceasta să nu iasă din albie, reticenți
față de ceea ce corodează integritatea personală, dar nu prea duri pentru a permite factorilor
exteriori să modeleze cât de cât structura, fără a o distruge.
Misterul aspirațiilor va avea acum însă și o componentă autoreflexivă, însă nu va fi
observată pe moment, ci doar descoperită din înșiruirea evenimentelor care vor avea drept stație
intervalul 21-30 aprilie. Va fi însă destul de complicat să se integreze această observație în
activitatea comună a acestor zile de Rac, pentru că întregul interval incită la acțiune și aceasta va
avea până și la interior un caracter dramatic, însă nu autoreflexiv. Ea este îndreptată spre interior
pentru a pune interiorul la muncă, pentru a desena un nou tunel, nu pentru a atinge sufletul și
celelalte structuri subtile. De aceea, autoreflexivitatea, ca finalitate, va fi confundată cu misterul de
a fi, de a înțelege, de a acționa, pierzându-se din vedere că îi lipsește mobilitatea, dinamismul și nu
poate ridica problema transformării pentru că ea se ocupă de altceva, ea doar întoarce spre sine un
proces, adică doar îl face pe individ să se bucure de ceea ce este sau are, dar nu va putea să
stabilească o regulă prin reproducerea căreia și alții să atingă același stadiu.
Intrată în Leu, Luna va monitoriza toate acestea, împlinind și faza de Lună plină în 4
februarie. Soluțiile de acum cer sacrificiu, iar dramatismul, pentru cel care poate să se detașeze, este
transformat într-o formă de deschidere.
Strigătul și indiferența lor vor fi dușmanii cei mai puternici care vor avea puterea să-i
combată doar pe cei pregătiți. Luna, în plin tranzit prin zodia Leu, ne informează că pregătirea în
sensul acesta este doar în domeniul puterii. Astfel, zilele de Leu devin zile în care dovedim puterea
prin sentiment, bunătate, forță mentală sau ambiție. Pentru că această putere nu este o întâmplare,
înțelegerea propriului mod de acțiune face trimitere la un talent care a fost cultivat la începutul
anului curent. Astfel, zdruncinul în centrele de putere ar putea lua înfățișarea unei pregătiri pentru
luptă. Totuși, nu trebuie să exagerăm atunci când vine vorba de putere pentru că o avem pe Lilith
care i se opune lui Neptun și visul puterii poate deveni relativ ușor un coșmar. Putem ști când
puterea s-a diminuat după cât de mult rezistăm în fața dorinței de risipă.
Unghiul pozitiv pe care Luna și Saturn îl împlinesc constituie fapta bună pe care oamenii
sunt dispuși să o facă pentru a-și cumpăra un loc în rai. Vorbim aici despre o formă de inspirație pe
care în general oamenii o evaluează greșit. Se pun pe ei în fața celorlalți doar când vine vorba de un
beneficiu și se consideră năpăstuiți de soartă dacă li se cere să facă un efort în plus ori să se
sacrifice. Pregătirea de luptă ridică mari semne de întrebare despre cât de sinceri sunt oamenii
atunci când se declară învingători înainte de a se fi terminat lupta, cât de conștienți sunt de puterile
adversarului ori cât de realiști atunci când declară că merită să primească ceea ce cer.
Sigur, nimeni nu este fără de păcat, de aceea la contactul cu puterea toți, fie buni fie răi, s-ar
putea transforma într-o masă amorfă de indivizi care vor un singur lucru - să obțină ceea ce-și
doresc. În felul acesta, prietenia Lunii cu Saturn ridică mari semne de întrebare despre câtă putere
ne-a mai rămas pentru a merge mai departe în această confruntare. Cei care lucrează cu energia și
care sunt angrenați într-un proces de cercetare spirituală vor grăbi lucrurile, arătându-se superiori

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

56

celorlalți prin experiența pe care o au sau prin ușurința cu care se susțin unii pe alții. În felul acesta,
se va reinventa conceptul de moralitate pentru a face loc celor care nu sunt încă pregătiți să
evolueze până la limita superioară, așa cum și-au propus.
Din capul locului, înțelegem că în aceste zile de Leu va fi vizibilă vorba strămoșească: "Făte frate cu dracul până treci puntea!". Dacă ar fi să privim vibrațiile zilei de 3 februarie numai prin
prisma opoziției Lună-Mercur, am da dreptate acestui dicton. Avem însă pretenția că, studiind
ezoterismul, dispunem deja de instrumente care ne ajută să vedem în profunzime fiecare problemă
cu care ne confruntăm. În zilele de Leu ne pregătim de luptă, însă nu în a lupta cu adversari
exteriori, ci cu noi înșine. Din această poziție, Luna mediază tendința Nodurilor căutând să
simplifice mult modul de adresare sau înțelegerea.
Totuși, reperul principal în a evalua puterea personală nu se manifestă în a doua zi de Leu,
adică în 3 februarie, ci în ziua în care se împlinește Luna plină, adică pe 4 februarie. Sub pretextul
că doresc să-și ofere daruri, în ziua de Lună plină oamenii își modifică substanțial comportamentul,
pierzându-se în elemente care definesc autoritatea ce urmează să o impună. Cel care nu reușește să
stăpânească această pornire va ajunge relativ repede la frică atunci când va primi o opoziție din
partea anturajului. Ulterior acestui moment, adică spre finalul lunii aprilie, cei răniți acum vor
povesti despre cum s-au simțit în această perioadă. Atunci nu va mai conta, pentru că risipa de
acum, așa cum am văzut în zilele de Rac, nu poate fi compensată.
Sentimentul de dăruire dacă este ținut în zona căldurii sufletești și nu scoate la lumină un
zdruncin, îl duce pe individ spre adevăr, da sansa grupului din care face parte să se stabilizeze în
puterea pe care a demonstrat-o până acum și să tindă spre mai mult.
Pentru că, în general, puterea reprezintă o mare încercare a vieții, este puțin probabil ca pe
Luna plină care se împlinește în noaptea de marți spre miercuri oamenii să dea dovadă de
transparență. Peste această fază a Lunii se suprapune și Jupiter care, prin opoziție cu Soarele, va
deveni necruțător cu cei care nu au respectat un sentiment, un drept, un privilegiu, o autoritate. Nu
se va pune problema dacă nu cumva sfidarea unui asemenea element a fost făcută din considerente
morale. Nu va interesa pe nimeni dacă cel oprit a fost sau nu vinovat. Se va discuta mai mult
problema decât caracterul particular impus prezentului de calitatea vieții.
Cel care va sta pe margine și va urmări fenomenul social, va putea să surprindă adevăratele
mișcări de culisă, detalii din comportamentul celorlalți și, fiind în afara subiectivismului dat de
calitatea evenimentului aflat în derulare, poate ști cu exactitate până unde se poate merge cu această
invocare a dreptății obiective.
Dar intensitatea Lunii pline nu va sta o veșnicie, iar împreună cu ea, și aroganța și orgoliul
celor care cred că pot obține dreptate doar cerând-o. Le va rămâne însă experiența referitoare la
ținta unor evenimente care, după părerea lor, au dat acum tot ceea ce puteau oferi. Aceleași achiziții
vor avea și cei care nu au o pregătire necesară sau cei care s-au dovedit în aceste zile de Leu ființe
invidioase sau lacome.
Zilele de Fecioară ne îndeamnă să evităm accidentele, să privim viața cu mai multă
răspundere, să ne implicăm mai mult în viața comunității și să iubim mai puțin păcatul. Problema
păcatului va deveni chiar din prima zi de Fecioară (Luna în Fecioară) semnul care îi va delimita pe
oamenii pozitivi de cei negativi. Dacă pentru unii asta înseamnă o provocare, pentru alții va fi
privită ca o greutate în plus, ceea ce le va complica și mai mult raportul cu societatea, cu instituțiile
statului, dar și modul cum aleg să-și pună în aplicare abilitățile și ambiția.
Dacă în zilele de Leu am dat dovadă de prea multă putere și nu am ținut cont de ceea ce se
întâmplă în jur, cu scopul de a obține un avantaj imediat, în zilele de Fecioară trecem în extrema
cealaltă, îmbrățișând mila ca o compensație a abuzului de putere. Nimeni nu dă la schimb umilința
pe putere sau invers, nimeni nu promite că dacă ochii sunt aplecați în pământ neapărat se
compensează o greșeală. În zona aceasta a ezoterismului lucrurile nu funcționează așa. O faptă rea
are în spate argumentele sale, la fel și fapta bună. A considera că pe baza consecințelor negative se
poate interveni cu un set de acțiuni care să anuleze întregul demers este o eroare de judecată atât de
mare încât nu se poate merge mai departe decât prin înțelegerea caracterului periculos pe care îl are
mila în situații de genul acesta.
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Mila va fi întotdeauna în contrast cu compasiunea, cea care pune pe lângă ea fapta
remarcabilă și înțelegerea. În timp ce mila vine dintr-o slăbiciune sau din considerente pur practice
(“am și eu același defect, deci solidarizez”), compasiunea smulge mintea din materialismul caustic
și, apelând la înțelegere, nu la similitudine, ridica nivelul de vibrație și îi duce pe oameni spre
cunoaștere. Mulți fac des confuzie între milă și compasiune, arătând că prețuiesc mai mult ceea ce
este confortabil decât ceea ce îi înalță.
Este de la sine înțeles că aceste confuzii se produc acolo unde nu există o pregătire în sensul
acesta, unde mintea nu este educată să se oprească în fața unui obstacol. Curiozitățile devin astfel
periculoase, iar faptele care se susțin pe acestea vor purta în următoarele săptămâni amprenta unor
defecte de caracter pe care în luna ianuarie oamenii s-au străduit să le ascundă.
Astfel, misterul zilelor de Fecioara începe să prindă contur în zona compromisului, a
durerilor suspecte, a erorilor de diagnostic și a sfaturilor tendențioase, ce se vor dovedi cu atât mai
calde și deschise cu cât mai distanți s-au dovedit până acum cei care le oferă. Misiunea va fi
elementul de ordine al acestor zile și ținta - obiectivul astral principal nu este acela de a scăpa de ea,
ci de a identifica mecanismul care o produce. Cine va dezlega acest mister simplu va avea un scop
la capitolul înțelegerea comportamentului uman, fiind pregătit să-și înțeleagă și defectele sale,
atunci când ele vor derapa.
Prima zi de Fecioară schimba raportul de forțe pentru că va inspira mai curând nesiguranța
decât dorința de a rezolva o problemă. Vinovatul este întâi acuzat, apoi lăsat să-și expună pledoaria
în apărarea sa și, la final, acuzatul arată că apărarea sa nu a contat deloc. Astfel, mila, cea atât de
periculoasă în aceste zile de Fecioară, va fi
percepută ca o armă împotriva celor care au
așteptări prea mari din partea unui anturaj
care nu a dovedit flexibilitate până acum.
Deși Fecioara este o zodie mutabilă,
derapajele sale în zona rigidității,
încrâncenării, duce spre o contracție
permanentă, spre o încordare continuă.
Acum când axa Fecioară-Pești este agasată
de opozițiile pe care Lilith le face planetelor
din Pești, nicio deschidere, niciun sentiment
frumos, niciun gest care să tragă după sine
promisiunea că, în viitor, comportamentul
va fi schimbat, nu va scăpa. Totul este
zdruncinat, verificat în detaliu și suspus
unui sistem de referință neobișnuit, rigid.
Sextilul Marte-Saturn, deși bun și în
esență, și în exprimare, va veni cu un fond
pozitiv peste un fundal tulburat. Puțini vor
fi ceia care vor vedea în frământările sociale
de acum un îndemn spre a se detașa de ceea ce se dovedește inflexibil sau menit să acuze înainte de
a înțelege. Lumea se schimbă și cei care nu au viziune de ansamblu, care se opresc la cuvinte și nu
caută în ele înțelesul profund, începând cu zilele de Fecioară, decad.
Problema căderii, acum, va fi una destul de dificilă, pentru că nu vine ca o penitență, ci ca o
reparare. De aici și tendința de a prezenta confuzia (opozițiile lui Lilith cu planetele din Pești) ca pe
exemple de bune practici, ca pe reguli bune pe care pe viitor să le respectăm cu sfințenie (sextil
Mercur-Saturn). Dacă sextilul Mercur-Saturn este un unghi care ajută în studiu, mărind atenția pe
noțiuni, idei, simboluri, opoziția pe care Soarele și Jupiter o împlinesc în cea de a doua zi de
Fecioară aduce răspunsul dur ca principală motivație. Combinația celor două îndeamnă acum spre a
cere dreptul la replică, fără a respecta distanța, vârsta, nivelul de cunoștințe, stadiul de evoluție, fără
a pune preț pe ceea ce s-a construit până acum. Ca și cum nu contează nimic în afară de ceea ce se
vede la un metru în fața ochilor, zone importante ale societății își vor opri activitatea pentru a se
ocupa de situații minore, doar pentru că interlocutorii, cei care protestează, strigă, acuză, au o
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viziune limitată asupra dreptății. Pe ideea “dreptatea mea este mai importantă decât a ta” se va
promova o totală zăpăceală a valorilor în care portarul devine președinte general, iar curcanul
purtător de cuvânt. Valorile acestor zile de Fecioară vor fi stăpânite de cei mici, ale căror cunoștințe
sunt greșite ori incomplete referitor la cei care vor fi încurajați să se ridice, să-și spună punctul de
vedere, ba chiar cei care vor primi sarcini, responsabilități sau funcții.
Amatorii de senzațional ori cei pasionați de teoria conspirației vor avea din nou subiecte
interesante de discuție pentru că sunt încurajați să vadă în evenimentele de acum semnul unei
decăderi, nu atât la nivel individual, cât la nivel social. O parte din elementele integrate în această
teorie au echivalent în realitate, însă, și în general, dar și acum, se preferă exagerarea în locul
adevărului. Misterul acestor răsuciri periculoase pe care evenimentele sociale le comportă își au
rădăcina în absența iubirii. De fapt, nu mai este un mister, că acolo unde nu există iubire, zodia
Fecioară intervine cu o mare diversitate de detalii, de reguli, de obiective pentru a înlocui
sentimentul ce ar trebui să facă de unul singur totul. Nu este potrivit să facem comparație cu nativii
născuți în acest semn, pentru că elemente pure nu există, iar interferențele date de poziția
ascendentului ori de pozițiile planetelor pe cercul zodiacal pot pune în dificultate obiectivitatea
celui care interpretează.
Din noile concepte ale astrologiei karmice ținta mesajelor din zodia Fecioară este
Săgetătorul, pe care acum îl traversează Saturn, ce are calitatea de planeta focar în careul în T pe
semne cardinale, a carui baza sunt opozițiile împlinite de Lilith cu planetele din Pești. Relația
Fecioară-Săgetător este una de competiție. Mai puțin va fi văzut conflictul exterior, cât va fi vizibilă
presiunea pe care fiecare dintre aceste semne o pune pe celălalt. Transpusă în raporturile de acum,
problema recunoașterii personale, a evidențierii cere o amânare până la finalul lunii aprilie, timp în
care sunt pregătite cărțile, sunt elaborate strategiile și făcută o listă a persoanelor care vor fi
implicate. Însă nimic din ceea ce se stabilește acum și care se integrează în termenul de răzbunare,
plată făcută cu aceeași monedă, reglare de conturi, nu va găsi în finalul lunii aprilie teren fertil.
Poate, surprinzător pentru unii, conduita negativistă, acuzatoare, perfidă ori excesiv de indulgentă
de acum va fi în decada a 12-a a anului (21-30 aprilie) acuzată după mesajul pe care-l conține acum.
Cu alte cuvinte, dacă individul dorește să convingă prin aparență (să se prefacă), va reuși, însă nu va
fi lăudat pentru aparențele pe care și le atribuie, ci va fi criticat, acuzat așa cum el însuși
intenționează să procedeze cu ceilalți, deși va reuși să zăpăcească vreo câteva minți imature.
Opoziția Soarelui cu Jupiter atacă mândria, aroganța, infatuarea și toate procesele conexe
însă este de așteptat ca nu toate dintre aceste monstruozități să defileze prin fața mitralierelor, iar pe
cele care se ascund să le rateze. Cele care scapă acum vor fi luate în vizor în perioada 21-30 aprilie
când Marte din Taur le va spune acestora, ca în celebra fabulă: “Dacă toată vara ai cântat, acum
joacă, dacă poți!”.
Unii se vor bucura de faptul că acest curaj spiritual născut din duritate, suferință sau
deposedare de un bun de preț rupe lanțurile ignoranței, sancționează jurămintele false ori pune la
punct fățărnicia. Aici intervine, așadar, o altă formă de păcăleală, cea care îi îndeamnă pe oameni să
lase pe umerii grupului de apartenență toată această decizie, să considere ca regula va face singură
totul. Cei care vor urmări acest proces vor reuși să surprindă esențialul pentru că ființele comode, în
aceste zile de Fecioară, se vor dovedi mult mai periculoase în indolența lor, decât cele care trec la
atac. Frauda acestora va fi ascunsă o vreme, iar ei vor trece ca ființe fără pată, care impresionează
prin sinceritate, deschidere și liniște.
Între aceste două direcții atent selectate de dinamica astrală exista o suită de evenimente care
dezavuează ceea ce până la începutul acestei luni a fost marcat de o înclinație spre atenție și respect.
Constrângerile au acum un caracter dihotomic, punând în dificultate mintea celui pentru care
absența gălăgiei, o cameră luminată insuficient, vârful muntelui, constituie o intervenție corozivă
asupra personalității sale. Și acești oameni sunt atinși acum de curaj, și acestora li se permite
accesul la înțelegere superioară, însă acestea îi obosesc, îi sperie și îi fac să alerge și mai mult spre
zonele marcate de monștri invizibili. Pentru aceștia Lilith din Fecioară devine stăpâna cugetului.
Vicleniile sunt dovezi de flexibilitate, de istețime, de minciună, de suferință abordată cu demnitate,
iar abuzurile probe ale modestiei (“sunt și eu om și mai greșesc”) punând sufletului bariere mari
pentru a se ridica.
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Dacă zilele de Leu au fost edificatoare la capitolul cunoașterea puterii, zilele de Fecioară
sunt edificatoare la capitolul cunoașterii fricii. Frica de lumină, de liniște, de înțelegere, de
expansiune, de ansamblu este privită acum ca un instinct care se așază, fără să știe dacă are dreptul
sau nu, lângă dorința de a trăi. De aceea sintagma “sunt și eu om și am și eu drepturi” va fi una
dintre replicile preferate în acest interval.
Abuzul de putere poate fi ascuns o mare parte a zilelor de Fecioară, însă nu întreaga
perioadă. Astfel, pe finalul tranzitului ei, Luna va împlini o opoziției cu Marte care are poziția cea
mai avansată în zodia Pești și care se străduiește să le trezească oamenilor sentimente mult mai
adânci, să facă prieteniile mai stabile, oamenii mai profunzi, însă va primi din partea contextului
general o lovitură destul de puternică. Această lovitură se prezintă sub forma unui refuz, a
întoarcerii din drum, a respingerii făcută fără nicio explicație și care lasă în jur multă supărare și
tristețe. Sigur, sunt și oameni rezistenți la tristețe, unii chiar foarte rezistenți la orice formă obișnuită
de tortură psihică, însă cei mai mulți fug de suferință și de durere. Acestora li se adresează acest
unghi, zdrobindu-le speranța firavă într-o schimbare nobilă sau chiar decentă. Unii vor considera că
așa este viața, cu bune cu rele, că așa se întâmplă când nu ești sigur pe ceva, când eziți să ataci cu
tot ce ai, așa cum cred ei că au făcut învingătorii de acum. Riscul de a prelua defectul ca fiind
calitate devine în ultima zi de Fecioară pericolul cel mai mare pentru tot ceea ce am traversat de la
începutul anului până acum.
Cel mai indicat ar fi ca în 7 februarie dezamăgiții să se implice în activități dinamice care să
le consume aceste gânduri negative, să ardă caloriile, să se lase antrenați într-o formă de veselie
care, chiar cu superficialitatea ei, are acum un rost. Dacă stau singuri în casă și se gândesc, vor
cântări doar ceea ce au pierdut, doar ceea ce nu au reușit să câștige, doar ceea ce nu-i avantajează.
Apoi, Perioada fără direcție a Lunii, care durează aproape toată ziua de 7 februarie, nu ajută la noi
achiziții, ci, dimpotrivă, cere o reanalizare a lucrurilor care s-au schimbat, distrus ori au reașezat
valorile. Astfel, implicarea în activități dinamice, care să hrănească plăcerea, bucuriile reprezintă o
modalitate înțeleaptă de a petrece timpul, de a salva de la aceeași replică ceea ce este incomplet și
nu a fost exprimat până acum. În caz contrar, finalul tranzitului Lunii se va prezenta prin deviza
“Lovește și fugi!”.
Zilele de Balanță simplifică lucrurile care s-au inflamat anterior punând drept criteriu de
selecție ceea ce este de lungă durată. Ceea ce este trainic va deveni și important, iar ceea ce se arată
în ultimele trei zile de perspectivă mai scurtă va fi amânat ori blocat. În felul acesta, se explorează
îndemnul planetei Saturn din Săgetător din ultimele zile când a împlinit cu Luna un careu. Deși
atunci ni s-a părut că multe erau încurcate, triste ori neglijate, acum totul devine valorificat. Timpul
poate, după gândurile de acum, să rezolve totul. El poate veni cu o schemă de gândire complet nouă
sau cel puțin așa ni se va părea, cu o tărie de caracter care va diminua puțin din predilecțiile zodiei
Balanță spre oscilație, fățarnice și indolență.
În partea sa cea mai bună, perioada îi aduce la lumina pe cei care nu au avut curajul până
acum să prezinte celorlalți rezultatele muncii lor, care nu au putut să-și depășească anumite inhibiții.
Acum văd în ceea ce până acum era incomplet semnul unei munci puternice și pot face
retrospectiva ultimelor realizări prin această stare de bine. Dintre aceștia, cei care nu doar au
muncit, ci care mai au și mintea puternică, vor reuși să proiecteze asupra celorlalți impresiile lor
sporind lumina și înțelegerea profundă a vieții. Mulți vor realiza că acum văd ceea ce le-a scăpat
până în acest moment, iar pasionații de astrologie vor fi oarecum contrariați pentru că zilele de
Fecioară trebuie să aducă acest simț al detaliului. Prin puterea lor, prin ceea ce au ori prin ceea ce
au emis și se întoarce spre ei brusc reușesc să construiască edificii de mare rafinament.
Dintre toate cele pe care le-am tot parcurs de-a lungul acestei decade, zilele de Balanță sunt
cele care rezonează cel mai bine cu realizările ce ne așteaptă spre finalul lunii aprilie. Ținta
evenimentelor de acum și a proiectelor de factură socială, profesională ori relaționala are această
amprentă a binelui făcut cu bun simț, pentru reparare, iertare, înțelegere și acceptare. Drept dovadă
stă ziua de 8 februarie, prima zi de Balanță, care conține numai aspecte pozitive, dar și celelalte care
adună în tot tranzitul Lunii pe aici doar patru unghiuri stresante. În sfârșit putem să respirăm
liniștiți, în sfârșit oamenii vor lăsa după ușă încrâncenarea de a obține ceea ce vor și, simțindu-se
bogați prin ceea ce dețin în acest moment, aleg să se ocupe de ceea ce este important pentru ei.
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Astfel, de la Luna plină din 3 februarie, avem acum primele fire de lumină, primele
momente de încântare fără să trebuiască mai apoi să plătim pentru asta mai mult decât face. Sextilul
lui Venus cu Pluton aduce, așadar, o evaluare a rafinamentului, o scădere a intensității durerii și o
atracție către ceea ce este plăcut, frumos, interesant, puternic și care, în plus, să aibă și o notă
personală evidentă. Cu toate acestea comanda acestei zile are un regret disimulat care nu
avantajează pe toată lumea și care promite abundență, însă condiționat, după cât de bine este trezit
simțul realității. Dacă se îndeplinește condiția sincerității atunci câștigul căutat va fi mare, dacă nu,
el va fi localizat mai mult în zona comportamentală, aducând o reducere a motivelor care stăteau în
calea anticipării evenimentelor.
Conjuncția Lunii cu Capul Dragonului și, implicit, opoziția ei cu Uranus este mediată acum
de Soare. Momentul acesta este unic în palmaresul evenimentelor astrale ale acestui an. Peste
aproximativ 6 luni, când Soarele va putea din nou să medieze tendința Nodurilor, Uranus nu se va
mai afla în Coada Dragonului, deci episoadele de atunci nu vor mai avea un caracter universal, nu
se vor mai putea însera în destin elemente de creativitate care să împlinească deziderate mai vechi,
adică nu se va mai putea comprima timpul pentru a reuși, ci vor apărea evenimente care să
favorizeze ori să avantajeze ceea ce este deja ridicat. Astfel, dacă acum poate apărea vindecarea, în
vară se poate reedita o reducere a radicalilor liberi, o revitalizare sau rediscutare a unor condiții
contractuale după cum sunt stabilite ele acum, în această perioadă.
Pentru că se face trimitere la multe valorile spirituale, conjuncția Lunii cu Capul Dragonului
se va comporta ca un separator. De o parte, avem speranța de a schimba lucrurile în bine, iar de
partea cealaltă siguranța că intenția formulată clar este singurul lucru care ne-a lipsit până acum
pentru a ne apropia de victorie. Privind lucrurile în felul acesta, evenimentele sociale vor fi
percepute de individ ca printr-un vis. Unele vor merge de la sine, altele nu vor mai avea caracterul
dur, apăsător și de aceea mulți vor fi tentați să-și facă imediat planuri pe termen lung și să considere
că mult mai bine e să privească foarte departe decât să-și consume energia pentru lucruri mărunte,
deși acestea promit bucurii mult mai intense.
În felul acesta, ultima zi de Balanță ne va surprinde cu aspirații foarte înalte. Sigur, nu toți
oameni se vor gândi să construiască poduri, blocuri, să caute aur ori să ajungă pe Lună, însă acest
curent al valorilor importante ne va cuprinde pe toți și vom fi tentați să schimbăm criteriile de
evaluare, să acumulăm informații din alte domenii să ne lăsăm în voia acestei curiozități care să ne
deschidă altfel față de grup, față de cei din jur. Dacă planurile de viitor depășesc în direcțiile lor
comune finalul lunii aprilie sau finalul lunii iunie pentru cele spirituale atunci se vor dovedi
fanteziste și singurele rezultate vor fi cele care sunt obținute acum, prin modificare în bine a
gradului de satisfacție. Este adevărat, semnul de progres vine prin studiu, prin selecție, însă
perspectiva prea lungă ne face să ne pierdem în acest proces de inventare sau reinventare de noi
standarde fără a mai avea timpul necesar să le mai și punem în aplicare. Adică, vom gândi corect și
spre binele personal, dar ne vom ține pe sine prizonieri în această zonă abstractă.
Din nou se face apel la o experiență anterioară, din nou sunt invocate visul, căldura
sufletească, înțelepciunea oamenilor buni și curați la suflet care pot vindeca prin simpla lor prezență
suferințe foarte adânci sau vechi. Noutatea poate însă brusca și, acolo unde se constată că studiul nu
este la înălțimea așteptărilor, se alunecă puțin spre injustiție. Balanța, ca și Taurul, nu rezolvă
probleme, ci le transferă într-o altă zonă, le distribuie, le oferă celorlalți pentru a nu le duce cu sine.
Acum nu se va întâmpla ca în zilele de Taur pe care le-am parcurs (26-29 ianuarie), când problema
a fost scufundată, adâncită, acoperită pentru a nu se mai ști de ea nimic, ci este vândută pe tarabă
pentru a i se acorda acesteia alta importantă, alta valoare și pentru a i se pierde urma producătorului.
Așadar, acolo unde calitatea vieții se sprijină pe proiecte prea mari, prea înalte sau care
depășesc valențele unei vieți individuale insuficient instruită, comerțul va lua locul căutărilor ori
faptelor săvârșite în grup pentru creștere și dezvoltare colectivă. Se va vinde o idee, un concept, o
informație, poate chiar un produs chiar dacă ideea producătorului nu a fost de a face acest lucru
acum, în stadiul acesta, ci mai târziu. Cu toate că vor fi voci care vor acuza acest gest, aparența
lucrurilor va fi luminoasă și puțini vor fi aceia care vor realiza că un adevăr incomplet este o
minciună, că un aparat neterminat nu va putea funcționa ori un profesor insuficient instruit nu va
putea să cizeleze un caracter, ci doar să ne bulverseze cu prezența sa.
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Dacă nu luăm în considerare acest aspect greșit, aplicat caracterului incomplet al produsului
final, exemplul celor puternici va fi atât de viu și de interesant încât regretul ori comportamentul
indecent al zilele de Fecioară va fi uitat ușor și simplu ca și cum nu ar fi existat. Nu trebuie să
uităm însă ca acest fond epuizează, consumă din rezerve care, și așa, sunt puține, de vreme ce nu s-a
putut finaliza, iar a participa la fenomenul social prin aceste fragmente înseamnă a declanșa
evenimente în cascadă care să dea de gol la finalul lunii aprilie incorectitudinea de acum și să-și
propună să o rezolve abia pe la finalul lui iunie.
Zilele de Scorpion devin, astfel, zile de dezamăgire. Pentru că unii chiar au fost cu capetele
în nori în zilele de Balanță, în zilele de Scorpion își vor întâlni din nou ursita, dușmanul, oponentul,
li se vor acutiza din nou dureri pe care le-au crezut vindecate, coborând nivelul. Unii se vor speria și
vor rămâne așa mult timp de acum încolo, nemaiavând încredere că binele își poate face loc în
această lume. Alții se vor implica și mai mult în ceea ce li s-a oferit, fiind generoși, calzi, susținând
prin cuvinte, gesturi ori concret, dăruind. Prin perspectiva evenimentelor, așa cum ne este indicată
de legăturile decanilor, dezvăluirea misterului, în aceste zile de Scorpion, lasă un gust amar celor
care au tras linie și au luat informațiile acumulate până acum drept certitudini absolute. Ceea ce
avem, cere în zilele de Scorpion integrare, iar aici vor da cu capul de locul cel mai înalt de care se
sprijină edificiul personal. Unii vor avea în zile de Scorpion revelații, deschideri surprinzătoare,
observații din alt unghi și experiențele acestea vor fi dure, poate prea dure pentru câte rezerve și-au
pus deoparte în vederea abordării momentului acesta. Alții se vor întoarce la conformările negative,
convinși fiind că în lumea aceasta nimic bun nu li se mai poate întâmpla. Aceștia în decada
următoare, prin energia Scorpionului care le leagă, vor bate pasul pe loc și vor face tot ceea ce îi va
situa cu un pas în urma celor care au fost în această primă decadă a lunii februarie harnici și serioși.
Dacă la final vom considera că această decadă nu ne-a surprins prea mult, atunci ar trebui să
avem doar puțină răbdare până când Mercur își va reveni din mersul retrograd din 11 februarie și ne
vom schimba părerea. Da, liniștea a venit acum din raportare la sine, iar generozitatea a fost
blazonul celor puternici, însă fără a găsi cel mai bun mijloc să le menținem, viața se va mândri doar
cu aceste câteva decorații, nu și cu amintiri copleșitoare despre faptele pe care le-am săvârșit. Vom
fi mândri de titluri, etichete care trec împreună cu părerile celor care le-au acordat, nu cu
experiențele care ne fac să merităm locul pe care l-am adoptat.
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Decada a II-a (11 – 20 februarie)
Accesul la informații depinde de putere, resurse, educație,
susținere.

DECADA NR. 5
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

11

11-20 aprilie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

4

1-10 februarie

Moralitate, spiritualitate, progres

15

21-31 mai

Se preferă o uitare plăcută. Noile centre de putere sunt încercate. A cântări valorile
personale înseamnă a ridica gradul de sensibilitate. Se încheie un traseu. Dreptatea este
inventariata. Autoevaluare. Anturajul conferă siguranță. Dinamica socială cere direcții practice. O
eroare de calcul produce efecte în cascadă. Uitarea este privită ca un medicament. Judecata
celorlalți este privită ca o soluție la ceea ce este greșit în cadrul grupului. Femeia își atribuie un
rol negativ. Ajutor venit prin mijloace neobișnuite. Experiențe nefirești. Adevărul suferă. Se fac
analize, sinteze, evaluări. Retrospectivă asupra vremurilor când resursele erau din abundență.
Rezultatele vin de la sine. Este spus un adevăr. Binele vine prin autocontrol, autodominare,
autocritică. Se spune prea mult. Reputația este afectată. Intensitatea este alimentată de tensiune,
contracție, nervozitate. Desprinderea de plăcere lasă impresia că munca salvează. Profunzimea
oscilează între grav și senin. Calitatea vieții poate fi îmbunătățită prin apreciere, dragoste,
sacrificiu, inteligența mișcării, susținere. Încrederea în sine este un element de mândrie. Confuziile
vieții cotidiene sunt ignorate. Victoriile vin cu o plată. Acțiunile dure sugerează că îi protejează pe
cei slabi, dar de fapt îi transforma în supuși cu o altă calitate.
În această a doua zi de Scorpion ne vom confrunta cu un fenomen astral interesant care va
scoate dimensiunea personală din zona elementelor minore, punând-o în văzul tuturor și făcând-o
celebră. Pentru unii asta înseamnă muncă suplimentară, alții vor dori să-și dovedească puterea.
Aparența lucrurilor va fi aceea că fiecare își va desfășura activitatea în liniște, că nimeni nu mai
vine cu pretenții fanteziste ori cu rugăminți fierbinți. În mod normal, acest lucru ar trebui să ducă la
inversarea valorilor, să se enerveze și de urma acestor situații să beneficieze oportunistul. Dacă am
avea de-a face cu o simplă trecere a Lunii prin zodia Scorpion atunci aceste elemente ar surprinde,
însă acum Mercur își revine la mersul direct și zăpăceala va fi mai mare. În primul rând, va fi
invocat motivul adevărului. Cu Mercur în Vărsător omul va căuta ca adevărul său să fie recunoscut
înaintea adevărului celorlalți ori să fie considerat mult mai important sau mai cuprinzător. Se poate
invoca aici motivul orgoliului nemăsurat, dar și, deopotrivă, ipostaza în care stima de sine sănătoasă
poate deveni un exemplu de bună practică pentru cei din jur.
Aceasta combinație explozivă Mercur în Vărsător - Lună în Scorpion va duce încrederea în
sine la valori periculoase, dar ea nu va deveni periculoasă din cauza intensității, și pentru că este
explorat în interesul personal în detrimentul interesului de grup. Primul efect pe care îl vom remarca
va fi cel dat de o slăbire organică. Corpul nu mai poate rezista la presiunea pe care o face mintea și
atunci preferă să cedeze, își închide anumite circuite ori lansează mesaje clare sub deviza: “Gata,
până aici a fost, mai departe nu mai pot merge!”. Dacă avem de-a face cu oameni înțelepți care își
ascultă corpul, asculta recomandările din jur sau sunt atenți la semnalele pe care le primesc
combinația celor două planete nu generează efecte negative pe termen lung, și ne duc doar spre
decada anterioară, dar nu prin toate domeniile de activitate, ci doar în ceea ce privesc proiectele de
viitor. În felul acesta, zilele de Scorpion devin exemple de bună practică. Oamenii găsesc acum

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

63

puterea să se întoarcă din drum și să repare greșelile pe care le-au făcut în ultimele două săptămâni.
Cei care își folosesc puterea doar în această zonă vor fi privilegiații sorții, oferind exemplele lor
pozitive celorlalți, fiind apreciați de cei care lucrează, de cei care muncesc, de persoane care s-au
dovedit de la începutul anului până acum harnice, sârguincioase.
Pentru că combinația explozivă data de relația Luna-Mercur are doar conotații
comportamentale, ei nu vor agresa pe nimeni, ci doar își vor folosi experiența de viață pentru a
îndruma, a recomanda sau a se consuma într-un proces care, la finalul lunii mai, se va solda cu
rezultate spectaculoase. Trebuie luat în calcul faptul că munca fără rost duce la rezultate negative.
Este important să muncești, dar nu este bine ca întregul destin să fie compromis de un efort care nu
a fost dozat suficient.
În felul acesta, revenirea lui Mercur la mersul direct are rol catalizator. Refuzăm efortul
ultimelor trei săptămâni, dar suntem dispuși să suplimentăm sarcinile într-o zonă care nu a dat până
acum nici un rezultat concludent. Pentru unii asta înseamnă cunoaștere, pentru alții conștientizare.
Pentru toată lumea va fi însă un moment de informare corectă. Dar Mercur din Vărsător mai are o
conotație care îl face faimos și în segmentul relațiilor afective. El este convins că tot ceea ce spune
ajunge la destinație, că toate artificiile, dulcegăriile sau acrobațiile pe care le face țintesc precis.
Dacă Luna nu ar fi fost în Scorpion când Mercur își revine la mersul direct atunci segmentul afectiv
nu ar fi fost unul preferat. Acum oamenii au impresia că dețin puterea în relații prin sentimente, că
pot controla această zonă prin ce emit, spun, gândesc, simt și că pot ierta, că se pot alinta și să
obțină rezultate imediate. Dacă invocăm aici termenul de seducție, nu am greși, însă Mercur din
Vărsător nu merge atât de departe. De partea cealaltă, dacă în aceste zile de Scorpion nu s-ar fi
întâmplat ca Mercur să aibă un episod atât de interesant, cum este revenirea sa la mersul direct, nu
s-ar mai fi amestecat atât de vizibil sentimentul cu ideea.
Dar aceste previziuni astrologice nu se limitează la comportarea banală obișnuită pe care o
dovedesc oamenii atunci când ies pe zonă publică. Motivul principal pentru care aceste elemente se
întrepătrund are conotații mai complexe decât să facă pe plac unor indivizi ori să facă "profeții
despre trecut". Motivul principal pentru care dorim să anticipăm comportamentul oscilant este acela
de a indica faptul că revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă predarea ștafetei planetei Pluton
din Capricorn care, în decadă a 11-a, adică în perioada 11-20 aprilie, va intra pentru aproximativ 6
luni în mers retrograd.
Intrarea lui Pluton în mersul retrograd va coincide cu împlinirea trigonului Pluton-Lilith,
semn că se tinde spre hegemonia asupra unei zone. Dacă ne lăsăm în voia sentimentelor de
dominare, dacă, din dorința de a face bine, muncim mai mult decât poate corpul rezista, rezultatul,
care nu va întârzia să apară în perioada 11-20 aprilie, va fi unul negativ. Astfel, în virtutea unui
proces de autoreglare, observăm că decada a doua a Lunii februarie nu abundă în unghiuri
periculoase, expansive sau compulsive, ci dimpotrivă ne îndeamnă să privim lucrurile prin
înțelepciunea de viață, prin experiența personală și neapărat să ținem cont de limitele corpului,
minții sau ale altor structuri personale.
Toate aceste lucruri își au debutul în zilele de Scorpion și este important să ținem cont de
această vibrație care se va regăsi de-a lungul următoarelor săptămâni pentru că adâncimile morale,
relaționale, poate chiar cele spirituale sunt cele pe care le putem duce cel mai departe în planurile pe
care le avem acum.
Zilele de Săgetător vor fi zile care vor facilita explorări la limite pe care nu le-am cunoscut
de la începutul anului până acum. Unii vor avea impresia că se finalizează un traseu, alții că nu sunt
înțeleși, că argumentele lor nu mai au rădăcini, că nu mai sunt ascultate, ori că sunt ignorate cu bună
știință. Prin această atitudine arătăm că am ajuns într-un punct critic al relației dintre "eu" și
"ceilalți". Asta înseamnă că în zilele de Săgetător vom fi în competiție deși vibrația acestei perioade
ne îndeamnă spre autoevaluare sau să descoperim cel mai simplu mijloc prin care să ne simțim în
siguranță. De această dată, oamenii vor alege în cunoștință de cauză, nu vor mai fi blocați pe
metoda de lucru și dacă se pune problema ca munca suplimentară să faciliteze accesul la etapa
următoare, nimeni nu va refuza să muncească mai mult decât a făcut-o până acum. Această
deschidere către "mai mult" este surprinzătoare pentru cei leneși, dar nu va fi răspunzătoare pentru
cei care sunt obișnuiți să depună efort și nu se laudă cu asta.
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Un mesaj important pe care zodia Săgetător vrea să-l implementeze este cel al educației.
Totuși, judecând după densitatea vibrației zilei de 12 februarie, cea care ne anunță un traseu, care ne
arată că își stabilește noi obiective intervine în ecuația astrală cu un rafinament aparte. În mod
normal după punctele de interes ale zilelor de Scorpion ne-am aștepta ca măcar una din probleme să
treacă dincolo și să ne mobilizeze în a rezolva o problemă care nu s-a putut finaliza anterior. De
această dată, însă, mesajul Săgetătorului anunța noi deschideri de trasee, inițiative noi, toate
realizate printr-o autoevaluare strictă. Până la un punct, autoevaluarea este constructivă pentru că ea
face trimitere la etapa anterioară când oamenii s-au dovedit mai mult anxioși decât interiorizați, mai
mult pătimași în a-și însuși ceea ce le lipsește decât dornici de performanță.
Această inițiativă negativă lasă în urma dorința de seducție, analiza comparativă a valorilor
celorlalți pentru a construi valori personale conform etalonului exterior. Exemplul celorlalți ni se va
părea acum mult mai puternic dacă el este prezentat nu prin etapele intermediare, ci prin rezultatele
finale. Dacă educația este trecută într-un plan secund, iubirea, cea pe care Săgetătorul o exprimă
numai în aspectul său de mobilitate, de strălucire, de frumusețe, ne conduce pașii spre deschideri
speciale, care să ne sporească siguranța de sine. Dintr-odată oamenii se vor simți îndrăgiți, iubiți și,
în plus, vor putea să răspundă cu aceeași monedă. Această vibrație a comunicării speciale ne
îndeamnă să privim cu mai multă atenție decada a 11-a a anului (11-20 aprilie) cea care va deschide
aspectul gândirii către sentimentele superioare, însă va sancționa puternic derapajele din perioada 120 februarie, mai ales acelea săvârșite în cunoștință de cauză. Așadar, ceea ce acum săvârșim
împotriva sentimentului, lupta pe care o ducem cu noi înșine, într-o agresiune motivată și eficientă,
va primi atunci o replică prin evenimente sociale, prin refuzuri, acuzații după cum ne-au fost
gândurile de acum.
Vorbim aici, deci, despre ușurința cu care sunt adoptate gândurile rele, nu pentru a construi
valori negative, ci pentru a justifica absența iubirii. Mulți devin așa victimelor propriilor goluri
explorate. Lipsa iubirii ar trebui să ducă la curiozitatea de a gusta din savoarea ei, de a căuta cauza
care a dus la golirea sufletului de aceasta deposedare de esența. Gândul care golește sufletul de
iubire este un gând greșit. Cu toții avem la un moment dat gânduri greșite, cu toții avem pe aure
aceste păcate ale gândurilor contorsionate, chinuite de goliciune și nimicnicie, însă ele pot deveni
probleme numai când sunt hrănite, când acest Dl Goe al structurii sufletești primește laude și
aprecieri nemeritate. Careul luminariilor împlinit când Luna încă se afla în Scorpion se va regăsi în
această tendința de a gândi rău și de a ascunde, de a considera că autoevaluarea se face numai prin
ceea ce s-a obținut în mod concret, nu și prin obiectivele propuse, prin modul cum gestionăm un
fond, chiar dacă el nu și-a definitivat forma pentru care a fost creat.
Dinamica zilelor de Săgetător va cere, așadar, direcții practice și le va duce mai departe
indiferent dacă îndeplinesc sau nu calitatea efectivă necesară, dar acolo unde ea este îndeplinită,
standardul de viață se va schimba într-o direcție foarte importantă. Asta ar putea însemna și muncă
suplimentară, care, de altfel, a fost și una din calitățile zilelor de Scorpion spre care se face acum
trimitere, dar asta nu va fi vizibil pentru că sensul energiei din Săgetător nu este acela de a
inventaria volumul efortului, ci de a se bucura de rezultate.
În felul acesta, ne amintim de puterile speciale pe care le-a avut Saturn din Săgetător în
decada anterioară. Saturn, anterior, a fost mult prea dur cu cei care nu au reușit să țină pasul cu noile
schimbări ale societății, punându-i la grea încercare și amintindu-le că viața, pe lângă bucuriile pe
care și le construiesc singuri, este formată din mai multe evenimente care le călesc și întăresc
voința. Mulți consideră că voința, așa cum s-a arătat ea în zilele de Scorpion, reprezintă o eroare de
calcul, de comportare, de gândire. Le va veni foarte ușor să acuze perioada respectivă și oameni,
care au fost puternici atunci, vor considera că situația în sine face selecția în locul său.
În aceste zile de Săgetător se întâmplă un lucru neobișnuit. Deși oamenii se bucură că au
scăpat de ceea ce acuză, poartă în suflet și regretul că relațiile s-au schimbat. În felul acesta invoca
prea mult termenul de iertare sau de bun simț pentru că vor să-i convingă pe cei din jur că nu ei sunt
elementul negativ și că, dacă ar fi stat în puterea lor, ar fi iertat, ar fi lăsat de la ei, ar fi înghițit în
sec până când lucrurile s-ar fi liniștit de la sine.
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Deși puțin cred că și în aceste situații este vorba despre iubire, până la urmă vor ajunge în
punctul în care iubirea neîmpărtășită prin faptă, prin gânduri, prin scrisori de recunoștință de
dezamăgire să arate că este vorba doar despre sentimente rănite.
Momentul 13 februarie ne aduce în fața unei conștientizări interesante. Învățăm să prețuim
iubirea, să prețuim sentimentele și oamenii care ni le arată. Dacă în segmentul personal multe se
îndreaptă către un subterfugiu, căutând să ascundă lipsa de iubire sau confuzia, pe zona publică
absența unor relații bazate pe iubire invocă în mod obsesiv nevoia de dreptate. Cei pasionați de
ezoterism, care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, știu că există o legătură foarte
strânsă între golul afectiv care este văzut în zona vieții personale și tulburările din zona publică. Ei
nu trebuie să caute această legătură pentru că o văd și o înțeleg exact așa cum este. Mulți dintre ei
vor merge mai departe cu această conexiune sugerând că, prin aceasta, destinul se curăță, karma se
purifică și viața omului devine mai ușoară prin ispășirea unei pedepse. Viziunea lor nu este departe
de realitate, mai ales că în această perioadă se face trimitere la puterile subtile ale lui Saturn din
Săgetător care dorește să schimbe scara valorilor și să impună noi etaloane de gândire, dar și de
comportare. Așadar, după o perioadă de odihnă suntem invitați să facem revoluție în viața proprie.
Drept dovadă stă conjuncția Lunii cu planeta Saturn în zodia Săgetător care nu va accepta jumătățile
de măsură și nici compromisurile care nu oferă imediat o plată. Cei care nu fac față acestei încercări
de factură personală și socială în același timp vor avea nevoie de un susținător. Susținător nu trebuie
obligatoriu să fie o persoană. Poate fi un medicament, o băutură alcoolică, o preocupare care incită
simțurile, efortul fizic, relaxarea accentuată, uitarea.
Pentru energia impulsivă care ne vine din zodia Săgetător nimic nu poate fi mai plăcut, mai
deconectant, mai util ca uitarea. Descoperim acest lucru analizând energia Săgetătorului prin noile
teorii ale astrologiei karmice. Zodia Pești devine, astfel, ținta expansiunii câmpului conștiinței, ceea
ce reprezintă pentru acest mod de manifestare și progresul cel mai nou pe care îl poate atinge.
Ajunsă aici, energia Săgetătorului se va dezveli de hainele filosofiei, ce îmbracă o formă de
cunoaștere care îmbina aspectul practic cu cel filosofic într-un chip neobișnuit. Abia aici
descoperim ceea ce ar fi fost mai plăcut și mai util în energia Săgetătorului în momentul maxim al
puterii sale active. Pentru că în Pești calitățile Săgetătorului sunt explorate la intensitatea lor maxim,
uitarea, care, în perioada tranzitului astral al unei planete prin zodia Săgetător, avea forma unui
punct, în Pești, se transformă într-o imensă planetă.
Astfel, zilele de Săgetător pun în pământ semințele care se vor transforma în viitor într-o
hrană plăcută și utilă, dar care vor avea o singură vină: vor îndemna spre uitare.
Îndemnurile care vin acum din zodia Săgetător au această amprentă a uitării. Unii vor folosi
ca motivație apăsarea pe care nu au putut-o ignora în decada anterioară, alții vor spune că au
presentimente negative, că viitorul nu este așa cum s-a spus și că perioada 11-20 aprilie, cea care
reprezintă ținta acțiunilor concrete din acest moment le rezervă doar surprize plăcute.
Dacă în primele zile de Săgetător ele au fost corecte, acum se vor dovedi eronate. Însă
această zodie nu contenește să ne surprindă. Această eroare va deveni elementul care-i va uni pe
oameni și îi va face mai puternici. Începutul tranzitului Lunii prin zodia Săgetător a trimis unde
negative către planetele situate la începutul zodiei Pești, cele care au mișcare lentă. În această
ultimă zi de Săgetător, Luna va trimite unde negative către Venus și Marte. Evenimentele se vor
desfășura după o direcție inversată. Întâi vor fi atacate valorile publice, apoi se va observa ce nu
funcționează corect în zona personală. În această analiză cu caracter general nu putem ști care este
motivul principal la care se va apela pentru ca această manieră inversată să se soldeze cu un rezultat
pozitiv. Putem ști însă că se va păstra o componentă afectivă deficitară care va lăsa impresia că
agasează talentul cel mai mare pe care îl are individul.
Fiind refuzat la un interviu sau având rezultate slabe la locul de munca individul se întoarce
acasă și se așteaptă ca măcar acolo lucrurile să meargă bine. Este posibil ca în a doua zi de
Săgetător, adică pe 13 februarie, cei care urmăresc firul acesta astral să beneficieze de șansa ca în
punctul opus zonei de conflict să fie lăsați în pace. Dar nu toate zilele de Săgetător sunt la fel. De
aceea se va face acum apel atât de insistent la zona afectivă. Peste o lună când vom fi din nou în
perioada zilelor de Săgetător planetele individuale Venus și Marte vor avea alte poziții și evident
conținutul evenimentelor din momentul acela să aibă de rezolvat un alt mister.
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Până atunci mai este și acum momentul 14 februarie poate deveni unul foarte delicat. În
această zonă a Săgetătorului calitățile corpului, minții sau ale sufletului veghează asupra
performanței. Nu încape discuție ca acum valorile se discută în alți termeni. Dacă vorbim aici de
regenerare atunci vom vedea peste aproximativ o săptămână, când Luna trece prin zodia Pești, dacă
am fost atenți cu sănătatea sau am abuzat de ea. Unii ar spune că în această ultimă zi de Săgetător
combinațiile negative pe care le face Luna cu planetele din Pești au un caracter negativ, adică îi
îndeamnă pe oameni să privească lucrurile în ansamblul lor când pierd control asupra
evenimentelor. Unii vor sesiza că abia acum se întâlnesc cu uitarea.
Din nefericire, momentul acesta poate însemna și momentul în care se declanșează un
război. Este posibil că reușita acum să fie proiectată mult prea departe în viitor pentru ca individul
să se poată bucura de ea. Vor exista însă și oameni care se vor dezice acum prea ușor de lideri
lăsând în urmă o impresie negativă. Chiar dacă aceștia, în zilele de Scorpion, au lucrat foarte mult,
chiar dacă rezultatele muncii lor sunt măsurabile, uitarea celorlalți îi va lovi pentru că de fapt în
zilele de Săgetător competiția va fi un element foarte important poate chiar esențial pentru toți cei
care au aspirații ori care urmăresc să-și îmbunătățească imaginea publică.
Iată cât de ușor se pot combina acum lucrurile, iată cât de simplu poate fi observat că nu
numai individul, privit ca element singular, poate adopta o atitudine de genul acesta, ci și grupul din
care face parte, printr-un consens plăcut care să nu pună în dificultate destinul individual. Acest
lucru, pentru cel care nu îndeplinește această condiție, poate fi neplăcut pentru cel care nu acceptă
să facă un pas înapoi, pentru individul care uită prea ușor că viața este o sumă de experiențe nu o
sumă de victorii. Pentru acestea partitura existențială va avea acum conotații neplăcute. Le va pieri
pofta de viață, nu vor mai avea încredere în succes, iar soluțiile pe care doresc să le pună în aplicare
nu mai ajută deloc grupul, ducând la disociere.
Zona socială va trece însă prin frământări menite să pună în dificultate idealul individului
dacă acesta nu s-a asigurat că, în caz de eșec, are ce face sau are unde să se ducă. Dacă invocăm aici
motivul iubirii sau al absenței acesteia problema încercărilor existențiale, acelea care ne vin din
conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului, vor lăsa urme adânci în conștiința individului în așa fel
încât pe viitor individul să evite acțiuni de această
factura.
Pe finalul tranzitului Lunii prin Săgetător ne
amintim din nou de faptul că proiectele de viitor nu prea
sunt de viitor, ci mai curând semnele unor învățături
aplicate lecțiilor de viață din decada anterioară. Vor
exista însă oameni care, analizând viața cu mai multă
maturitate, vor considera că a privi foarte departe în
viitor ar putea fi o mare greșeală. În egală măsură, vor fi
și oameni care vor considera că această eroare este
confortabilă și că nu este așa un pericol mare să mai și
greșești. Vor fi tentați să-și rezolve toate problemele prin
confruntări directe, poate chiar prin război.
Indiferent de gradul de maturitate sau de cât de
dispuși sunt să se sacrifice pentru idealul propriu, finalul
zilelor de Săgetător sunt pentru toți momente de sinteză
sau ipostaze în care vor înțelege cât de greșit acționează
într-o anumită direcție. Este posibil ca unii să considere
că această înțelegere nu va folosi la nimic. Nu are
importanță pentru că influxul astral este obiectiv și chiar
dacă multe din aceste episoade vizează viața personală, expresia individuală nu va putea permite
controlul acestor influxuri în așa fel încât ceea ce spunem să fie, indiferent de situație ori de
conținut, avantajos pentru sine.
La jumătatea acestui interval Luna va trece în Capricorn semnul exilului său, permițând
accesul la o formă de cunoaștere care se bazează foarte mult pe sentiment. Pentru mulți toate
acestea iau înfățișarea unor pretenții pe care le lansează pentru a controla mai bine ceea ce se
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întâmplă în zona limitrofă. Zilele de Capricorn devin, astfel, zile păcătoase în care oamenii nu vor
ști prea clar încotro să o ia, făcând cele mai proaste alegeri și considerând că pentru adoptarea
acestora am avut un "ajutor". Ajutorul cu pricina poate fi de factură internă, adică sub forma unei
intuiții, a unei rememorări, dar și de factură externă sub forma unor sugestii, recomandări, sfaturi,
indicații. În Capricorn, Luna este în exil și va înclina mult să acorde credibilitate anturajului dacă
acesta promite protecție. Pentru că acolo avem planeta Pluton care se afla de mult timp într-un
tranzit apăsător și complicat ceea ce va face ca aceste direcții plăcute, echilibrate, armonioase, în
care Luna îi îndemna pe oameni să țină cont unii de părerile celorlalți, sunt compromise de starea
dezastruoasă în care se află acum societatea.
Cu alte cuvinte omul nu greșește dacă dă vina pe societate pentru nerealizările sale, nu
greșește niciodată nici când acuză în mod direct o anumită structura socială că nu am permis accesul
la împlinirea destinului personal. De altfel, întregul an 2014 va avea printre altele și această
componentă a elucidării misterului referitor la motivul pentru care comunitatea construită de individ
a devenit un obstacol pentru destinul personal. Întâlnirea Lunii cu Pluton aduce oamenilor
evenimente de o importanță covârșitoare, ca și cum nu ar fi fost suficient că de la începutul anului și
până acum s-a înțeles o parte din direcții mai puțin plăcute sau compromițătoare, care vorbesc
despre sărăcie fizică, afectivă și morală. Principalul păcat al acestor zile de Capricorn vine tocmai
din faptul că omul ajunge să creadă în acest întuneric.
Careul Lunii la Axa Dragonului ne aduce în fața unei experiențe nefirești. Este posibil ca
acestea să aibă conotații politice a căror țintă să vizeze intervalul 11-20 aprilie. Analizele care se fac
acum transformă această înformație și o fac mai puțin importantă deși canalele de știri, ideea în sine
de informare, a ajuns să prezinte numai informațiile de această factura de parcă singurul lucru
important în această lume este politica. La fel ca și celelalte zodii, Capricornul nu poate surprinde
prin ușurința cu care se izolează. Aici în analiza pe care o realizăm izolarea este privită prin
caracterul său profund: detașarea.
În general, oamenii fac eforturi să se detașeze, mai ales de probleme. În fața greutăților
devin rigizi, pătimași și se aruncă în brațele experiențelor nefirești. Detașarea reprezintă o etapă
fericită pentru că adesea Capricornul îndeamnă la a rupe legăturile, la a trăi cu puțin, a reduce la
minimum orice activitate exterioară pentru că urmărește să-și protejeze ceea ce nu poate împărtăși
prin cuvinte sau fapte. Din această cauză în zilele de Capricorn se recomandă liniște sufletească,
detașarea de presentimentele negative, refuzul bucuriilor păcătoase și cultivarea sentimentului de
iubire profundă. În general, recomandările astrale fac parte din categoria celor pe care le ducem la
îndeplinire cel mai greu. La fel se întâmplă și acum când magnetismul astral îi îndeamnă pe oameni
să se detașeze de aspirațiile false despre care cred că le-au construit identitatea și adoptarea unei
simplități mentale numită de mistici Pace. Cu greu va reuși să ajungă în punctul acesta, pentru că,
detașat de un element despre care nu știi în totalitate dacă este bun sau rău înseamnă și riscul de a
aborda autocunoașterea printr-un defect, poate chiar prin neatenție, păcălindu-te că neavând nimic
precis în minte ești de fapt inspirat.
Energia Capricornului ne îndeamnă spre trecut însă, acum, prin careul pe care Luna și
Uranus îl împlinesc, se declara război inteligenței sau informațiilor care au fost obținute pe această
cale. Oamenii vor dori să facă totul rapid, atât de rapid încât rezultatul va fi în defavoarea lor. Este
de la sine înțeles că a opri fluctuațiile minții sau a ne dori liniște mentală afectivă, sufletească mai
mult decât în alte zile, reprezintă una dintre cele mai grele sarcini.
Cine va reuși să se mențină departe de acest mod păgubos de a gândi va transforma această
primă zi de Capricorn într-o fundație solidă pentru acțiunile pe care le vor săvârși în zilele de pești,
adică spre finalul acestei decade.
Conjuncția Lunii cu Pluton înseamnă de fapt și reeditarea unui conflict mai vechi. Se
lucrează aici asupra vechilor obiceiuri, asupra puterii de a discerne între bine și rău, dar și asupra
necesității de a ne construi un viitor mai bun. Unii vor intra în această fereastră cu convingerea că
merită mai mult, că au nevoie să fie recompensați și că pot obține toate aceste lucruri dacă își
evaluează foarte bine faptele și nu se lasă intimidați de obstacole.
Apar aici două componente care trebuie luate în considerare pentru a simplifica lucrurile și
a găsi calea cea mai scurtă către realizare. Prima ne îndeamnă către sinteză, iar a doua către
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libertatea de a gândi și a pune în aplicare ceea ce gândim. Dacă sunt îndeplinite aceste două
condiții, evenimentele sociale se vor desfășura de o manieră obiectivă, adică vor ajuta mult în
compensarea erorilor săvârșite în zilele de Săgetător. Acum vom realiza că nu este necesar să
strigăm mai tare, să dăm la o parte pe cineva din cale, să rupem o legătură mai mult decât am făcuto până acum pentru că, dacă vom dori să fim obiectivi, vom putea îndeplini relativ ușor cele două
condiții. În felul acesta, anumite rezultate pot veni de la sine, iar retrospectiva evenimentelor nu va
merge foarte departe în trecut, ci doar către decada anterioară a lunii februarie. Evenimentele de
acum, din aceste zile de Capricorn, nu ne facilitează obținerea de avantaje solide, ci ne duc spre
aminte derapaje cauzate de lipsa cunoștințelor necesare, de absența educației sau patimă. Din
această cauză, greșelile vor atrage atenția asupra lor urmând ca dinamica pozitivă a unghiurilor care
se împlinesc în această perioadă să ne ajute în a modela conținutul acestora, transformându-le din
defecte în calități. Nu va fi vorba doar de optică, nu ne vom modifica dinamica vieții personale doar
pentru că alegem să privim altfel lucrurile. Dacă îndeplinim aceste condiții, multe se vor modifica,
punându-se accentul pe rafinamentul vieții.
Dar nu este simplu să te confrunți cu probleme de această factură. Pluton are un mod
original de a complica lucrurile și de a-l conduce pe individ în zona sa întunecată. Unii, ajunși
acolo, se vor risipi până când uitarea de sine îi va face să piardă din vedere realizările pe care le-au
comportat în ultima perioadă. Și aici, în această zonă, vedem cum energia Capricornului modifică
tot ceea ce se află în jur însă foarte greu modelează structura pe care se așază. Astfel, observăm că
în zilele de Capricorn lucrăm asupra a ceea ce ne definește imaginea, statutul nu doar față de
ceilalți, cât și față de noi înșine și mai puțin asupra a ceea ce reprezintă structura de rezistență,
scheletul. Cu alte cuvinte, intimitatea în aceste zile de Capricorn dorește să ne impulsioneze spre a
avea, spre a cerceta care sunt resursele personale și până unde poate merge sacrificiul.
Putem indica aici și anumite elemente de conduită pe care oamenii s-ar putea să le neglijeze
din dorința de a construi valori importante sau din nerăbdarea de a obține rezultate imediate. Din
perspectiva acestor direcții, binele vine prin interacțiune și doar atunci când este depășită o
încercare. De această dată, încercarea, prin intermediul planetei Pluton, are conotații grave. Sunt
reamintite episoade care s-au consumat de la începutul anului până acum doar cu scopul de a găsi
vinovatul principal sau de a identifica sursa de dizarmonie pe care să o evităm în viitor, mizând prea
mult doar pe aceste lucruri care ne vor dezamăgi. Își vor lua foarte în serios rolul de revoluționari
sau de reformatori și vor confunda binele personal cu binele grupului de apartenență. Acolo unde nu
se regăsesc nici într-o direcție și nici în cealaltă dezamăgirile apar imediat și vor fi așezate la baza
unui edificiu important. Acest edificiu se află în strânsă legătură cu planurile de viitor, acelea care
sunt duse mult mai departe decât permite acum contextul astral. Așadar, cel care își face planuri ce
încep din iunie, își face un mare deserviciu pentru că vor ajunge ca, după ce vor traversa și alte
încercări, să realizeze că există o defazare între propria structură și realitatea socială, în așa fel încât
energia să fie folosită pentru episoade care nu pot dura un timp.
Așa se naște dorința care își propune să depășească limite, care până acum inspiră teamă ori
despre care s-a crezut că sunt de netrecut. Zilele de Vărsător sunt, la fel, zile revoluționare, dar nu
atât prin implicarea în evenimente sociale dominate de un caracter reformator, ci revoluționare
pentru sine. Imediat ce intră în zodia Vărsător, Luna va fi în conjuncție cu Mercur ceea ce va susține
această idee, mutând centrul de interes într-un sector unde uzura socială să nu îl afecteze. Cu Luna
în Vărsător oamenii vor avea probleme cu conștiința. Se vor gândi la puterile personale și nu vor ști
dacă a sosit momentul să le folosească sau nu. Prind curaj atunci când se unesc în grupuri mai mari,
când își împărtășesc unii altora, ca în grupurile de terapie, ceea ce îi apasă cel mai mult.
În realitate, curajul individului de acum este susținut foarte mult pe experiențele incomplete
ale ultimelor zile. Dacă în zilele de Capricorn, dar și în cele de Săgetător am cunoscut insatisfacția
la cote mai puțin plăcute, acum, în zilele de Vărsător, realizăm ca totul a fost făcut cu un rost și că
lucrurile încep să capete contur. Unii, obișnuiți prea mult cu regretul, vor arăta că în decadă
anterioară s-au irosit în ambiții care nu au dus nicăieri. Ei pierd din vedere faptul că înțelegerea a
ceea ce s-a întâmplat în prima decadă se produce numai pe această rețea inversă. Saturn va media
opoziția pe care Luna împreună cu Mercur o trimit către Junon. S-ar părea că abia acum se spune
lucrurilor pe nume, că puterea nu poate fi șantajată pentru că ea se manifestă într-o zonă a eterului,
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ori către limite greu de prins acum dintr-o singură privire. Durata tranzitului Lunii prin Vărsător
este prea scurtă pentru a produce rezultate atât de mari și de spectaculoase cum ar putea, de
exemplu, să producă tranzitul lui Saturn. Cei care sunt prea îndrăzneți din fire ori care nu-și cunosc
limitele vor invoca factorul uman pentru a avea aceleași drepturi cu cei care au învins deja. Pentru
cei care nu au pierdut însă simțul realității această situație va părea chiar ridicolă pentru că își
cunosc limitele și nu se compară, pe principiul performantei, cu Kant, Hegel, Picasso, Eminescu,
Brâncuși. Durerea și chinuri sufletești îi îndeamnă pe acești oameni să-și ridice nimicnicia la un alt
nivel în ideea că nu suferă degeaba. Suferința inutilă reprezintă una din barierele zilelor de Vărsător.
Să spui multe și să faci nimic, nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vrei să poți, devine, în prima zi
de Vărsător, sursa principală a gesturilor incalificabile. Pentru acești oameni conjuncția LunaMercur reprezintă dovadă de lăudăroșenie, iar opoziția Luna-Junon semnul gesturilor categorice
făcute doar pentru a impresiona și care urmăresc doar să șocheze.
Rezultatele nu vor conteni să apară, însă puțini vor fi aceia care vor înțelege că, pe acest
context, nu poți analiza prezentul fără să te uiți puțin în urmă. Dacă acum câteva zile Uranus
intervenea periculos în ecuația astrală, din cauza conjuncției Luna-Pluton integrarea acesteia în
careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar, acum dorește să îmblânzească lucrurile făcând
trimitere către o perioadă a anului unde el va împlini un unghi pozitiv cu Junon. Acolo se ajunge
însă numai prin cultivarea valorilor spirituale. Aici nu ne referim doar la meditație, rugăciune sau
realizarea unor acțiuni cu caracter sacru, ci și la adoptarea unui cod de reguli care să nu mai susțină
accidentele sociale, derapajele comportamentale sau dezamăgirile atât de apăsătoare. Deși la capătul
firului tronează o imensă recompensă, puțini vor fi aceia care vor ajunge la ea.
Iată, așadar, cum în zilele de Vărsător misterele sunt la vedere. Ni se arată ținta și ni se
spune: "Dacă ajungi acolo totul va fi al tău". Problema aceasta este însă una delicată. Ajunși la
finalul lunii, mulți vor realiza că și-au propus obiective care să ucidă dorința, dragostea sau
sentimentul. Nici că se putea mai greșit! De aceea acum nu trebuie să cădem pradă acestei patimi
care distruge relațiile sau le transformă în raporturi siropoase, incitante, generoase în plăceri. Pentru
prima dată anul acesta plăcerea devine un instrument pozitiv ce trebuie abordat ca atare.
Este lesne de a fi înțeles că binele, așa cum a fost conturat în zilele de Capricorn,
restricționează accesul la magic și îi spune omului că acolo unde întâlnește plăcerea va da și de
problemele. Cei în vârstă, care au și experiență de viața, își vor aminti acum de exemple punctuale
care să încurajeze renunțarea la plăcere. Dar această previziune astrală nu face apologia plăcerii, ci
doar o indică în aspectul ei pozitiv ca un cubuleț de zahăr care rezolva o criză de hipoglicemie. Să
nu ne așteptăm însă ca, fiind vorba de acea plăcere pe care o cunoaștem foarte bine, ne va fi și
simplu. Oamenii, cu cât iubesc mai mult plăcerea, cu atât mai mult îi disprețuiesc pe cei care o
promovează.
Cine se va simți liber să aplice aceste sentimente ori să dea curs acestui îndemn astral, va
gusta din libertate și nu se va rușina de asta. Acestor persoane libertatea le va aduce un suflu nou
care le va întări și reputația și îi va îndemna să facă fapte bune.
Dacă mergem pe firul evenimentelor vom observa că și din punct de vedere astral atenția pe
plăcere este sancționată de comunitate. În a doua zi de Vărsător, Luna va împlini o opoziție cu
Jupiter îndemnându-i pe oameni să se declare plictisiți de viață, încărcați prea mult de viciu,
mincinoși, fățarnici sau periculoși. Atitudinea devine un accident social dacă nu primește din partea
celor înțelepți o contragreutate puternică prin apelul la bune practici. Acum poveștile frumoase nu
mai sunt atât de atrăgătoare, Făt-Frumos devine un prost care a fost înșelat de Cosânzeana atunci
când a fost răpită de Zmeu, iar Capra cu trei iezi o poveste care promovează un personaj sadic de
talia lui Hannibal Lecter sau Jack Spintecătorul. Multe din valorile personale sunt acum răsturnate
și pentru această situație avem susținerea experiențelor în săptămânile anterioare când am fost
capabili să desenăm resursele pe care le avem, când nu am știut care sunt talentele pe care le avem,
care sunt susținătorii care ne ajută, pe cine trebuie să iubim și până unde putem merge cu o atitudine
categorică.
Ultima zi de Vărsător este și ultima zi Lunară, ceea ce va tulbura conștiința individuală
până în punctul în care oamenii să renunțe la proiectele lor pentru a considera că proiectele celorlalți
sunt mult mai bune. Această dezamăgire va fi pedepsită de anturaj prin marginalizare. Chiar dacă
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oamenii se iau azi la întrecere, amintindu-și de cât de multe dezamăgiri au avut de-a lungul vieții,
cei care bat pasul înapoi sunt acuzați de lașitate ori li se pune pe chip masca torționarului de
altădată, chiar dacă și în trecut aceștia au fost victime.
Astfel, zilele de Vărsător dezamăgesc foarte mult pentru că, în realitate, acesta este unul din
scopurile pentru care societatea are nevoie de revoluție. Este adevărat, oamenii dezamăgesc des, dar
atunci când o fac pentru un scop nobil rămân în istorie ca deschizători de drumuri. Cu toții vom fi
acum deschizător de drumuri, însă nu toate drumurile sunt importante și nu toate merg înainte. Unii
vor fi tentați să-și creeze drumuri pentru a rămâne să se odihnească în mod activ, alții pentru a
păcăli că fac și ei ceva important în viață. Drumurile cu adevărat importante pentru comunitate, în
zilele de Vărsător, vor fi marcate de suferință. Suferința însă va fi doar în ochiul celui care deschide
drumul, pentru că, din perspectiva beneficiarului, lucrurile par să vină de la sine. Aceasta este însăși
condiția geniului – a face ca lucrurile să fie atât de simple încât să pară o creație a naturii.
Dacă în aceste două zile de Vărsător nu am înțeles cum stau lucrurile cu acest caracter
revoluționar, vom avea ocazia pe Luna nouă din 19 februarie să gustăm din sonorități noi și să ne
permitem să fim împotriva tuturor doar pentru ceea ce facem acum în prezent. Luna nouă din
Vărsător se împlinește pe gradul anaretic ceea ce o va face să fie una dintre cele mai dificile faze ale
Lunii de peste an. Dacă la faza de Lună plină, împlinită cu două săptămâni în urmă, ne așteptam ca
lucrurile să se inflameze puțin, acum, pe Luna nouă, ne putem întâlni cu un pericol și mai mare.
Luna nouă din Vărsător nu
ne permite să privim atât de departe
pe cât ne-am aștepta, însă ne
îndeamnă să venim cu soluții
neobișnuite la probleme comune.
Asta ne arată cât de departe se poate
ajunge atunci când nu există
măsură, simț al ridicolului sau un
dram de înțelepciune.
Vorbim aici despre talente,
despre dorința de a ridica o
interdicție, de a pune un stop pe
trecut fără să gândim, fără să luăm
în calcul dacă aceste situații au
nevoie să meargă mai departe sau
nu. Pentru că Luna nouă se împlinește pe gradul anaretic din Vărsător lucrurile par să graviteze în
jurul unor situații negative pe care le-am întâlnit de-a lungul ultimilor ani. Deși invitația principală
este aceea de a face apel la liniște, pentru că această conjuncție a luminariilor se împlinește alături
de planeta Neptun, care se află de ceva vreme în opoziție cu Lilith, pacea, atenția pe nevoi
sufletești, curajul de a alege adevărul chiar dacă este cu pantalonii rupți și cu capul spart, inteligența
momentului, aspirația pură, sunt elemente de care oamenii fug, pe care le vor disprețui invocând
plăcerea ca principalul motiv în genul acesta de acțiuni.
Cei care până acum s-au folosit de informațiile din jur pentru a adjudeca puterea sau pentru
a o menține, vor fi virulenți în a-și impune punctul de vedere, agresivi atunci când au impresie că
cineva din preajmă atentează la bunele lor moravuri, la averea personală sau la relațiile pe care se
bazează atât de mult și total indiferenți în fata a ceea ce este important de învățat. Lecțiile de viața
acum sperie ori nu duc la rezultatele scontate.
Cunoaștem din elementele de astrologie natală ca Vărsătorul are tendința de a repeta aceeași
greșeală de mai multe ori, de atât de multe ori încât cei din jur vor fi tentați să creadă despre aceștia
ca sunt răsfățați ori că le lipsește ceva important din structura mentală, afectivă ori din educație.
Dacă oamenii aleg să privească atât de superficial contextul în care se manifestă zodia Vărsător,
pentru că fiecare are acest semn inserat în horoscopul personal, vor transforma această părere într-o
atitudine autoreflexivă care îi va dezavantaja, răsturnând toate calculele pe care și le-au făcut atunci
când am pornit pe un drum. Luna nouă de pe gradul anaretic din Vărsător este necruțătoare cu
individul care se află acum în conflict cu lecția de viață, cu propriul nivelul pe care îl are, cu
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sentimentul de apartenență, cu respectul față de cunoștințele și experiențele celorlalți, cu
cunoașterea.
Contactul cu această cunoaștere falsă îi duce pe oameni către un balans periculos. Astfel, vor
gravita între grav și senin, între cunoaștere și indecență, între respect și ironie gratuită. Vor exista
însă și persoane care își vor cultiva atenția pe care și-au însușit-o în anii din urmă. Aceștia vor fi
profesorii sfidați, iar cunoștințele lor vor fi subiecte de bârfa și dispreț.
Trecerea Soarelui în Pești, în acest context delicat al devenirii astrale, aduce separări ciudate
în grupul de apartenență, convingeri eronate adjudecate printr-o selecție negativă aplicată
amintirilor, deci tendința de a îmbrățișa izolarea ca și cum individul dorește să se pedepsească pe
sine.
Nu se dorește autoflagelare. Nu se dorește nici măcar îmbrățișarea unei forme de durere
suportabilă, ci doar stabilizare într-un sector confortabil. De aici și caracterul straniu al deciziilor.
Oamenii se comportă ca și cum trecutul este mult mai important decât prezentul, ca și cum nu
contează ceea ce văd acum cu ochii fizici, cât contează ceea ce înțeleg cu mintea. Deducem astfel,
ca a doua decadă a Lunii februarie răspunde unei nevoi sufletești care nu a fost până acum
îndeajuns explorată. Acolo unde există deja liniște, va exista și decizie corectă, iar trecutul nu va
mai fi în conflict cu prezentul, ci aliatul său pentru a construi valori importante, menite să surprindă
ori să mulțumească cu adevărat natura sufletească a vieții abia spre finalul lunii mai. Prin această
detașare de conjuncturile prezentului omul se arată înțelept ori urmărește să convingă pe cei din jur
că nu a trăit degeaba, cât are un punct de vedere ce trebuie urmărit analizat și respectat, dar mai ales
se așteaptă ca anturajul să-i aprecieze noua calitate a vieții pe care o afișează.
În continuare suntem în fereastra opoziției pe care Mercur și Junon o împlinesc. În ziua în
care se împlinește Luna nouă, Mercur și Saturn ating faza de maximum a sextilului pe care îl
formează de ceva vreme. Înțelegem de aici ca evenimentele nu sunt expresii ale unei penitențe
astrale, ci o consecință a căutărilor, a dorinței de cunoaștere și de împărtășire, doar într-o zonă a
confortului, a experiențelor de viață. De această dată Saturn va înclina mai mult către latura
abstractă, urmărind să îmbunătățească această calitate a vieții despre care vorbește acum doar prin
natura feedback-ului. Cel care trăiește într-un mediu agresiv își va modifica modul cum își va
evalua experiența de viața sau va fi îndemnat să selecteze din amintirile pe care le deține doar acele
întâmplări care să satisfacă confortul grupului în care s-a integrat acum. Așadar, nu putem vorbi aici
despre evoluție decât într-un cadru foarte restrâns, acolo unde avem de-a face cu o educație
orientată către disciplină, către acceptarea puterii celui mare ori prin respectul celui care s-a dovedit
superior celorlalți. Știind care este mersul societății, putem deduce cât de complicată ne va fi viața
acum în această perioadă. Dacă mai luăm în calcul și ca Luna nouă se produce cu Marte anaretic în
Pești, nu greșim deloc dacă aducem în centrul atenției indiferența folosită ca un bici ori ca un
bisturiu la care vor apela cu precădere cei care nu știu să le folosească.
Dacă nu ne vom pierde cu firea și vom asculta ecoul sufletului, atunci această inversiune pe
segmentul bine-rău nu va produce nici un accident social, ci va rezolva, printr-o duritate stranie,
multe din problemele grupurilor sau a societății în ansamblu. Cunoaștem însă, din informațiile de
factură astrologică la care facem adeseori apel aici, că învățătura Vărsătorului nu este pentru
oricine, deși, în mod paradoxal, se adresează maselor. Confuzia vine din faptul că masele nu
urmăresc inspirația, ci doar sugestia, nu sunt atente la conținutul inspirației, ci doar la conținutul a
ceea ce recunosc din inspirație. Cu toate acestea știm din învățătura ezoterică faptul că răspunsul
astral, subtil, vine pe măsura invocației făcută din aceiași zonă. Invocația din suflet primește
răspuns pentru suflet, invocația din minte primește răspuns pentru minte. De vreme ce oamenii sunt
atenți doar la ceea ce recunosc, puțini sunt aceia care formulează rugăminți în cunoștință de cauză.
Cei mai mulți cer ceea ce nu sunt conștienți ori sub impulsul unor dorințe impure. Caracterul egoist
al educației adoptată aici în această lume, insistența cu care este promovat spiritul egocentric aduce
o imensă prăpastie între solicitare și răspuns. Pentru că în acest stadiu de evoluție dorințele
oamenilor țin mai mult de instinctul primar decât de procese mentale, este de la sine înțeles cât de
ușor s-a promovat obiceiul de a ucide mesagerul. În felul acesta, se poate explica și dictonul
"Nimeni nu e profet în țara lui!".
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Zilele de Pești au în ele integrată și o direcție care vine din zodia Vărsător, dar și una din
zodia Berbec. În ultima zi de Pești, planetele Marte și Venus trec din Pești în Berbec aducând o
strania pasiune pentru victorie, deși până acum intenția a fost de a sta în umbră, de a refuza anumite
evenimente cotidiene și de a nu da curs unei călătorii fizice sau subtile, arătând că suntem mai
aproape de ignoranță decât de cunoaștere. Dorința de victorie face acum casă bună cu o întâmplare
stranie care vine la finalul intervalului pe care îl analizăm să pună la grea încercare ceea ce se află
acum în desfășurare. Multe situații neobișnuite vin să înlocuiască acum normalitatea. Ceea ce va fi
straniu va veni din faptul că se luptă împotriva trecutului cu trecutul însuși, sunt preschimbate
evenimentele victorioase ale celorlalți cu evenimentele victorioase ale celor care acționează, deși
acestea nu se ridică la nivelul celor pe care le înlocuiesc. Dacă asta înseamnă educație, progres,
dezvoltare, atunci și nesupunerea, degringolada, nesăbuința ori lipsa de respect vor fi etaloane de
normalitate. Marte în Berbec devine expresia răului necesar și, în ciuda aparențelor, el își va extrage
puterea din refuzul categoric pe care îl menține toată ziua de 20 februarie, cât va dura tranzitul
planetei Venus peste gradul anaretic din Pești. La vedere avem o atitudine de învingător, dar în
interior teama celui laș. Iată deci o mostră de ciudățenie asupra căreia va fi imperios necesar să ne
îndreptăm toată atenția.
Zilele de Pești conjuga verbul "a simți" într-un mod aparte, poate chiar egoist sau limitat
punând în dificultate relațiile care se susțin exclusiv pe sentimentele împărtășite. În previziunile
săptămânale vom aborda cazul particular al acestora dispuse în contextul zilei în care se manifestă.
În această prezentare cu caracter general contextul zodiei Pești anunță evenimente care se adresează
mai curând maselor. Așa după cum vedem, acolo unde lucrurile sunt pozitive găsim neapărat o
experiență care nu vine din această perioadă și poate chiar nici din anul 2015, ci a fost construită dea lungul vieții. Celelalte au caracter coroziv puternic și periculos care va îndulci structurile sociale
îndemnându-i pe oameni întâi să se certe cu ei înșiși, apoi să transfere această dispută pe grupul de
apartenență sau orientând-o către un cadru mult mai larg, cum este cel al societății. Condiția
principală pe care trebuie să o îndeplinim pentru a evita un asemenea episod tragic este aceea de a
ne situa în afară egoismului virulent. Egoismul virulent distruge libertatea de expresie a acelui din
preajmă și îl obliga să creadă în altceva decât in valorile care îl reprezintă. Dacă privim această
dispunere prin ochii esoterismului totul va lua înfățișarea unei pedepsei. Chiar dacă nu crede, cel
păcălit acum se dovedește a nu fi suficient de pregătit să treacă pe nivelul următor. Pentru a fi în
deplină consonanță cu mesajul acestui an, evenimentele decadei următoare vor face apel la
episoadele lunii ianuarie, prin ceea ce s-a întâmplat în decada 11-20 ianuarie, urmând ca proiectele
pe termen lung să țintească tot către finalul lunii mai, acolo unde sunt găsite rezultatele cercetărilor
spirituale din această perioadă. Venus anaretic în Pești va nega acum, în această ultimă zi a celei de
a doua decade a lunii februarie, imaginea adevărată a unei persoane dragi, poate chiar întregul
adevăr despre sine doar pentru simplul fapt că nu se poate lăsa în urmă o energie reziduală care
alege să nu vorbească acum despre victorie, ci despre eșec. Cel care va reuși să cuprindă în viziunea
sa ansamblul acestei perioade, va putea să fie stabil în gândirea sa suficient de mult timp încât
vibrațiile altor conjuncturi care vor fi regăsite și în ultima decadă a lunii februarie să-i ajute să nu se
autodistrugă. Cei care sunt pasionați de practicile ezoterice, care îmbrățișează și noile concepte ale
evoluției spirituale, vor observa ca decadă a doua a lunii februarie, în expresia sa cea mai dificilă,
grea sau compromițătoare, poate activa un program de autodistrugere. Linia de delimitare dintre a
face sau a nu face, dintre a hrăni programul de autodistrugere și a-l anula complet are un contur
format din gânduri frumoase, respect pentru oameni și munca lor, dragoste, smerenie, absența
dorinței de a riposta împotriva celui care se dovedește a fi victimă a unei erori de gândire. Contextul
astral al acestui moment ne ajuta oferind energia curajului fără însă a ne spune cum să o folosim.
Dacă ne vom stabili rapid care sunt limitele de acțiune ale curajului, faptele nesăbuite nu vor
distruge, ci vor deveni vizibile doar pentru a fi observate și dizolvate. Este însă nevoie de multă
tărie de caracter, de siguranță în direcția bună pentru ca aceasta atenție să nu ducă la o și mai mare
încordare.
Înțelegem, astfel, că a doua decadă a lunii februarie are o importanță covârșitoare luptând
împotriva confuziilor, însă nu de la distanță, ci din interior.
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Decada a III-a (21 – 28 februarie)
Deciziile categorice spulberă un vis.

DECADA NR. 6
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

2

11-20 ianuarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

15

21-31 mai

Moralitate, spiritualitate, progres

28

1-10 octombrie

Impulsivitatea este privită ca motiv pentru jovialitate, bună dispoziție, superioritate. Se
muncește pentru a onora o imagine. Mândria nu ajută ordinea, precizia, seninătatea și nici
destinderea. O bază morală solidă nu permite deviații de la cale. Asocierile pe criteriul forței nu
mai sunt un secret. Se divulgă faptul că se urmărește fuziunea prin asimilarea unor zone mai mici
ca întindere sau mari ca forță de exprimare. Plictiseala este primul efect al opoziției. Elementul
pozitiv vine din gândire, nu din impuls. Drama individului nu este înțeleasă de grup. Pasiunile sunt
aripi frânte. Devitalizare. Când ai mai mult, împarte. Calitatea de lider se învață. Cinstea este
apreciată. Descoperire care consolidează. Se ascunde o nesiguranță. Cei care sunt discreți sunt
atinși de regret. Apelul la trecut este doar mental. Vechii lideri ies la lumină. Vârfurile
educaționale promovează valori bune. Drepturile individului sunt discutate după ceea ce poate
face. Ceea ce este bine subminează o autoritate. Binele comun este revigorat. Puterea crește prin
introspecție. Oamenii se tem de sancțiuni. Liderii speculează frământările în grupuri mici.
Fericirea este un drept rezervat celor care apreciază calitatea vieții.
Trecerea Lunii în Berbec și întâlnirea ei cu Venus și Marte aduce mai multă încredere în
sine și mai puțină teamă în ceea ce privesc evenimentele viitoare. Cu toate acestea nu putem vorbi
despre adoptarea unui nou mod de a fi și nici despre schimbarea direcției lor, cel puțin nu în această
primă zi. Zilele de Berbec sunt un fel de zile de refacere. Oamenii au preocupări diferite atunci când
vine vorba de refacerea forțelor. Unii se odihnesc, deci o fac în mod pasiv, alții se implică în
activități deconectante, cum ar fi lectura, vizionarea unui film, întâlniri cu prietenii, care să nu
solicite foarte mult, să nu îi îndemne să folosească prea multe din rezervele pe care le dețin.
Conjuncția Lunii cu Venus și apoi cu Marte îndeamnă spre folosirea energiei în mod activ,
iar asta chiar cu asumarea unor riscuri, acum, inerente. Intrând în Berbec și deschizând un nou
capitol în acest traseu Luna îi face pe oameni să ia prea în ușor stadiul în care se află acum.
Dacă urmărim schema de distribuție aplicată anului 2015 vom vedea că acțiunile concrete
nu pot merge mai departe, proiectele de viitor se duc acolo unde au fost trimise aspirațiile spirituale
din decada anterioară, iar aspirațiile spirituale ne îndeamnă să ne proiectăm primele rezultate în
ultima perioadă a lunii octombrie. În felul acesta, descoperim că ultima decadă a lunii februarie nu
va conteni să ne surprindă, inversând din nou prioritatea evenimentelor și mobilizând forța
destinului pentru a pune în pământ semințe care pe viitor se vor transforma în arbori puternici.
Sigur, sunt și persoane care au refuzat să învețe ceva din tulburările personale sau sociale pe
care le-au traversat în primele două decade ale lunii februarie. Aceștia vor continua să activeze în
continuare în izolare, refuzând noile asocieri, noile deschideri sau noile colaborări, susținând că,
până acum, viața nu i-a surprins în mod plăcut niciodată.
Pentru toată lumea însă prima zi de Berbec (Luna în Berbec) răspunde unor nevoi de odihnă
ce au fost formulate de la începutul lunii februarie până acum. Acestea se referă la situații în care
lucrurile nu mai pot merge mai departe în forma aceasta. Dacă nu renunță la mândrie, atunci vor
confunda demnitatea socială cu etichetele și vor solicita anturajului recunoaștere doar pe baza
acestor titluri. Dacă printre acestia vor fi și oameni care vor face trimitere la marile biografii, se
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poate vorbi despre o transformare în zonă moralității, survenind modificări în conduită, ținută, mod
de adresare, așteptări de la cei din jur.
Totuși, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Luna, în această primă zi de Berbec, se va
afla în conjuncție cu Coada Dragonului, moment în care ne întâlnim cu o recompensă. Dacă de la
începutul anului și până acum am dat dovadă de tărie de caracter, dacă mintea nu este o slugă a
comenzilor venite din afară, atunci forța mentală cultivată în trecut, în special din a doua decadă a
lunii ianuarie, va apela la formulări care vor lua înfățișarea dorințelor împlinite. În cazul celorlalți,
conjuncția Lunii cu Coada Dragonului înseamnă întâlnirea cu pedeapsa. Dacă judecăm ecuația
astrală și după faptul că prin Coada Dragonului trec acum planetele Venus și Marte, această
pedeapsă nu va fi deloc plăcută, pentru că Marte aduce un ton ridicat, agresivitate, duritate gratuită,
iar Venus, în această poziție (Berbec) este în exil, va lăsa la mâna celorlalți norocul său. Înțelegem,
astfel, că modificarea ținutei va depinde mult de educație și prea puțină de instinct, deși dacă ar fi să
judecăm totul după reacțiile prezentului am ajunge la o concluzie greșită.
Așadar, baza morală, aceea care nu face imediat trimitere la mândrie sau vanitate, îi va
aduce pe oameni în postura de a lucra ușor în comunități formate din oameni situați pe același nivel.
În mod cu totul surprinzător, trecerea lui Marte prin domiciliu aduce dorința acerbă de competiție,
interese pentru a valorifica cunoștințele practice, plăcere în a impune celorlalți un element personal,
dar și tendința de a intra cu ciubotele in viețile celorlalți. Deci, doar din poziția lui Marte, nu poate
fi vorba de toleranță, bună conviețuire sau respect, ci doar de o colaborare cu un element
asemănător.
Dar dinamica astrală nu contenește să ne surprindă. Acolo unde Marte din domiciliu nu
poate rezolva un conflict, intervine Venus care, prin exilul său, pune norocul pe care-l are în slujba
celorlalți. Este adevărat exilul este o trăsătură negativă, ceea ce înseamnă că individul nici nu știe ce
pierde, dar chiar dacă i s-ar spune, tot nu ar înțelege. De aici caracterul complicat al acestor zile de
Berbec pentru că aduc, prin întâlnirea acestor elemente astrale cu Coada Dragonului, recompense
spectaculoase, dar care nu vor fi folosite pentru sine. Este posibil ca unii să nu înțeleagă niciodată
această șansă a destinului, iar alții să afle abia spre finalul anului 2015, în decada a 28-a (21-31
octombrie) și asta doar dacă în acest interval au avut și preocupări spirituale, doar dacă și-au
temperat orgoliul, vanitatea sau egocentrismul. Altfel, vor spune că de fapt nu au avut noroc, ci
ghinion, că prin recompensă nu au primit nimic și s-au tulburat și mai mult văzând dorința foarte
aproape de împlinire, dar neputând să o atingă.
Cu toate că lucrurile sunt confuze, întâlnirea planetelor Venus și Marte într-o conjuncție în a
doua zi de Berbec, nu simplifica lucrurile, ci dimpotrivă le duce spre o zonă a senzualității, acolo
unde sunt acordate după alte criterii. În felul acesta, ne aducem aminte de zilele de Scorpion din cea
de a doua decadă a lunii ianuarie (14-16 ianuarie), dar și de începutul decadei anterioare când, de
asemenea, Luna se afla în plin tranzit prin zodia Scorpion. Există două momente care oferă tot
atâtea motivații pentru a aborda senzualitatea, plăcerea, dragostea de o manieră invazivă. Chiar dacă
schema acesteia de contact evidențiază, în segmentul acțiunilor concrete, că, de fapt, acum se
finalizează intenții din perioada 11-20 ianuarie, dar mai ales că a existat o etapă intermediară la
începutul decadei anterioare (11-20 februarie) care a făcut posibilă acest prezent. Cei care sunt
pasionați de fenomenul social, care nu pierd din vedere detalii comportamentale ori pur și simplu în
virtutea educației le observa cu mare ușurință, vor știi că elementele care au încurajat amestecarea
valorilor au însemnat, de fapt, modul în care destinul a oferit individului răspunsuri pe măsura
înțelegeri sale. Dacă am fi putut să înțelegem mai mult la începutul decadei anterioare, nu am fi trăit
atât de multe complicații personale sau sociale, nu am fi considerat ca obligatoriu trebuie să
muncim suplimentar pentru a umple un gol, deci realitatea ar fi fost alta. Absența golului de la
începutul decadei interioare este percepută acum sub forma unei libertăți speciale. Dar nu oricine
poate lucra cu informații atât de abstracte și nu oricine poate face față tulburărilor de factură
relațională care au integrate în prea multă plăcere, prea multă dorință, prea multă patimă.
Dar nimeni nu devine înțelept peste noapte. Deci acolo unde, în decada anterioară, lucrurile
au fost ținute sub control, tot acolo vom vedea oameni care vor traversa ultima perioadă a lunii
februarie cu fruntea sus, cu demnitate cu înțelepciune, cu dragoste pentru cei din jur.
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Ceilalți vor folosi conjuncția Marte-Venus prin pasiuni care consumă, prin plăceri care fac
trimitere la resurse suplimentare, prin îndemnul la noi asocieri pentru a completa un deficit
personal, nu pentru a facilita accesul tuturor membrilor care alcătuiesc noua componență.
Acesta este fondul pe care se împlinește trigonul lui Saturn cu Junon. Acesta este momentul
în care oamenii lor spune că viitorul nu poate fi construit pe bazele prezentului. Astfel, valorile
timpului sunt elogiate pentru că sunt aduse în discuție, pe aceeași senzație de gol pe care am văzut-o
în zilele de Scorpion, valorile trecutului, marile biografii, succesul unui individ împotriva turmei.
Saturn din Săgetător și în această situație vine cu informații abstracte, cu îndemnul la o formă de
asociere care a fost abordată în felul acesta până acum. Unii se puteau gândi din nou la
reconfigurarea centrelor de putere, alții la faptul că se împlinește o nouă etapă a formării unui stat
unic planetar pentru că, fie că ne convine sau nu, acest lucru oricum va fi îndeplinit.
Lucrurile au și o componentă neprogramată, pentru că în această zi, când se iau decizii
majore, Luna se află în vizită în conacul lui Uranus, aducând un strop de neprevăzut în tot ceea ce
se consumă acum. Fiind în plin tranzit prin Berbec și nu în ultimul rând prin Coada Dragonului,
multe din episoadele de acum vor fi marcate de încântare, mândrie sau de prea multă satisfacție
pentru a fi atât de pozitive pe cât se declară. Astfel, elementul pozitiv vine acum din zona gândirii.
El nu este susținut de instinct, nu încurajează procedeele aleatorii, ci caută să reproducă o schemă
mai veche de reușită. Elementul nou care poate da totul peste cap acum tine de ideea de schimbare.
Fiind atât de sigur pe reușita interioară și neglijând faptul că aplică această temă într-un context
greșit, "tânărul practicant" se face de râs pentru că va ști totul despre proces, dar nu va ști care este
rolul său acolo.
Va exista însă puțină condescendență față de procedeu, persoane care au reușit anterior, dar
și față de prezentul care îl va găzdui. Acesta este, de altfel, misterul zilelor de Berbec din această
lună: atracție către spirit practic și distrugerea prezentului prin materialism. Nu putem vorbi aici de
plictiseală, nici de alte stări psihice care se susțin în activitate, decât acolo unde uzura organismului
este foarte mare și timpul este folosit pentru relaxare. Putem să vorbim despre distrugeri, plăcere,
acțiuni sociale săvârșite din orgoliu, pe baza unor promisiuni imbecile ori de cele susținute de o
mare dezordine psihică. Am avut ocazia de a lungul istoriei să vedem cum mulți lideri au reușit să
strice imaginea grupului de apartenență, dar pentru că au dorit să-și arate puterea într-o confruntare
internă. Apoi, extinzându-și abilitățile într-un cadru mult mai lung au făcut istorie, unii în rău, alții
în bine. În ambele cazuri este vorba despre o confruntare de proporții care este posibil ca în
conștiința universală să nu se fi stabilizat ca o lecție demnă de urmat. Acum istoria se poate repeta,
fără însă a se ajunge la pagubele care s-au consumat anterior.
Trigonul lui Saturn cu Junon ne vorbește acum mai mult despre prezent, decât despre o
posibilă greșeală a viitorului, adică putem stabili pe baza conjuncturilor astrale ca este necesar să se
consume ceea ce se întâmplă acum, dar nu putem stabili dacă e bine sau rău să ne menținem pe
această linie. Se poate stabili acest lucru, însă doar particularizând contextul de acum pe tema unei
națiuni, a unui grup sau a unui individ important în evenimentul respectiv.
Trigonul pe care Saturn și Junon îl împlinesc în această zi de Berbec lucrează foarte mult
asupra gradului de satisfacție, dar și asupra lecțiilor de viață care îi îndeamnă pe oameni să aleagă
acțiunile care, în timp, să-i caracterizeze. Unele dintre acestea s-ar putea să fie greșite, însă nimeni
nu va vedea asta pentru că toată lumea va fi ocupată acum de ceea ce este mai important pentru
sine. Ridicând standardul de viața, mulți se așteptă ca anturajul să ne ofere un feedback pe măsură.
Referitor la acest lucru, s-ar putea să fie dezamăgiți pentru că în aceste zile de Berbec
Soarele va intra în fereastra opoziție cu Lilith. Această dispunere va fi una dintre cele mai delicate
de peste an în care se poate implica Soarele. Dacă celelalte unghiuri, careuri cât și opoziții între
malefici au un soi de tensiune care se poate reproduce dacă protagoniștii sunt aceiași, mesajul
Soarelui zdruncină valorile personale, criteriile de selecție, dorința de progres, intenția de a extinde
câmpul conștiinței, vor fi elemente care vor primi din partea lui Lilith din Fecioară o replică dura
sau acțiuni marcate de intransigență lăsând impresia că oricât de greu este, va fi loc de mai mult.
Practic, această opoziție a Soarelui cu Lilith declanșează călătoria în trecut pentru răzbunare.
Deși pe trigonul dintre Saturn și asteroidul Junon vibrațiile astrale sunt particularizate prin
fapte corecte, încărcate de condescendență, iminenta opoziție Soare-Lilith pune întregul fond în
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dificultate. Activând în mod negativ această axă Fecioară-Pești, opoziția cu pricina lansează un
mesaj populist, acela care vrea să rupă lanțurile sclaviei. Acesta este momentul în care orice
predicție care se adresează lumii fizice, orice informație cu caracter de anticipație, are nevoie de un
suport subtil, pentru că nu există ființă vie pe această planetă care să nu fie afectată de rigiditatea
predispusă de opoziția Soare-Lilith de pe axa Fecioară-Pești.
Cine ignoră acest tip de informație și
care se mai și ocupa de predicțiile
astrologice sau alte forme de anticipări, nu
va fi sancționat de ecuația astrală, ci își va
întoarce spre sine această energie care cere
să se exprime furtunos și va trece prin
momente de dezamăgire sau se va face de
râs, adică va eșua în fața unui auditoriu.
Gradul de eroare în acest caz este unul
foarte mare. Practic, fiecare individ va afișa
acum o formă de zgârcenie spirituală care
va stânjeni pe toată lumea, uneori chiar fără
să folosească termeni, noțiuni, sau să se
comporte într-un anumit fel.
Dintr-un anumit punct de vedere,
pentru unii, aceste obstacol este un element
de progres pentru că nu este chiar corect săți trăiești viața prin dependență totală,
confundând receptivitatea la recomandări,
cu iresponsabilitatea și neputința de a trăi
după propria judecată. Această trăsătura va comporta și o particularizare interesantă în cazul celor
care vorbesc despre procese și mecanisme, despre profeții zilelor noastre care ne învață, nu
speriindu-ne cu ceea ce va veni și nu poate fi schimbat, ci oferindu-ne lecții despre cum este să fii
creatorul propriei vieți. Acestea se vor exprima în consonanță cu frecvența unghiului pozitiv dintre
Lună și Jupiter, îndemnându-i pe oameni să spună cât mai multe, pentru că fiecare, în funcție de
suflul, gradul de cunoaștere, nivelul de cultură, își poate traduce pentru sine ceea ce orice alt
translator al mesajului astral poate face, pentru că aceste informații ne sunt dăruite tuturor. Există și
mesaje care le sunt destinate doar profeților, însă nu este cazul aici. Neptun se află acum în această
perioadă în preajma Soarelui și va pune pasiune în aceste preocupări. Acesta este momentul când
prin îndemnul de a călătorii în trecut, în a doua decadă a lunii ianuarie sunt reînviate conflicte mai
vechi, unele dintre ele chiar între generații, care, în absența informaților de anticipație, a inspirației,
pot avea un caracter distrugător.
Dacă la nivelul vieții personale această ipostază astrală se va consuma sub forma unei
tensiuni în familie, conflict între prieteni, apropiați, la nivelul vieții sociale decizia care vizează
sistemul educațional, programe de asistență socială, progresul galopant al tehnicii împotriva
pulsului uman, al factorului vital, creează o breșă de securitate și grupurile mici vor fi asimilate de
grupurile mari, lăsând impresia că tot procesul face parte din marele fenomene sociale, acelea
referitoare la reconfigurarea centrelor de putere.
Viața însă este plină de surprize și tocmai de aceea acest proces de asimilare prin distrugere,
nu prin consens, nu va dura mult. Însă nu acum este momentul când barierele vor cădea. După un
unghi atât de periculos, atât de generos în a hrăni defectele, se vor construi valori remarcabile.
Pentru ca valorile să fie perene, întoarcerea spre trecut, reliefată acum în 2015 prin fixarea atenției
către decadă a 2-a anului (11-20 ianuarie), privită la o altă dimensiune, înseamnă, în primul rând, a
respecta rădăcinile, pe cei în vârstă, valorile pe care istoria le consemnează ca fiind etape de creștere
și progres, de a elogia amintirile învingătorilor, cei care spun că istoria le aparține doar pentru că
aici, în această lume, ei vorbesc mai tare. Știm despre aceasta idee (istoria este scrisă de învingători)
însă noi cei care ne ocupăm de ezoterism, noi cei care vedem adevărul de dincolo de aparențe, avem
propriul mod de a citi istoria, pentru că în zona în care activăm, binele învinge întotdeauna.
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Zilele de Taur (Luna în Taur) sunt zile de maturitate. Dacă în zilele de Berbec mulți au
înțeles că suita evenimentelor urmărește alt traseu, în zilele de Taur conduita se schimbă și oamenii
sunt constrânși de consecințele faptelor lor să fie mai responsabili, mai atenți la ceea ce spun, la ce
tip de forță socială participă, unde să-și ofere adeziunea. În zilele de Taur vorbim despre înțelegere,
despre acceptarea unor condiționări, ca și cum ar fi exemple de bune practici. Acum zilele de Taur
ne îndeamnă la muncă, la efort continuu, la a susține întregul edificiu pe un argument puternic,
practic, dar care nu va putea fi împărtășit.
Vorbim aici despre calități care sunt afișate din considerente pur practice, în ideea că,
procedând în felul acesta, se poate transforma drama în strălucire. Este adevărat că acest proces de
transformare acoperă o gamă foarte largă de percepții. Ca să transformi un rău în bine presupune să
cunoști întâi elementul pe care să-l transforme apoi să știi totul despre țintă. Contactul cu elementul
ce trebuie transformat, pe careul dintre Soare și Saturn, înseamnă a lua contact cu o mare
nemulțumire. Am văzut de-a lungul acestei luni ca nemulțumirea reprezintă ecusonul pe care toți șil atașează la rever. Deci, din acest punct de vedere, nu ar fi o problemă în a identifica materialul de
lucru. Problema va veni din faptul că, trecând printr-un semn fix, Luna va trimite în zilele de Taur
careuri către celelalte planete din semnele fixe (Junon, Jupiter și Mercur) construind un careu în T
pe semne fixe, căruia îi este focar. Așadar, avem materialul necesar, însă ne vom lovi de
inflexibilitate, reticență sau chiar de acțiuni care au fost săvârșite în cunoștință de cauză de cineva
din preajmă. Cu alte cuvinte, progresul stârnește invidia, iar invidia îi face pe oameni să-și piardă
cugetul, să se risipească în activități lipsite de sens, să anuleze educația morală acolo unde ea a
existat.
Va exista însă și o motivație reală. Oamenii se vor simți devitalizați, părăsiți în dragoste,
remunerați greșit sau abandonați de un susținător. În virtutea acestor conștientizări nu se poate
progresa, deci nu se poate realiza transformarea. Va rămâne însă intenția de a aborda viața prin
precizie, corectitudine, respect față de înaintași și față de valorile pe care aceștia le-au construit. În
egală măsură rămâne vie și percepția că elementele valoroase sunt plasate în umbră și vor rămâne
acolo până la o dată viitoare, când situația socială ar putea să fie mai bună.
Dar cum să convingi oamenii ca atunci când au mai mult decât alții, trebuie să împartă, să
dea și celor care nu au, nu pentru că așa ne este recomandat, nu pentru a cumpăra un loc în rai, ci
pur și simplu din dorința de protecție, înțelegere și dragoste. Atunci când nu dăruiești din dragoste ți
se întâmplă în zilele de Berbec (21-22 februarie) să vrei să faci multe (este vorba despre o formă de
lăcomie, dacă vizează doar persoana în cauză și nu se adresează și celor din jur), dar să nu poți
finaliza nimic. În felul acesta, zilele de Taur au și o notă informativă referitoare la dificultățile de
integrare pe care le-am tot parcurs în ultima perioadă. Soluțiile nu sunt simple pentru oamenii
egoiști, dar această componentă a sentimentului care susține comunitatea, care îi unește pe oameni
pentru un ideal comun și face grupul mai puternic ar putea reprezenta nu un motiv de bucurie, așa
cum este pentru omul simplu, ci unul de depresie. Combinația Soarele în Pești - Luna în Taur aduce
liniște și bună conviețuire, înțelegere între oameni și ajutor reciproc. Cu toate că acum Luna trimite
un careu către Jupiter, are suficient de mulți susținători pozitivi încât să facă din această a 2-a zi de
zi de Taur una în care sunt dezvăluite puterile ascunse. De altfel, acesta este și misterul zilelor de
Taur.
Puterea ascunsă conferă individului un ascendent în situații delicate. În aceste zile situațiile
delicate sunt date de episoadele care s-au consumat la începutul acestei decade. Acum avem pe cer
o configurație puternică numită Zmeu care într-unul din vârfurile sale se află conjuncția MarteVenus. Se dă o luptă, una dură cu defectele pe care le-am arătat în a doua decadă a lunii ianuarie,
dar și, în egală măsură, cu efectele sociale produse de acțiunile săvârșite atunci. Nu trebuie însă să
luăm lucrurile în ușor. Sunt oameni care, deși agresivi cu cei din jur, dorm liniștiți noaptea, nu au
pic de remușcare dacă au greșit major față de cineva din preajmă. Societatea de consum în care
trăim îi îndeamnă pe aceștia să fie egoiști, posesivi și să poarte cu ei aceste boli sufletești, având
misiunea ca, atunci când pot, să-i contamineze și pe ceilalți. Calitatea lui Venus, acum, în această
perioadă, când trimite două trigoane la grad perfect către Saturn și respectiv Junon, este aceea de a
atrage atenția asupra acestui tip de comportament. Dacă luăm în calcul faptul că singurele elemente
de perspectivă ale acestei decade sunt cele de factură spirituală, înțelegem cât de mult suntem ajutați
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de această ecuație astrală să lăsăm în urmă acest balast, aceste reziduuri pentru a prinde curaj și a
vedea viața prin dragostea ce le-o purtăm celor din jur.
Cunoașterea expansivă are acum, în aceste zile de Taur, conotații mistice. Se poate vorbi
acum despre regret, despre neputința de a fi atins un punct important în luna ianuarie și nu despre
frică sau infidelitate. Privind în ansamblul acestei perioade, înțelegem că tranzitul Lunii prin
exaltare (Taur) reprezintă un catalizator care suprimă dorințele inferioare în încercarea de a construi
ceva durabil. Aici ne va lovi conceptul de cunoaștere continuă susținută de configurația numită
zmeu și care are într-unul din vârfurile sale conjuncția Venus-Marte. Ceea ce acum ni se pare tragic
a fost inserat în direcțiile lunii ianuarie, nu este nou, și primele rezultate le vom vedea în perioada
11-30 mai atunci când se împlinesc dezideratele spirituale asupra cărora s-a lucrat în decada a 2-a a
lunii ianuarie. Acum, în această a treia decadă a lunii februarie, misterul nu înseamnă ipostaze
încurcate, ci conexiuni complexe, elemente care depășesc obișnuitul sau cunoscutul. Dar nu este
prima dată când se întâmplă asta. Fiind vorba despre recunoaștere continuă, se poate spune că am
trăit cu acest mister din momentul nașterii și ne va însoți până când ne vom încheia călătoria în
această lume.
Dragostea de oameni se transpune în cea de a 2-a zi de Taur prin cele două unghiuri
împlinită la grad perfect de către Venus. Ele vizează respectul față de înaintași, dragostea față de
partener, sinceritatea fața de colaboratori. Dacă noi, cei care avem deja o vârstă, considerăm că
aceste valori sunt perimate, tineri care vin din urmă au deja înscris în structurile lor un anumit mod
de răspuns vizibil la contactul cu acest echilibru. Este posibil ca o parte dintre acești tineri ambițioși
și cu misiune îndrăzneață să aibă parte la finalul lunii februarie de conflicte cu cei mai învârsta care
nu cred în schimbare, care nu pot merge mai departe decât prin conflict. Lumea nu a fost a acelor
care sunt acum în vârstă, nu este nici a noastră și nu va fi nici a urmașilor noștri. Ea aparține rasei
umane în ansamblul ei și beneficiile schimbărilor acolo vor fi văzute.
În felul acesta, vorbim despre baze, dar la un nivel mult mai mare. Individual, ceea ce
facem acum reprezintă elementul superior cu care vor lucra generațiile viitoare. Sigur, perspectiva
evenimentelor se întinde pe o perioadă mai mare de timp decât am putea analiza aici. Valurile
schimbării asigura un trai continuu pentru că în cunoaștere orice este continuu. Gândind așa,
înțelegem că elementele inferioare susținute de apăsătoarea conjuncție a lui Uranus cu Coada
Dragonului sunt doar experiențe care definesc un nivel. În felul acesta, vom accepta că dacă viața ne
cere să schimbăm nivelul trebuie să lăsăm în urmă și experiențele. Atunci când vor deveni amintiri
vom reuși să facem descoperi remarcabile prin folosirea conștientă a cunoașterii continue.
Considerând că această condiție este îndeplinită, valorile zilelor de Taur ne vor încuraja să
vorbim despre ceea ce ne face plăcere să avem. Având deja o structură mentală care nu pune în
pericol planurile de viitor, vom reuși să cerem vieții avantaje pe care le adjudecăm la finalul lunii
mai. Abia atunci vom primi cinstea pe care o cerem acum.
Zilele de Gemeni (Luna în Gemeni) ne aduc distorsiuni în continuarea mesajului din zilele
de Taur, dar nu pentru că știm încă de anul trecut, de când Saturn a intrat în Săgetător, că de fiecare
dată când Luna își caută vorba prin sat (intră în Gemeni) Saturn o pedepsește pentru infidelitatea sa,
oferindu-i privilegii mai mari decât poate duce. Această ipostază seamănă foarte mult cu ceea ce
știm din poveștile copilăriei. Frumoasa fată, pentru a putea să-și vadă iubitul, trebuia să
îndeplinească sarcini grele pe care mama sa i le oferea tocmai pentru a o tine în casă. Dar
similitudinea între conjunctura astrală de acum și frumoasele povești ale copilăriei nu merge mai
departe de atât.
Misterul acestora distorsiuni pornește de la faptul că nu am învățat de mici ce este regretul,
ci am fost lăsați să-l simțim, distorsionat de evenimentele de care se lega. Nu încape discuție că a
agrea în continuare regretul este o practică periculoasă, însă derapajul pe care îl presupune
neînțelegerea sa este la fel de ciudat și periculos. Din nou se face apel la un set de reguli morale însă
nu pentru a pune în valoare anume informații și de a le folosi ca un paravan, ci pentru ridicarea
standardului de viață.
În această primă zi de Gemeni, Luna nu doar i se opune lui Saturn, ci împlinește și un careu
cu Soarele și Neptun, aflați în conjuncție, iar dacă alăturăm acestora și faptul că Lilith din Fecioară
încă menține vie opozițiile sale cu Soarele și Neptun, observăm formarea unei cruci cosmice pe

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

79

semne mutabile în care Saturn devine un element absolut esențial prin faptul că participă, împreună
cu Luna, la altă configurație numită Zmeu, împreună cu Junon, dar și cu Venus și Marte, aflate în
conjuncție. Vorbim aici despre o ripostă care poate lua, în stadiu de început, înfățișarea de drept la
replică. Nu este un mister că Luna, atunci când trece prin zodia Gemeni, îi face pe oameni vorbăreți,
risipitor ori prea interesați de aspect, în detrimentul conținutului. Sancțiunea pe care o primim cu
toții din partea lui Saturn vizează această distorsiune susținută pe ideea permisivității. Mulți vor
spune "mi s-a permis și am făcut", "nu mi-a spus nimeni că nu trebuie să fac" și nu vorbesc despre
moralitate ca și cum ea nu ar exista.
Argumente în favoarea fățărniciei sunt găsite peste tot în raționamentele susținute de
societatea de consum. Fiecare le recunoaște foarte bine pentru că sunt prezentate ca pe niște
adevărate mode culturale. Să profiți de o situație fără a ține cont de moralitate, ca și cum aceasta nu
ar exista, reprezintă o dovadă a faptului că ființa se află în pragul unei degradări avansate. Noi trăim
pentru că sufletul este viu, iar valorile sufletești sunt mult mai importante decât valorile lumii
materialiste, iubite atât de mult de societatea de consum. Există și un preț foarte mare în neglijarea
acestui cod sufletesc. Dacă nu se vorbește peste tot despre acest set de coduri morale, despre această
viață subtilă nu înseamnă că ea nu există. Nu doar că există, dar ponderea sa este mult mai mare
decât tot ceea ce ar putea veni din partea materialismului. Sigur, s-a ajuns în punctul în care
preocupările de această factură sunt desconsiderate ori evaluate ca fiind lipsite de vreun rost. Adică
își poate permite să fie bun numai acela care are de unde plăti tribut societății de consum, care are o
casă, bani, o situație materială bună. Nici că se putea ceva mai fals! Ca să fii bun ai tot ce-ți trebuie,
adică un corp, o minte, sentimente, judecată și…timp. Dar în lipsa unei educații care sa aprecieze
aceste valori cu adevărat esențiale pentru calitatea vieții în ansamblul ei, vor fi mult mai importante
aceste uscături psihice care vor să țină loc de educație.
Deși în general acest tip de opoziție aduce rătăcitul pe calea cea bună, acum lucrurile se
desfășoară de o manieră inversată. Cel care interzice are în spatele său o dorință egoistă pentru că de
fapt acum lupta se duce într-un alt plan. Acolo se duce bătălia cea mai mare, în zona în care alegem
să folosim moralitatea chiar dacă ea este aruncată la gunoi, și este indicat să nu confundăm o
interdicție pusă în zona aceasta cu altele, de bun augur, aplicate evenimentelor comune. Aceste
evenimente umane nu duc mai departe acum, în aceste zile de Gemeni, nicio informație care să fie
importantă pentru planurile de viitor. Planeta Marte, care aduce astăzi promisiunea că relațiile de
acum vor avea durabilitate mare în timp, prin implicarea sa în conjuncția cu Venus și, conform
mesajului pe care l-am indicat pentru zilele anterioare care se adresează altor idealuri, sfera sa de
acțiune activează într-un alt plan, în sensul că victoriile vin dintr-o zonă a spiritului și fără a avea
preocupări în zona aceasta, beneficiile vor rămâne inactive, ajungând să considerăm că primim
beneficii inutile, avantaje fără vreo importanță socială, adică nu primim nimic bun care să ne
îmbunătățească traiul de zi cu zi. Numai cel care știe unde trebuie să ajungă va iubi drumul curat și
real, ceilalți vor căuta poiana ideala, chiar dacă cel mai mult timp si-l vor petrece pe drumuri pline
de spini sau pietre ascuțite. Beneficiul de acum este un drum curat, dar fără poiană.
Se atinge, astfel, un punct important al momentului februarie 2015 prin care se face apel la
ușurința cu care oamenii își mențin cinstea, echilibrul în situația în care contextul social nu îi
încurajează să facă asta. Deși e simplu de evitat, căderea în păcat va fi acum, în aceste zile de
Gemeni, la fel de accesibilă ca și alte defecte. Lupta pentru întâietate, cea care se dă între prioritățile
lumii fizice și cele ale vieții spirituale, va face minuni în aceste zile de Gemeni. Oameni care nu sau înțeles niciodată descoperă că fac parte din aceeași Lucrare. De aceste relațiile vorbim aici, dată
fiind crucea cosmică de pe semne mutabile și despre ușurința de a vedea ce este important și ce nu
din ceea ce au în preajmă.
De fapt, în prima zi de Gemeni se obține accesul la o formă de inteligență care are nevoie
să fie corectată prin siguranță de sine. Vedem că cei mai mulți dintre oameni în loc să deslușească
un secret despre ei înșiși aleg să se îngrijoreze că el este aflat, adică în loc să se bucure că scapă de
un secret care nu-i ajută, se sperie că-l vor pierde. Maniera în care sunt abordate raporturi sociale pe
aceste zile de Gemeni va fi marcată de un zgomot. Luna și Venus în această zi vor împlini un sextil
ceea ce înseamnă că viața socială este apreciată mai mult prin demonstrațiile de forță. Această forță
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ar putea însemna pentru unii lectură suplimentară, prelungirea programului de studiu, meditații
suplimentare, accesul la informații secrete pe baza unor legitimații obținute prin concurs ș.a.m.d.
Chiar dacă zilele Gemeni destabilizează prin faptul că distrag atenția de la lucrurile
esențiale, nu poate fi ignorat caracterul flexibil al instrumentelor de lucru, de aceea configurația
numită Zmeu, ce-l are pe Saturn că planta focar, ne vorbește despre idealurile îndrăznețe, dar care
nu au o structură unitară, care îl îndeamnă pe individ să se risipească în tot felul de proiecte care nu
au o finalitate imediată. Acum lesne se înțelege că în tot acest context este vorba despre segmentare.
Aceasta segmentare poate fi atribuită atât vieții personale, cât și celei publice pentru că se urmărește
obținerea cu minimum de efort a unui rezultat spectaculos. Pentru cei care sunt preocupați deja de
previziuni astrologice, care cunosc terminologia și care fac tot timpul comparații între cadrul
personal și cel general, această precipitare este văzută ca un instrument de protejare a unui secret.
A 2-a zi de Gemeni nu mai poate ascunde aceste defecte. Marte și Saturn se vor întâlni întrun trigon căutând să simplifice lucrurile deși, în realitate, nu se face altceva decât se risipește o
energie care ar putea fi folosită pentru promovarea valorilor personale. Când Marte și Saturn se
întâlnesc într-un trigon, cu Marte în domiciliu, curajul devine expresia cea mai importantă a
individului. Prin această forța nimeni nu contestă puterea de inserție ori eficiența. Nimic din toate
acestea nu poate pune în dificultate forța unui individ care dorește să câștige cu orice preț. Acesta
poate face oricând demonstrație de forță, disciplină, eficiență sau inteligență practică. Pe acest fond,
conjuncția Soarelui cu Neptun, pentru că se produce pe zodia Pești, dar mai ales pentru că Lilith
trimite o opoziție agresivă către acest punct, se va produce un fenomen foarte ciudat de
depersonalizare care, pornind de la impresii pozitive, va sfârși într-un conflict periculos.
Totuși, trigonul lui Marte cu Saturn face trimitere la liderii care nu mai pot susține valorile
prezente. Asta nu înseamnă că lucrurile sunt trecute în umbră, ci doar că a sosit momentul ca și
liderii trebuie să se adapteze condițiilor din prezent. Pentru că avem planeta Marte în domiciliu,
care se apropie vertiginos de conjuncția cu Capul Dragonului, valorile personale s-ar putea să fie
puțin zdruncinate. Prea multă dorință, prea multă patimă, prea puțin respect pentru oameni care
muncesc mult sau care doresc să se asocieze pentru a-și spori averea. Asta înseamnă pentru unii
inclusiv călătorii în ținuturi pe unde nu au mai umblat până acum sau chiar călătorii mentale într-o
zonă a educației care până acum le-a fost străină. În felul acesta, Marte din domiciliu conduce spre
progres și eficiență. Doar așa Marte, din domiciliu, în conjuncție cu Venus, poate aduce dorința de a
împărtăși din eficiența sa.
Însă doar pentru că Marte se află în domiciliu nu înseamnă că lucrurile au intrat pe făgașul
normal, ci înseamnă că acelor demersuri, cărora până acum nu li să acordat prea mult, li se acordă
mai multă atenție, ceea ce va duce la sporirea eficienței. Pentru că Luna în Gemeni trimite un careu
către Chiron din Pești, ultima zi de Gemeni ne poate oferi informații suplimentare despre
reconfigurarea centrelor de putere. Chiron din Pești arată viziune de ansamblu într-o problemă de
maximă importanță pentru umanitate, aceea care are nevoie acum de o preschimbare de imagine sau
chiar de structură. De aici concluzia că informația se adresează centrelor de putere.
Lucrurile însă nu sunt atât de simple pe cât par. Vechile centre de putere își au istoricul lor,
cu puternice rădăcini în tradiții și obiceiuri egregoruri naționale, cu planuri de viitor și un întreg
arsenal de resurse materiale și umane. Pentru că zilele de Gemeni nu distrug nostalgiile, ci,
dimpotrivă, le consolidează, calitatea acestor reconfigurări aduc în această etapă o direcție mentală.
Se fac planuri, se duc tratative pe căi diplomatice, iar rezultatul se încadrează în aceeași notă de
mister care vizează dezordinea ce poate ascunde adevăratul scop sau adevărata informație. Cei care
stau pe margine vor aprecia că aceste zile de Gemeni sunt o mare pierdere de vreme tocmai de
aceea aleg să-și proiecteze călătoriile importante în altă perioadă a anului.
Zilele de Rac (Luna în Rac) pun accentul pe efort. Abia acum pot fi explorate cotele maxime
ale conjuncției dintre Soare și Neptun pentru că abia acum există sentimentul potrivit să respecte
drepturile omului ori, în cazul celor care se implică într-o aventură a conștiinței, să acorde
credibilitate binelui gratuit, sacrificiului, ajutorului venit acum pe cale administrativă.
Pentru că în prima zi de Rac, Mercur și Capul Dragonului se întâlnesc într-un trigon, în așa
fel încât să se medieze tendința Nodurilor, se face acum trimitere către inteligența practică, aceea
care poate rezolva problemele trecutului și care nu dorește se pună în dificultate evenimentele aflate
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acum în derulare. Luna din Rac doar va beneficia de aceste influxuri, pentru că unghiul se
împlinește când ea se află pe final de Gemeni. În felul acesta, valorile personale vor fi apreciate
într-un mister total, adică venind de la un necunoscut, accesând informația din zone care nu indică
foarte clar autorul ori pur și simplu ajungând la destinație printr-un intermediar care nu se rușinează
furând. Soarele și Neptun în conjuncție ne vorbesc acum despre o inteligență a momentului, despre
abilitatea de a selecta informația indiferent pe ce cale vine. Acum valorile acestei zodii tranzitate de
Lună par să fie într-un repaus straniu. Adevăratele rezultate sunt adâncite și mai mult în zone
ascunse ori, printr-un accident social, se alege varianta în care banii strânși pe ultima sută de metri
să fie depuși pe un depozit ori să se achiziționeze cu ei un obiect care este valoros prin calitatea
emoțională, nu prin utilitatea sa practică. Indiferent de amploarea situației, rezultanta momentului
aduce un mare beneficiu individului fără a oferi vreo explicație celor din preajmă.
Este posibil ca mulți să-și fi programat episoade importante în acest interval și, lovindu-se
de răutatea celor din jur, să fie dezamăgiți. Nu acesta este scopul perioadei însă nu poți spune acest
lucru celui puternic. Acesta are o atitudine nefirească, sfidează tot ceea ce crede că este sub el și își
atribuie roluri departe de realitate. Este foarte ușor să cântărești drepturile cuiva atunci când nu
întrebi, nu ajuți sau nu te interesează consecințele. Practic, despre asta este vorba în aceste zile de
Rac. Dacă ne vom întâlni cu o subminare a autorității, să nu ne mire, pentru că scopul acesteia este
compromiterea autorității oricui se dovedește acum mai puternic. Așadar, puterea care ne face să nu
ținem cont de ceilalți este, în egală măsură, forța care ne compromite.
Opoziția Lunii cu Pluton este semn de slăbire organică, dar și o dovadă a faptului că balanța
relațiilor se află acum într-un impas. Putem invoca aici elemente pornind de la drepturile omului
până la nevoia de securitate obținută prin efortul propriu. Niciuna dintre aceste extreme nu poate
satisface binele individual ca și cum orice am primi este incomplet ori expus prea ușor criticilor
celorlalți. În această situație mulți oameni se văd în postura de a deveni radicali. Unii chiar vor fi
agresivi, nu vor ține cont de limitele celorlalți și vor considera că e mai bine să se lase în voia
acestora frământări decât să fie judecați de ceilalți. Trecerea Lunii prin domiciliu înseamnă de fapt
și careul cu planetele din Berbec și Axa Dragonului. Romantismul și sensibilitatea predispuse de
această poziție devin un vis urât. În orice efort, în orice formă de muncă se pune prea multă
tensiune, în speranța că va fi găsit cel mai bun mijloc pentru a câștiga un avantaj sau pentru a fi
remunerat mai bine.
Trigonul luminariilor devine în acest context expresie a unui bine la care banii ajung foarte
greu și numai pentru efortul intens. Munca, hărnicia, cele care sunt acum atât de mult blamate,
acuzate sau respinse devin singurele elemente prin care se poate remedia indecența, vulgaritatea sau
acele elemente care au dovedit în luna februarie că sunt marile pericole ale anului 2015: zgârcenia
sufletească. Dar zodia Rac nu este un semn slab. Beneficiind de o calitate remarcabilă (tenacitatea)
Racul nu are nevoie decât de puțin ajutor pentru a cuceri lumea sau pentru a o distruge. Faptul că la
trecerea prin domiciliu Luna se implică într-o problemă care nu ține de domeniul ei (opozițiile pe
care Lilith le ridică împreună cu Soarele și Neptun) arată că de fapt, în ultima vreme, problemele nu
s-au rezolvat, ci au fost puțin atenuate. De aici și până la a considera că orice faptă trebuie să fie o
sancțiune pentru ceilalți nu este decât un singur pas. Însă toate trec și această criză de identitate își
va da obștescul sfârșit atunci când Luna își va încheia tranzitului sau prin domiciliu.
Dintre toate unghiurile care se împlinesc în această a doua zi de Rac cel mai dificil este
careul cu Nodurile sale. Această forță în exprimare primește o lovitură dură. Dacă am indica aici
doar dezamăgirea față de o persoană dragă ori față de un colaborator cu care există un istoric, am
face o glumă bună. Dezamăgirea este un element susținut de alte unghiuri și are această componentă
afectivă despre care Venus în Berbec ne vorbește de la începutul acestei decade. În cazul careului
Luna-Axa Dragonului este vorba despre lupta pentru supraviețuire, cea care poate include și
dezamăgiri, dar care, în principal, îi duce pe oameni în ipostaza de a face uz de forță pentru ca în
final să devină înșiși victimele forței pe care o folosesc.
De-a lungul următoarelor zile vom vedea că acest careu al Lunii la Axa Dragonului, cu
toate neajunsurile sale, va fi privită ca o pretenție inutilă, ca un moft în comparație cu ceea ce va
veni. Mai exact dacă acum lupta pentru supraviețuire dă individului posibilitatea de a-și alege
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singur instrumentele, mai târziu condiționările se vor strânge și mai mult, limitând dreptul la decizie
și posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză.
Ultima decadă a lunii februarie se va remarca, așadar, prin multe ciudățenii. Până la un
punct acestea sunt confortabile, mai ales dacă fac trimitere la sentimente care pot fi înțelese și
integrate. Conceptul de integrare are în această decadă a lunii februarie conotații evolutive. Nu doar
că suntem invitați să facem un efort pentru a selecta sentimentele bune de cele rele, dar vom avea
drept principală sarcină plasarea acestora într-un sector de o maximă importanță pentru viitorul
personal. Prin acest mod de acțiune vom demonstra dacă suntem interesați sau nu să devenim mai
puternici, dar nu împotriva celorlalți, dacă avem tăria de caracter necesară pentru a face acest salt
ori dacă alegem să ne transformăm într-un accident social.
Așa cum s-a putut constata de-a lungul acestei prezentări, evenimentele complete cer
revizuire, planurile de viitor, cele care se pot împlini cu ceea ce avem acum, vor ținti spre finalul
lunii mai, iar valorile spirituale se pregătesc să se integreze în structura anului 2015 având ca țintă
finalul lunii octombrie.
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Semințele unei vieți mai bune găsesc un
teren fertil.

"Nu plange pentru că s-a terminat, zâmbește pentru că s-a
petrecut." (Gabriel Jose Garcia Marquez)
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 1929 – Regele Alexandru al Iugoslaviei își arogă puteri
depline. Expulzarea lui L.D. Troțki;
 1939 – După ce Polonia a fost invadată la Wehrmarcht
Britania și Franța declară război Germaniei.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 534 – Redactarea Regulii sfântului Benedict. Tulburările
provocate de invazii, arianismul majorității barbarilor,
frământările pe care el aveau de traversat împărații
bizantini au redus mult timp papalitatea la un rol
mediocru în cadrul creștinătății. Cu toate acestea au fost
personaje care s-au remarcat, așa cum este cazul lui Leon
cel Mare, care au fost conștienți de întâietatea care ar fi
trebuit să le revină. Regula Sfântului Benedict s-a impus
astfel peste tot, oferind busericii unitatea necesară;
 1517 – Publicarea celor 95 de teze ale lui Luther ale
indulgențelor. Meditațiile acestui mistic obsedat de
problema mântuirii au convins că numai credința
mântuiește sufletele, nu faptele bune.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
BRIGHTON ROCK de Graham Greene
„Cei doi protagoniști ai captivantei explorări a naturii răului a lui
Greene sunt detectivul amator Ida și criminalul Pinkie, un romano-catolic ce
alege iadul în locul raiului. Autor a două crime, el este obligat să o ia de
soție, pe nefericita Rose, pentru a o împiedica să depună mărturie. O bună
catolică, Rose, personifică inocența pierdută a lui Pinkie. Deși aparent Ida
este eroina, eroismul ei aparține moralității goale a romanului polițist, în care
bunătatea se măsoară în capacitatea de a rezolva misterul. În schimb,
contemplându-și propria decădere, răul întruchipat de Pinkie dobândește un
soi de seriozitate morală pe care agnosticismul Idei nu o poate atinge. Rose
este perechea lui Pinkie, cu care împărtășește credința, fiind gata să decadă
pentru a-l apăra pe cel care o iubește, după cum crede ea. Pentru Pinkie,
rolul pe care îl joacă în degradarea morală a lui Rose este mai condamnabil
decât cele două crime ce au loc în roman.
Brighton Rock începe ca un roman polițist, păstrând amprenta
genului în căutarea lui Pinkie de către Ida. Totuși, structura romanului polițist
nu cuprinde toate implicațiile morale ale poveștii. Moralitatea religioasă a lui
Pinkie generează replici nesubstanțiale, opoziția fiind amplificată prin diverse
tehnici narative. Limbajul ce exprimă reflecțiile despre iad ale lui Pinkie
contrastează puternic cu opiniile frivole, prin comparație, ale Idei și ale
celorlalte personaje, în final, ceea ce distinge sentimentul de tragism al lui Pinkie de structura generică a
romanului polițist este critica unei culturi de consum, a culturii de masă cu un potențial imaginativ redus, cu
care sunt asociate toate personajele, în afară de Pinkip.” (Liam Connell, profesor de literatură la Universitatea
din Hetfordshire, UK)
CARTEA COPIILOR de A.S. Byatt
„Acoperind o perioadă de douăzeci și cinci de ani, din ultimele zile ale
erei victoriene, până la sfârșitul Primului Război Mondial, având o distribuție de
sute de personaje, Cartea copiilor este un roman foarte ambițios care combină
analiza socială a utopianismului de la cumpăna secolelor, în toate formele sale
(fabianism, quakerism, mișcarea sufragetelor, anarhism, noul păgânism, pentru
a enumera doar câteva), cu o descriere a aspectelor mai întunecate ale
copilăriei. Intensitatea trăirilor tinereții, de la simțul contopirii cu lumea naturală,
experiența tulburătoare, dar extrem de puternică a sexualității infantile și la
complexul lui Oedip, sunt legate de Byatt de dezvoltarea societăților britanică și
germană în anii premergători Marelui Război.
Romanul începe cu descoperirea unui băiețel, Philip Warren, care trăia
în subsolul Muzeului South Kensington, după ce fugise dintr-un oraș unde se
făcea ceramică. Este adăpostit de o autoare de basme moderne, aflată în vizită,
Olive Wellwood, și trimis să lucreze ca ucenic la Benedict Fludd, maestru olar.
Casa Wellwood este un model al modei fabiene: o fermă întinsă în Kent,
decorată cu obiecte în stilul Arte și Meșteșuguri, plină de copii de diverse origini,
cu ușile deschise pentru rebeli, artiști, dar și finanțiști. Prin contrast, casa Fludd
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este o parodie de coșmar a vieții domestice, în care un patriarh torturat de geniu distruge ceramica pe care o
face, își ignoră soția dependentă de medicamente și are relații incestuoase cu fiicele lui. Pe măsură ce
povestea progresează și ies la lumină secrete, devine clar că teroarea din casa Fludd își găsește locul și la
familia Wellwood, pentru că atât arta cât și familia se I bazează, întotdeauna și inevitabil, pe trădare.” (Jessica
Hurley, doctorand în ficțiune americană și britanică la Universitatea Pennsylvania, USA)

UN FILM
DESPRE OAMENI ȘI MELCI (2012) - Regia Tudor Giurgiu
„1992, Câmpulung Muscel. Fabrica de mașini ARO a dat faliment și urmează
să fie privatizată într-o săptămână. Va fi cumpărată de o companie franceză care
intenționează să o transforme într-o crescătorie de melci. Dintre cei 3000 de muncitori
pe care fabrica îi are în prezent, doar 300 își vor păstra locul de muncă.
George Petrescu, liderul de sindicat (soțul Anei, tatăl lui Viorel) trăiește cu o
sumă modică lunară, la fel ca toți ceilalți muncitori din oraș. Neputând să doarmă, într-o
noapte, vede o reclamă la televizor despre o bancă de spermă care plătește 50 dolari
pentru fiecare donație. Așa îi vine ideea nebunească de a salva fabrica și locurile de
muncă ale colegilor săi. Dacă 1000 dintre muncitori își vând sperma timp de o
săptămână, ar putea strânge suficienți bani pentru a salva fabrica de la faliment. Așa,
ar putea să dea din nou drumul la producție și toată lumea ar avea din nou de lucru..”
(http://www.cinemagia.ro/filme/despre-oameni-si-melci-559071/

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
CATHARII

„Reprezentanții bisericii nu au acceptat că un grup de bărbați proclamau libertatea în gândire pentru a construi
o lume mai bună la marginea catolicismului consacrat, și s-au decis să-i extermine. Aceștia și-au apărat
libertatea cu propria viață.
Ultima fortăreață
„Catharii s-au refugiat în Montsegur și, în 1232, castelul devine oficial
bastionul Bisericii cathare. În acest moment s-au construit adăposturi
lipite de castel, mărind în acest fel suprafața rezidențială din Montsegur
(...) Au trecut șase luni fără să se dezvolte practic nici o acțiune de
război. Primele încercări de a urca la Montsegur fuseseră edificatoare: nu
era nimic de făcut; era de ajuns ca, împreună cu aliații lor, catharii să lase
să cadă câteva pietre pentru a anula orice tentativă de luptă normală.
Mașinăriile, catapultele, nu ajungeau nici pe departe la înălțimea zidurilor.
Dar și șeful nobilimii din Caracassona își pusese speranța într-o acțiune
naturală: când au venit primele călduri de vară, apa din cisterne a scăzut
și lipsa ploilor nu a facilitat umplerea lor.” (Jesus Mestres i Godes,
Catharii, Peninsula, 2001)

ABSTRACT
Dezvăluirea secretelor druzilor

“În timpul călătoriei sale din orient, Nerval reușește să întâlnească un șeic druz căruia îi spune că Occidentul a
aflat unele dintre secretele lor.
“Dorisem, fără a mă gândi prea mult, să am această întrevedere și deja mă simțeam mai emoționat și stânjenit
decât ar fi trebuit pentru un simplu vizitator curios; primirea simplă și încrezătoare m-a liniștit [...]. Știind cât de
greu era să obții de la druzi detalii despre religia lor, am utilizat doar formula semiinterogativă: Este adevărat
că; [...] Presupuneam că amorul propriu național îl va determina cel puțin să rectifice faptele puțin favorabile
poporului său. Nu m-am înșelat. EI a înțeles, poate, că într-o epocă în care Europa are o asemenea influentă
asupra popoarelor orientale, era necesara abandonarea într-o anumită măsură a acestei pretenții privind
doctrina secretă, care nu a putut rezista dorinței de cunoaștere a savanților noștri.
- Gândiți-vă, i-am spus, că deținem în bibliotecile noastre o sută din cărțile voastre religioase, care au fost citite
în întregime, traduse, comentate. [...]
Altădată, aceste aspecte erau secrete pentru străini, iar druzii își ascundeau cărțile cu grijă, în locurile cele mai
retrase din casele și templele lor. Adunarea unui mare număr de manuscrise și formarea unei idei asupra
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dogmei în ansamblul ei au fost posibile în timpul războaielor pe care aceștia le-au purtat împotriva turcilor și
maroniților.
Gérard de Nerval, Călătorie in Orient.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Rasputin, eminența cenușie a țarului

„La începutul secolului al XX-lea, doi demnitari ai Bisericii Ortodoxe, membri Sotnulor negre, introduc la
Curtea imperială un misterios preot cu reputație dubioasa, poreclit Rasputin („desfrânatul“). Omul, cu înfățișare
neliniștitoare, fusese în tinerețe membru al hlîsti, o secta religioasa secreta ai cărei adepți practicau ritualuri
orgiace. Rasputin are o charismă excepționala care îi fascinează pe cei din jur. Tocmai aceasta charismă este
exploatata de Sotniile negre pentru a-și impune ideile la cel mai înalt nivel. Efectiv, Rasputin știe să se facă
repede indispensabil pe lângă țarul Nikolai al II-lea: consilier, prezicător, dar practicând și hipnoza cu ajutorul
căreia îl îngrijește de mai multe ori pe țareviciul Aleksei, bolnav de hemofilie. Totuși, moravurile care fac să se
vorbească despre el - i se pune în seamă o relație cu țarina - influența crescânda în viața politica, cupiditatea
și egoismul îl fac în final indezirabil în ochii protectorilor săi. în 1916, Sotniile pun la cale asasinarea sa.
Otrăvit, ciuruit de gloanțe, este aruncat în Neva. Cel considerat diavolul în persoana a murit pentru că și-a
jucat prea bine rolul.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Statul Alawit

„Societatea Alawita se împarte in mai multe clanuri si triburi care reflecta originile etnice ale membrilor săi: in
cadrul ei se întâlnesc arabi, perși, turci sau chiar kurzi. Această diversitate nu a împiedicat un puternic
sentiment de unitate consacrată de francezi in perioada mandatului lor asupra Siriei. în 1920, francezii au
proclamat »Teritoriul Autonom al Alawiților“, care devine stat doi ani mai târziu. în 1936 zona este atașată
Siriei, in ciuda revendicărilor autonomiste ale nusayriților. Acceptând această înfrângere, alawiții au reușit
totuși să răstoarne situația in favoarea lor. preluând puterea in Siria. Renunțând la disimularea care i-a protejat
secole de-a rândul, ei au ajuns să ocupe posturi-cheie până la preluarea puterii, în 1970, de către Hafez elAssad. un general alawit. De atunci destinul acestei secte si cel al Siriei se confunda.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 martie)
Evoluție prin iubire, iertare, sacrificiu, accident.

DECADA NR. 7
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

7

1-10 martie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

22

1-10 august

Moralitate, spiritualitate, progres

33

21-30 noiembrie

Ceea ce este cercetat risca să se dizolve. Vibrații stranii. Tensiune pe aspirații neobișnuite
față de un fruct oprit. Din luptă iese cine poate. Se spun cuvinte memorabile, dar nu le aude nimeni.
Istoviți de îndoială oamenii se declară învinși. Pasul înapoi al celui slab este un progres al
grupului, al rasei umane. Sunt iubiți oamenii calzi. Rafinamentul este expresia armoniei dintre
oameni. Nu se poate face dreptate fără a gusta din amar. Oamenii se reîntorc la sentimente mai
bune. Distrugerile constructive devin ținte ale progresului. Exploziile readuc un eveniment din 2014
ca referință la capitolul “Așa nu!”. Apel la persoane care au învins frica. Calitatea vieții se
schimbă prin discriminare. Vindecare. Seriozitate. Pedeapsă. Acuzații nefondate. Victoria este
confundată cu calitatea. Vindecare este un dar al cerului. Valoarea partenerului este pusă la
îndoială. Judecată aspră aplicată acordurilor mai vechi. Schimbare. Este combătută o teamă. Se
promovează o valoare. Prea multă inițiativă acolo unde sentimentul este restrictiv.
În prima zi a lunii martie, Luna va fi în Perioada fără direcție întreaga zi ceea ce înseamnă
mult pentru echilibrul interior sau pentru proiectele sociale care nu au încă suportul maselor.
Debutul acestei perioade pune la grea încercare încrederea în forțele proprii sau în judecata
celorlalți, construind fenomene sociale care vor lăsa impresia de hazard sau întâmplare. Nu încape
discuție că această ultima zi de Rac ne duce în fața unor vibrații foarte stranii. Pe de o parte Soarele
se arată puternic lezat de ceea ce se întâmplă în zona socială, construind întâmplări care nu au nimic
de-a face cu logica sau cu rațiunea. Pe cerul acestei primei zile a lunii martie se construiesc două
opoziții: una dintre Soare și Lilith, iar cealaltă între Mercur și Jupiter. Există și o dispunere bună
care se împlinește la finalul tranzitului Lunii prin domiciliu său, iar aceasta vine din sextilul pe care
Mercur și Uranus îl împlinesc.
Deși trăsăturile acestei zile ar trebui să facă parte din vibrațiile zodiei Rac, această ultimă zi
va face o ușoară notă discordantă, îndemnând spre refuzul educației, pe motiv că nu mai este de
actualitate, că ne putem descurca singuri fără îndrumare sau nu avem concret de la cine să cerem
ajutor. Din primul moment, trebuie să ne așteptăm ca aceasta să fie percepută ca o aroganță.
Zgârcenia spirituală, aceea pe care axa Fecioară-Pești o întreține cu vibrații atât de stranii, ne
vorbește astăzi despre un bine izolat. Cu toate că termenii folosiți ar putea impresiona, jocurile
puterii îi determină pe oameni să se implice în tot felul de asociații dovedind că judecata,
discernământul sau rațiunea nu mai sunt instrumente la care să se apeleze atât de ușor. Cu alte
cuvinte, oamenii devin prea emoționali, atașați de idealurile care le inspiră teamă, dar care nu vor
recunoaște nici în ruptul capului că sunt slabi procedând așa, lipsiți de susținerea necesară sau
deposedați de drept. Cu toate că cele două opoziții ar putea face în această primă zi a lunii martie
istorie, ele nu reușesc decât să tulbure apele acolo unde bine s-au stabilizat.
Oricât de straniu ni s-ar părea acum, lupta se duce cu cei care au demonstrat că pot face
impresie bună prin folosirea inteligenței. Rolul educației devine astfel unul acuzat pe nedrept ori
afișat într-un loc unde nu-i face cinste. Dacă vorbim aici despre progresul științei, atunci lucrurile se
vor desfășura după o schemă cunoscută. Experimentul eșuează chiar dacă au fost îndeplinite toate
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etapele conform schemei. Există însă o intriga la mijloc și eșecul experimentului va fi pus pe seama
unui personaj consumat de prea multă invidie, care uită de locul său și vrea să ocupe locul celuilalt.
Nu dorim să intervenim cu un scenariu de film, ci doar să prezentăm cum caracterul banal al
unor eșecuri este de fapt alimentat din umbră de personaje obscure care se hrănesc cu energia
negativă sau cu întuneric.
În urma acestui eșec mulți se vor simți constrânși să o ia de la capăt, deși sincer nu mai știu
unde este acest capăt. Este mai puțin important dacă rezultatele acestui experiment vor ajunge acolo
unde cercetătorul urmărește pentru că eroarea de astăzi vine doar din interpretare și nici într-un caz
din procesul în sine. Din această cauză, se pot spune acum lucruri memorabile, chiar dacă oamenii
sunt prea obosiți sau plictisiți să le mai asculte.
Aici ne vom confrunta cu un mister care face notă discordantă cu trăsăturile specifice zodiei
Rac. Misterul de a face selecția informațiilor este specific altui interval de tranzit al Lunii prin
zodiac. Oamenii însă nu-și vor face griji că nu ascultă vocea conștiinței și vor prefera să facă pasul
înapoi, mințindu-i pe toți cei din jur că de fapt totul merge înainte. Aici se poate constata o tulburare
a atenției din cauza unui refuz. Dacă la nivelul vieții comune refuzul poate lua înfățișarea unei diete,
a unor activități practicate cu atât de multă insistență în ultima vreme, la nivelul vieții sociale
refuzul înseamnă izolare.

Nu este prea greu să ne închipuim cum ar arăta un popor sau o regiune care trăiește în
izolare. Curentul globalizării ne-a cuprins pe toți și nu mai putem să avem reprezentări de genul
acesta. Nu ne putem închipui cum am putea trăi fără energie electrică, fără internet sau fără
televiziune prin cablu. Deși hilară, această dependență de iluzie are locul ei binemeritat în evoluția
conștiinței. Există și un beneficiu în toate aceste situații neplăcute. Dacă pe vremuri un căutător al
adevărului trebuia să plece de acasă să-și caute încercările, acum stăm în fața televizorului sau în
fața monitorului și acestea ne primesc cu brațele deschise. În tot acest joc, supraviețuiește doar acela
care merge mai departe prin educație, cunoaștere directă, experimentare, dragoste, respect față de
oameni.
Când Mercur și Jupiter sunt în opoziție nu se poate vorbi despre dragoste decât dacă se
promite că lucrurile vor fi complicate din cauza ei, decât dacă unul este învins, iar celălalt câștigă,
decât dacă există o competiție neloială, decât dacă vorbim de dominare afectivă și nu de schimb
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subtil între două persoane situate pe același nivel. În această societate pe care o elogiem atât de mult
dragostea nu-și are locul. Pentru a nu se vedea că moda prezentului este aceea de a ucide dragostea,
oamenii o înlocuiesc cu tot felul de apucături. Așa vom vedea făpturi stricate care ajung să se
căsătorească cu Turnul Eiffel, cu zidul Berlinului sau cu o rață, iar societatea noastră tolerează
aceste făpturi zdruncinate oferind celorlalți, prin aceste situații, exemple de bune practici.
Lipsa iubirii și atracția către aceste ciudățenii cu care dragostea este înlocuită vorbesc despre
cele două poziții care se împlinesc în ultima zi de Rac. Doar pentru că ne-am obișnuit ca universul
să nu facă risipa, relația prietenoasă dintre Mercur și Uranus care se împlinește astăzi la grad
perfect, ne arată că întotdeauna există o speranță și ca extravaganțele, pentru că și ele au locul în
această lume, au alt chip, nu sunt atât de schimonosite cum încearcă făpturile bolnave să arate.
Trecerea Lunii în Leu schimbă cadrul general, modifică vibrațiile și ne aduce la picioare
acel sentiment de dragoste pe care am dorit cu tot sufletul să-l protejăm fără a-l strica.
Redescoperirea dragostei reprezintă misterul zilelor de Leu, dar și îndemnul la a ne încălzi inima și
a ne vindeca prin iubire. Dar asta nu înseamnă că am scăpat de ciudățenii. În această primă zi de
Leu, Venus va trece prin Coada Dragonului aducându-ne în fața regretului că nu am sancționat
dezordinea. Acum se plătește pentru păcatele altora, iar factura se va dovedi prea mare.
Momentul în care Venus se întâlnește cu Coada Dragonului înseamnă și modul în care se
face o promisiune. Din nefericire această promisiune s-ar putea să fie formulată împotriva lucrurilor
indecente cu care ne-am confruntat anterior. Plutește în aer o dorință de răzbunare, iar aceasta nu va
putea fi nicidecum compatibilă cu redescoperirea dragostei.
Cel care nu este încă pregătit să evolueze va trebui să plătească acest preț, va trebui să
ajungă la căldură prin sacrificiu. Krishnamurti ne învață că expresia cea mai înaltă a inteligenței
vine din puterea de a observa fără a judeca. Această manieră de expresie a spiritului evoluat va
putea fi integrată în ecuația astrală a primei zile de Leu prin înțelegerea abuzului.
Mintea omului este însă foarte întortocheată, iar comportamentul său de asemenea. Va fi
greu să stabilim care au fost modalitățile prin care am fost abuzați sau cum anume am abuzat de
încrederea cuiva, de timpul său, de sensibilitatea ori de deschiderile pe care le-a arătat. Pentru că în
această perioadă Venus trece prin Coada Dragonului apare și frica de elementul care ne va indica
zona dureroasă, adică frica de conștientizare. Cei care au dovedit și în ziua anterioară că dispun de o
inteligență superioară vor putea acum să o folosească, dar nu vor dori să plătească cu aceeași
monedă.
Ei vor dori să se asocieze cu oameni de aceeași factură pentru a-și spori puterea pozitivă și
pentru a obține recunoaștere socială. Dar oricât de tensionată se arată această perioadă, faptul că
Luna din Leu participă la împlinirea unei piramide de foc dovedește că intuiția funcționează foarte
bine, că oamenii au curaj să caute în locuri mai puțin permise, acolo unde se va constata un abuz de
putere sau se întâmplă ca în celebrele ecranizări – șeful unui clan promite o răzbunare.
Răzbunarea, în zilele de Leu, nu va fi un fenomen de masă, ci doar unul izolat. Din această
cauză, chiar din prima zi de Leu ne vom ocupa de inventarul lucrurilor bune, având ca motivație
ascunsă nevoia de a ne împlini din punct de vedere afectiv adică de a descoperi dragostea. Dar
pentru că vorbim de vibrațiile zodiei Leu, întâlnirea Lunii cu Junon nu va reuși să-i facă pe toți
oamenii mai buni și, acolo unde au fost constatate carențe afective, deci adevăratele cauze ale
conflictelor, iubirea va fi simulată, ascunsă ori sentimentul va fi înlocuit cu dulcegării ieftine,
fățărnicie, imitație.
Misterul iubirii, prin conjuncția lui Venus cu Coada Dragonului, nu se lasă dezlegat.
Întâlnirea cu trecutul îi poate tulbura pe oameni atât de mult încât să-și dorească mai mult, adică să
primească o plată în loc să o ofere.
Aspectul cel mai frumos al acestei ecuații astrale ne arată însă că oricât de multe obstacole
sunt în lume, lucrurile esențiale pot fi găsite la momentul potrivit cu o precizie impresionantă. Din
această cauză prima zi de Leu aduce oamenilor mai multă speranță, mai multă bucurie, mai multă
putere în a nu-și risipi visele.
Căutarea iubirii este însă o adevărată aventură. Plecați pe acest drum oamenii așteaptă nu
numai să ofere, ci și să primească. Pentru că Luna trecea acum prin Leu, putem aduce în discuție și
nevoia de a fi măguliți, elogiați, adorați sau alintați. Dacă acest comportament rămâne în segmentul
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jocului, adică în intimitate, nu va fi nicio problemă. Lucrurile se complică atunci când acest
comportament va fi considerat un etalon în viața publică.
A doua zi de Leu nu aduce atât de aproape acest pericol. Ea se va ocupa de trezirea
interesului pentru interacțiuni eficiente, pentru progresul social, pentru stingerea unor conflicte care
nu mai pot merge mai departe în forma aceasta. Putem invoca aici și deschiderea către tehnica
modernă, sugestii venite din partea unui consilier educat, dar și depășirea unei bariere despre care
am crezut că este de natură informațională în timp ce ea era de natura lingvistică sau afectivă.
Pe acest fond se împlinește trigonul lui Jupiter cu Uranus, prin care se reactivează rolul de
mediator pe care Jupiter îl are în relația negativă a lui Uranus cu Axa Dragonului. Din nou ne
reamintim de greșelile trecutului însă de această dată cu mai multă tărie de caracter, cu mai multe
rezerve, cu mai multă luciditate, dar mai ales, dat fiind contextul trecerii Lunii prin zodia Leu și,
implicit, împlinirea unei conjuncții, mai multă disponibilitate față de sentimentele profunde.
Dimensiunea particulară, pentru că în acest tip de analiză ne ocupăm cu predilecție de acest
segment al existenței, va fi substanțial înnobilată și până și construcțiile distruse, până și
divergențele de opinie vor fi îndrăgite pentru că vor fi văzute ca făcând parte din diversitate.
Nevoia de libertate va fi însă foarte mare. Oamenii se vor iubi, dar, în același timp, vor
invoca motivul libertății, adică își vor cere dreptul la intimitate sau la exprimare într-un spațiu mult
mai larg. În egală măsură, nevoia de spațiu poate avea acum și conotații fizice, dar și afective,
existând și riscul ca în loc să existe o rugăminte, va exista comanda. Așa vom constata că viciul va
pigmenta anumite relații pozitive sau chiar ținte, însă acest lucru este posibil doar acolo unde
sentimentul este deficitar.
Trigonul celor două corpuri cerești, atât de importante în această perioadă, ne vorbește
despre mărirea și decăderea puterii, despre creșterea și descreșterea imperiilor, despre cât de ușor se
pot îmbogăți oamenii și cât de ușor ajung la sărăcie. Iubirea de arginți este și ea integrată în această
ecuație, ba mai mult dacă observăm că de fapt Mercur se află în continuare în fereastra opoziției cu
Jupiter înțelegem că cerul se deschide pentru toți, dar nu toată lumea va fi în stare să vadă acest
minunat spectacol.
Nu trebuie însă să fim atât de pesimiști încât să punem acest context pozitiv pe seama unor
inadvertențe, pe seama întâmplărilor sau a hazardului. Contextul în care suntem invitați să
redescoperim sentimentele profunde este unul bun, care ne invită la respect, la compasiune, la
atenție și care poate combate un atașament periculos.
Evident, avem de-a face cu o educație deficitară, adică nu putem vorbi despre un progres
spectaculos, poate nici măcar despre unul vizibil, dar putem vorbi despre un șoc de imagine, o
deschidere spectaculoasă, o întâmplare neobișnuită, ceva care să impresioneze atât de mult structura
individului negativ încât să-l pună pe gânduri. Acestia vor da dovadă de un individualism pozitiv și,
pentru ei, singurul mister elucidat nu este acela al iubirii, ci acela de a putea să facă ceva cu viața
lor.
Nu trebuie însă să cădem în păcatul judecăților pripite. Acesta este drumul pe care și l-au
propus. Aceasta este calea care îi duce la iubire. Putem însă constata că dacă se încearcă elucidarea
acestui mister pe o cale ocolitoare nu poate fi vorba decât despre vindecarea unei adicții. Acestor
oameni trecutul le pune condiții și nu pot merge mai departe decât trecând un test sau lăsând în
urmă ceea ce li se cere.
O mare parte din acest final de tranzit al Lunii prin zodia Leu va genera o Perioadă fără
Direcție. Ea se va întinde până în jumătatea zilei de 4 martie, când Luna va trece în Fecioară. Acesta
este momentul când oamenii se vor arăta indulgenți unii față de ceilalți, când vor dori ca prin
diferite metode să-și revigoreze condițiile de lucru, colaborările pe care le-au construit până acum,
arătând că au nevoie de un cadru solid, nu neapărat de privilegii.
Pentru că în această perioadă Venus se află în apropierea lui Uranus a sosit momentul ca cei
doi benefici să se întâlnească într-un trigon. Unii vor considera că a sosit momentul să se distreze,
să-și pună ordine în viață, să nu mai fie triști, abandonați, ori să-și ofere momente de relaxare sau
pur și simplu să cheltuiască din banii pe care i-au strâns cu atât de multă forță, oferindu-și o bucurie.
Unghiul benefic dintre Venus și Jupiter ascunde adevărata natură a problemelor și le lasă oamenilor
impresia că sunt privilegiați de vreme ce nu li se opune rezistență,.
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Totuși nu trebuie să considerăm că prietenia beneficilor merge doar în direcția distracției sau
a veseliei. Implicarea planetei Venus în relația complicată pe care Uranus și Saturn o construiesc
înseamnă inventarea unei forme neobișnuite de dreptate menită ca, pe viitor, să ofere privilegii de la
sine. Cei care sunt obișnuiți de mici cu munca și care niciodată nu au primit ceva cu titlul gratuit
vor privi aceste influxuri astrale cu un surâs în colțul gurii sau, dacă vor crede că li se poate
întâmpla și lor așa ceva, le vor întâmpina cu rușine.
Misterul zilelor de Fecioară acum, când Soarele trece prin zodia opusă (Pești) este cel dat de
redresare. Prin toate tipurile de activități oamenii urmăresc să se redreseze poziția socială ori să
câștige încrederea persoanei iubite. Dacă asta înseamnă a se face dreptate, dacă a cucerii încrederea
cuiva înseamnă a dărui din acumulările personale sau a consuma din rezervele sufletești, dacă a
primi respectul celor din jur presupune a munci mai mult, a accepta sarcini suplimentare sau a face
o nebunie, ceva ieșit din comun, atunci redresarea va fi posibilă pentru că vorbim aici, în aceste zile
de Fecioară, și despre o susținere.
Lucrurile se complică atunci când oamenii consideră că privilegiul cel mai important este să
fie primii. Lupta pentru întâietate este confundată acum cu lupta pentru putere și, prin expunere sau
extrădare, ar putea să ducă spre derapaje sau spre acceptarea unor compromisuri de-a dreptul
penibile. Luna nu doar că se află în fereastra opoziției cu Neptun, dar și în careu cu Saturn, semn că
lucrurile nerezolvate nu pot fi acoperite acum de câteva privilegii sau câteva bucurii iluzorii. Careul
Lunii cu Saturn reprezintă, în egală măsură, și invitația la maturitate. Nu putem considera acestea ca
fiind bucurii, chiar dacă vin de la benefici și nici o bază pe care să ne construit tot viitorul, ca și cum
trecutul este imaculat. Cel care consideră că viața îi este datoare își va acorda multe circumstanțe
atenuante, confundând viciul cu plăcerile vieții. Fiecare are dreptul la bucurie, dar nu simulând
sudoarea frunții, efortul făcut pentru a rafina propria structură sau pentru a lăsa o urmă importantă
în această viață.
Este mai puțin important dacă principala motivație a acestor ființe va fi dorința de
supraviețuire. Importante sunt rezultatele și doar prin prisma acestora putem depăși tentația de a
săvârși un gest regretabil, după cum vom vedea în cea de a doua zi de Fecioară.
Un alt element important care vine din partea planetei Venus este acela de a media între
problemele prezentului și problemele trecutului. Aici putem invoca și tentația de a efectua un joc de
rol. Pentru a nu rezolva o parte din problemele care vin din trecutul îndepărtat sau un fragment din
prima parte a anului 2014, când Marte a trecut prin Balanță, unii oameni își atribuie roluri
interesante. Ori vor încerca să-i convingă pe cei din jur că sunt victime perfecte ori își vor atribui
roluri mesianice arătând că de fapt ei nu au probleme, ci sunt cei care se sacrifică pentru ceilalți.
Prin prisma acestor complicații pe care unii nu vor dori să și le rezolve intervine nevoia de a fi
recunoscuți social ori de a fi primiți într-o structură administrativă sau într-un grup.
Împlinirea opoziției dintre Lună și Neptun ne va duce cu gândul la faptul că avem în jur un
mediu greu, dens sau că ne aflăm în fața unei conspirații pe care trebuie să o demascăm. Este puțin
probabil ca după euforia primei zile de Fecioară să mai fim atât de motivați în a răscoli. Vom
prefera să scoatem în evidență defectele celorlalți și să le prezentăm la capitolul "Așa nu!".
Din nefericire, careul pe care Venus și Pluton îl împlinesc anunță că dorește să rupă lanțul
sclaviei. Astfel, recâștigarea unui drept se va face prin atentarea la integritatea celuilalt ori prin
compromiterea sa în fața unui auditoriu dornic să se hrănească cu bârfă, invidie sau promiscuitate.
Unii vor lua acest caz ca pe o dovadă a faptului că la rău oamenii se unesc foarte ușor, dar vor
pierde din vedere faptul că în această a doua zi de Fecioară se împlinește Luna plină cea care ridica
prețul oricărui produs și arată ca toți oamenii sunt la fel, chiar dacă unii se văd altfel.
În realitate, Luna plină de acum va face apel la persoane care au demonstrat că pot învinge,
că sunt victorioase sau că puterea de care dispun nu poate fi stinsă pentru că ea vine din schema
destinului. Luna plină de acum activează axa Fecioară-Pești într-un chip neobișnuit. Lilith va
compromite foarte mult sistemul valorilor și numai dacă facem apel la exemplele acestor ființe
remarcabile putem să ne menținem deasupra liniei de plutire sau chiar în zona normalității. Asta
înseamnă să strigăm foarte tare, să acuzăm acolo unde lucrurile nu merg sau chiar să încurajăm
consumul rezervelor de acum pentru a face loc altor elemente, mult mai bune sau mai rezistente.
Pluton, cel care mediază Luna plină de acum, ne va vorbi despre puterea de a impune un etalonul de
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normalitate. Astfel, se va vorbi pe această Lună plină despre puterea moralității, despre puterea
credinței, a banului sau despre alte forme de putere care vor cu orice preț să-l pună în evidență pe
cel care le elogiază. Există însă și personaje care nu vor dori să facă această trecere pe nivelul
următor, care nu vor dori să consume aceste rezerve de dragul unui concept. Acestea își vor ascunde
toată agoniseala de la începutul anului susținând că își pun deoparte bani albi pentru zile negre.
Am putea asista însă și la situații neobișnuite în care supraviețuitorul să facă apologia rușinii
sau a faptelor rușinoase încercând să convingă pe cei din jur că sunt lipsiți de inhibiții, că bariera
sexualității sau a senzualității nu există pentru ei și că este chiar un semn de superioritate să te
afișezi așa. Procedând în felul acesta, se arată dezveliți de complexe, însă ceea ce afișează, adică
ceea ce au dezvelit, nu este un lucru bun de urmat și nici de lăudat, ci doar modalitatea prin care își
câștigă dreptul la existență.
Din nefericire, conjuncția Lunii cu Lilith va constitui începutul unei perioade destul de
apăsătoare în care cuvântul de ordine să fie risipa. Fie că se participa la activități de grup, fie la cele
personale, calitatea acestora poate fi pusă foarte ușor la îndoială. Dacă ne gândim că oamenii, acum,
se asociază foarte ușor pe ideea nevoilor personale am putea anticipa pentru aceasta a doua zi de
Fecioară că anumite conspirații spulberă visul de a deschide un traseu nou. Faptul că Pluton dorește
să medieze Luna plină, cu toate că se află implicat într-un careu cu Uranus, va însemna, în egală
măsură, și momentul de declin al unor centre de putere.
Dacă Jupiter, în generozitatea sa, mediază Nodurile Lunare și toată această presiune care
este pusă în relația cu trecutul, modul în care Pluton va dori să administreze un drept, un produs, o
idee, un curent, va fi o surpriză pentru noi toți. Dacă ne referim la o dispută, atunci aceasta va porni
de la modul cum sunt administrate anumite resurse. Nu sunt invocate aici bogățiile subsolului, ci
tradițiile, obiceiurile, limba sau poate mai mult de atât o anume realitate istorică. Modul în care
Pluton intervine asupra Lunii pline va lăsa urme adânci asupra unui fond administrativ. În egală
măsură acum se poate limita dreptul la asociere pentru a contracara o posibilă conspirație, facilitând
asocieri de proastă factură, dar care pe viitor vor lăsa impresia că pot fi ușor controlate. Binele
acestui moment este iluzoriu și, privindu-l în contextul general al anului 2015, va apărea ca o
furtună puternică, dar scurtă ca durată.
Cei care lucrează cu energia ori urmăresc fenomenul social vor privi opozițiile care se
împlinesc acum pe axele Fecioară-Pești și Berbec-Balanță într-un fel care să le spulbere anumite
speranțe că în viitor conflictele care definesc perioada aceasta ar putea vreodată să fie soluționate pe
calea dialogului.
După revendicările pe care acum le au oamenii se poate ajunge foarte ușor la război, dar nu
la războiul dintre grupuri face referire contextul de acum, ci la acela dintre oamenii aflați în poziții
importante. Aici intervine și Lilith, aici va participa într-un mod disimulat și Pluton ca planeta
mediatoare a fazei de Lună plină și tot aici va interveni, cu motivații arzătoare, cu un anume elan
revoluționar, și planeta Jupiter care mediază conflictul planetelor din Berbec cu Axa Dragonului.
Maniera în care se va face acest lucru va fi însă demnă de marile evenimente ale istoriei.
Căutarea unor rezultate pozitive în evenimente care s-au consumat în anul 2014 apoi descoperirea
unor nemulțumiri ascunse generează un conflict prin care se va face pe plac unui asociat excentric.
Lucrurile vor fi atât de complicate încât individualitatea, reprezentată de un lider, ca
expresie a intereselor unui grup, va lăsa impresia că să retrage din această confruntare punând o
mare greutate pe înțelegerile mai vechi sau pe ceea ce va rămâne în urmă.
Însă cel mai important moment va fi acela de Lună plină care va impune etaloane de
comportare atât în ultima zi de Fecioară (6 martie) cât și îi în zilele de Balanță. În felul acesta,
sextilul Soare-Pluton, care se împlinește în ziua de 6 martie, reprezintă elementul de rezonanță care
va scoate la lumina aceste confruntări ascunse până acum opiniei publice sau ochiului profanului.
Cel care anunță retragerea va fi și factorul perturbator.
De partea cealaltă, în segmentul individual, războiul declanșat pe faza de Lună plină nu va fi
perceput acum ca un element destabilizator, ci ca unul care motivează participarea la descinderi de
o mai mare amploare care să-i redea individului drepturi asupra cărora a lucrat în ultimii doi ani. De
aici și senzația că participăm la o conspirație, de aici și convingerea că oamenii nu sunt de încredere
decât dacă își scriu promisiunile pe hârtie.
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În această ultimă zi de Fecioară se poate consuma și un fenomen foarte interesant care să
anticipeze un episod ce va domina zilele de Balanță. Acest episod va fi evidențiat printr-o
respingere care nu va fi invocată în forma aceasta, ci va fi prezentată ca pe o modalitate de
protecție. Astfel, faptul că cea mai mare parte din ziua de 6 martie Luna va fi în Perioada fără
Direcție ar putea pune acest fenomen de amploare, care are și conotații pozitive asupra societății, în
dificultate. Manifestările abuzive, concluziile pripite, relațiile compromițătoare sau chiar
dificultățile de înțelegere vor pune în dificultate seriozitatea partenerilor și în loc să scoată la lumină
discontinuități care pot fi rezolvate pe cale dialogului, atrag atenția asupra unor suspiciuni care cu
greu ar putea fi rezolvate în răstimpul care a mai rămas până la finalul anului.
Dacă faza de Lună plină s-a stins rămâne însă activă tensiunea de pe axa Berbec-Balanță,
cea care invocă motivul de neapartenență ca fiind cauza tuturor conflictelor din prezent.
Zilele de Balanță sunt zile de administrare. Sunt invocate toate cele care au fost în zilele de
Fecioară motiv de gâlceavă, susținând faptul că, de dragul comunității, individul poate să renunțe la
pretențiile sale absurde. Acesta este și momentul când Marte trece prin Coada Dragonului și deci nu
poate fi vorba despre o revendicare pozitivă, ci, dimpotrivă, de o frământare socială care are ca
principal scop o răzbunare.
Astfel, individul care a fost nedreptățit în zilele de Fecioară va porni acum un război
împotriva celor slabi pentru că are nevoie de un imperiu, chiar dacă este format din oameni bolnavi,
bătrâni sau proşti. Nu încape discuție că ne vom confrunta în aceste zile de Balanță cu un mod
foarte periculos a deschide o rană. Marte din Berbec se află în domiciliu și chiar dacă motivele sale
sunt corecte, alege să le facă publice într-un context foarte nepotrivit. Asta va lăsa impresia că nu se
dorește repararea unui neajuns, ci se urmărește reluarea unui conflict.
Însă problema nu va apărea acolo unde va fi constatat un conflict, ci acolo unde se va
adjudeca o victorie. Câștigul de acum nu înseamnă liniște în comunitate nici liniște în viața
personală a celui în cauză, ci doar o reglare de conturi. Pentru că și Uranus se află în preajma Cozii
Dragonului, aceste evenimente revendicative au toate șansele să scape de sub control. Asta
înseamnă că de fapt nu se luptă împotriva unui adversar, ci împotriva propriului statut. Aici pot fi
constatate și acțiunile din umbră ale planetei Pluton atunci când a mediat faza de Lună plină.
Aceasta este o formă de pedeapsă pe care individul agresiv o primește ca o ultimă și decisivă
lovitură. Și abia acum în aceste zile de Balanță se poate vorbi despre perspectiva evenimentelor,
pentru că abia acum ne vom confrunta cu primele rezultate concrete.
Așa după cum cunoaștem din schema de acțiune a anului 2015, evenimentele concrete ale
acestei decade sunt autoreflexive, însă planurile au o țintă mult mai îndrăzneață, vizând către prima
decadă a lunii august.
Practica spirituală, procesele de rafinare a structurii morale vor avea ca ținta finalul lunii
noiembrie, atunci când Neptun va reveni din mersul său retrograd care a ținut aproape jumătate de
an. Prin această relație complexă dintre factorii astrali se poate observa că amintirea vie, flacăra
cercetării spirituale, ne spune că am găsit în sfârșit canalul de soluționare a problemelor cu care neam confruntat la finalul lunii ianuarie. Așadar, toate aceste tensiuni de natură rațională, atunci când
sunt privite din punct de vedere spiritual, adică evoluționist, arata ca de fapt conțin semințele unui
comportament antisocial bazat pe răceală afectivă sau egoism.
Așa după cum vom constata de-a lungul lui 2015, ne vom întâlni de foarte multe ori cu
problemele generate de egoism. Ceea ce este foarte important vine din faptul că această descoperire
capătă în acest an conotațiile misterului. Asta înseamnă că misiunea de a corecta un neajuns va fi
deopotrivă și utilă, și plăcută. Însă această susținere astrală nu vine de la sine. Ele au nevoie de
aportul personal, de pasul pe care îl face individul pentru a primi din partea universului măsura
echivalentă. Această formă de răsplata este plasată în zona cercetărilor spirituale pentru că în forma
prezenta, cea care generează conflicte, mesajul complicat al lui Neptun nu va putea fi înțeles așa
cum trebuie, iar proiectele pe care le-am făcut la finalul lunii ianuarie nu vor putea fi puse în
aplicare chiar din această cauză.
Așadar, întâlnirea lui Marte cu Coada Dragonului nu reprezintă numai ipostaza în care se
reînvie un conflict, ci și momentul în care am putea pierde șansa de relansare pe care cu
generozitate ne-o oferă anul 2015. În felul acesta, descoperim că victoria nu trebuie confundată cu
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calitatea. Nu devenim eficienți dacă învingem, ci dacă reușim prin autoreflexivitate să respingem un
bine superficial pentru a căuta un bine profund.
Trecerea Lunii prin Capul Dragonului înseamnă de fapt și momentul în care ne întâlnim cu o
formă de vindecare. Această conjuncție nu înseamnă doar inițierea unui nou ciclu dragonitic, ci și
descoperirea celui mai important argument pe care îl putem folosi ca acces la soluție. Refuzând
acest argument nu doar vom fi mai aproape de acuzații, ci și mult mai aproape de nesiguranță.
A 2-a zi de Balanță, când Soarele și Chiron se vor întâlni într-o conjuncție, acest moment
poate lua proporții foarte mari. De el vor fi legate nu doar soluții la probleme de sănătate, ci și
probleme legate de apartenența la un grup sau accesul pe o treaptă superioară a societăți.
Dacă oamenii ar fi mai atenți la ceea ce spun, la ceea ce gândesc atunci nu ar mai pune la
îndoială valoarea partenerului, iar judecata nu va mai fi atât de aspră. Prin această înțelepciune de
viață se poate demonstra că s-a trecut pe nivelul următor, că putem interacționa mult mai ușor și că
relațiile nu sunt slăbite de divergențe de opinie, ci, dimpotrivă, înnobilate cu informații noi. Acolo
unde această acțiune se aplică foarte ușor, acest lucru nu mai există, la fel și nesiguranța, nici măcar
o opoziție periculoasă din partea grupului de apartenență, ci doar un consens general care ajută
grupurile de oameni să lupte împotriva unor mecanisme sociale depășite.
Planurile acestor oameni vor avea ca ținta începutul lui august, acolo unde se îndreaptă și
aspirațiile spirituale formulate în perioada 21-31 ianuarie. Aceea este perioada când Saturn va
reveni din mersul retrograd și când își va reaminti de prima decadă a lunii martie când a putut să
combată prin mijloace neconvenționale o formă de agresivitate care ar fi compromis statutul sau
imaginea publică.
Ceea ce este foarte important pe schema de distribuire a secvențelor de influență aplicate
anului 2015 vine din faptul că spre finalul lunii noiembrie multe din evenimentele care se consumă
atunci își extrag puterea de acum, din prima decadă a lunii martie. Astfel, în decada a 33-a (21-30
noiembrie) atât acțiunile concrete, cât și zona spirituală a vieții vor lucra foarte bine cu ceea ce am
achiziționat în aceste prime 10 zile ale lunii martie. Atunci, Marte va fi în sextil cu Saturn, iar
Neptun își va definitiva un unghi destul de agresiv cu Saturn (careu), moment în care vor fi invocate
experiențe de viață în care conflictul social nu a fost atât de agresiv, așa cum se va dovedi atunci,
dar în care am acumulat atât de multă experiență încât să poată fi folosită cu succes pe final de an.
Așadar, se pune mult accentul pe eficiență în acțiuni autoreflexive, pe puterea de regenerare, pe
rezistența la efort și mai ales pe puterea de a ierta.
Așa după cum se poate constata, primele 10 zile ale lunii martie constituie o perioadă banală
cu doar câteva unghiuri perfecte dintre planete, dar impactul social al acestora este unul foarte mare
și din această cauză valorile predispuse după această schemă de distribuire a influxurilor combat
teama de a fi singur împotriva tuturor, încurajând iertarea păcatelor celorlalți, munca, seriozitatea,
atenția și respectul față de ceilalți.
Trecerea Lunii în Scorpion, semnul căderi sale, după ce în Balanță a activat împotriva
tuturor, anunța o schimbare. În felul acesta, zilele de Scorpion (Luna în Scorpion) sunt zile de
reactivare. Unii vor încerca să amelioreze prin cuvânt, să încerce uniformizarea forțelor sau mai
simplu să strice liniștea cuiva doar pentru că li s-a părut că în viitor va deveni un adversar redutabil.
Pentru că în Scorpion Luna este în cădere, această reactivare va avea conotații negative.
Sunt aduse la viața conflicte mai vechi, sunt folosite reproșurile pe post de armă și disimularea va fi
utilizată ca un instrument eficient în promovarea unei imagini personale. Cu alte cuvinte, oamenii
vor fi critici, prefăcuți, își vor ascunde adevăratele intenții și vor căuta să-i convingă pe cei din jur
că ei constituie etalonul de normalitate.
Gândind cât de important este echilibrul în această decadă, putem considera că această
atitudine provocatoare față de comunitate, dar și, punctual, față de cineva din preajmă, constituie o
încercare pe care trebuie să o depășim în grup. Acest tip de experiență, prin trigonul pe care Marte
și Jupiter îl împlinesc, transferă experiențe, informații extrem de importante ce țin de cunoaștere,
forță, dominare. Știind că în decada a 33-a (21-30 noiembrie) Neptun și Saturn vor fi în careu, deci
aceste elemente vor fi bruscate, vom face apel la valorile ancestrale încercând să le evidențiem pe
acestea împreună cu ambițiile personale. Calitatea acestui trigon constă într-un plus de generozitate,
de atenție sau de dorință de a controla un mediu. Unii vor considera ca a sosit momentul să
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modifice tonul vocii, să fie mai indulgenți, mai respectuoși sau mai harnici. Indiferent de motivul cu
care se vor afișa, noi, pentru că studiem astrologie, știm că adevăratul scop pentru care sunt utilizate
acum valorile ancestrale împreună cu cele personale este importanța de sine.
Deducem astfel ca bucuriile de pe acest final de decadă nu pot merge singure spre finalul
lunii noiembrie, ci doar ajutate de un psihic puternic sau de o voință călită. Riscul exceselor va fi
unul foarte mare și orice sentiment exagerat va deveni o barieră în a oferi faptelor bune o mare
perspectivă.
Așadar, obsesia victoriei sau a bunăstării ar putea deveni marile obstacole ale acestei
perioade pe care le vom conștientiza mult mai bine abia la finalul ei. În fața unei asemenea
răspunderi, unii vor da bir cu fugiții, alții vor considera că a sosit momentul să se mulțumesc cu mai
puțin. Așa cum am văzut de-a lungul acestei analize importanța faptelor de acum este una foarte
mare cu toate că dacă ar fi să ne judecăm după evenimentele de acum nu vom putea să citim toată
această devenire a lor din cauza caracterului autoreflexiv al acestora. Cel care alege să citească
perspectiva evenimentelor va fi vitregit de beneficiile suplimentare, acelea care sunt rezervate doar
celor pregătiți să evolueze. Cel care va putea să valorifice această flexibilitate desprinsă din schema
legăturilor dintre decade va arăta că are o minte elevată și, nu doar atât, că dispune de o structură a
sufletului foarte rafinată.
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Decada a II-a (11 – 20 martie)
Puterile se trezesc.

DECADA NR. 8
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

18

21-30 iunie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

23

11-20 august

Moralitate, spiritualitate, progres

4

1-10 februarie

Cuvintele sunt pierdute pe drum. Accident din neglijență. Conflicte pe ideea de dreptate.
Asocierile înseamnă putere. Confesiunea înseamnă slăbiciune. Se inițiază un drum. Devenire prin
depășirea unui obstacol. Sentimentul este evidențiat. Sunt tolerate mai ușor ieșirile
temperamentale. Marile realizări personale sunt privite în viitorul îndepărtat. Exces de emoții
reziduale. La nivel social se va pune problema renegocierii pentru a reînvia relații mai vechi uitate.
Interiorizare. Diminuare. Teama este combătută prin înțelepciune. Sentimentul de neapartenență
păcălește. Vindecarea este privită ca o necesitate urgentă. Agresivitate împotriva unui obicei prost.
Teama de greșeală ucide liniștea. Răspuns negativ la o solicitare mai veche. Asocierile sau
reasocierile din ultima vreme constituie picătura care umple paharul. Anunțul este folosit ca vârf
de lance. Viitorul sperie. Liniștea este menținută prin detașare de scandal. Privire de ansamblul
asupra ultimei perioade. Prilej pentru deschidere personală. Adevărul poate speria. Un diagnostic
eronat duce la descoperirea unei alte afecțiuni. Este descoperită o idee importantă. Se face o
analiză pertinenta asupra ultimei perioade. Deciziile de acum se mențin cel puțin o lună. Eliberare
de tensiune prin activități practice, mișcare, sport. Factorii de coagulare folosesc alte elemente. Se
caută în societate asocieri care să ascundă dezordinea din intimitate. Simulare. Minciună.
Agresivități gratuite.
Începutul acestei decade coincide cu a treia zi de Scorpion aducând o stare de spirit foarte
bună însă un ușor conflict de interese pe ideea că acum ne aflăm într-o altă etapă a vieții și trebuie
tratată ca atare. Această nouă etapa a vieții nu vine din faptul că împărțim luna martie în trei decade,
ci din faptul că acum se împlinește conjuncția Marte-Uranus, inițiindu-se un nou ciclu MarteUranus, o componentă importantă a ciclului vieții care se ocupă de dorință, vitalitate, universalitate.
Această relație dintre Marte și Uranus dictează faptul că intrăm într-o nouă etapă, cea care lasă în
urmă nu doar 10 zile, cât a numărat decada anterioară, ci întreaga perioadă de la începutul anului
până acum.
Unii astrologi i-au dat și un nume - ciclul entuziasmului sau ciclul inițiativei. În răstimpul
de 2 ani și jumătate cât durează nu va atrage atenția astrologilor mai mult decât am făcut-o deja
marile cicluri Uranus-Pluton (ciclu războiului), Neptun-Pluton (ciclul credinței), Neptun-Saturn
(ciclul ideologic) sau Neptun-Jupiter (ciclul abundenței), Jupiter-Saturn (ciclul protectoratului),
Saturn-Pluton (ciclul puterii) sau Uranus-Jupiter (ciclul progresului).
Ciclul Marte-Uranus ne vorbește acum despre intensitatea cu care trăim viața ori despre o
curiozitate care, pe lângă faptul că dorește să ajute individul cu informații noi, bruschează structura
emoțională cu scopul de a o translata pe nivelul următor. Există însă și consecințe negative ale
acestui fapt, iar acestea pot fi integrate la capitolul pagube colaterale. Cert este că atunci când Marte
și Uranus se întâlnesc electricitatea corpului uman crește, percepțiile se intensifică, iar riscul ca o
neglijență să fie scapată de sub control este foarte mare. Pentru că vorbim de o întâlnire a celor două
planete pe zodia Berbec putem indica și pionieratul ca fiind o țintă în preocupările de acum.
Întâlnirea celor două planete pe această zodie masculină nu trebuie neapărat să indice
semnul unei neglijențe, ci și al victoriei, al triumfului său al răsturnărilor spectaculoase de situație.
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Nu trebuie să uităm însă că suntem într-o zi de Scorpion și ambiția, inițiativa, curajul, sunt motivate
de necesitatea obținerii unei victorii pe care să nu dorim să o împărțim cu nimeni. Dacă ne referim
strict la momentul de față, victoria nu face trimitere foarte departe în timp, ci se referă la câștigul
imediat, așa cum am văzut că s-a mai întâmplat de la începutul anului până acum. Trigonul
luminariilor poate reprezenta aici principalul motiv pentru care omul își îndreaptă atenția către
lucruri mici, dar și posibilitatea ca aceste lucruri mărunte să reprezinte elementele de vindecare pe
care le primește ca o garanție a cerului.
Ținta ciclului Marte-Uranus, conform schemei de repartizare aplicată anului 2015, va face o
legătură foarte strânsă cu preocupările lunii ianuarie. Ținta acestui moment va fi finalul lunii iunie,
așa cum am văzut că s-a întâmplat în primele două decade a lunii ianuarie. Astfel, fenomenele
stranii ale ultimei zile de Scorpion se află în consonanță perfectă cu afirmația "Nu știu ce s-a
întâmplat!"
Este adevărat, multe necunoscute ne invadează azi și dacă ar fi să explicăm ceea ce știm din
ceea ce am trăit până acum, am observa că pierdem cuvinte pe drum, iar relațiile sociale, suficient
de încordate, nu ne ajută să simplificăm lucrurile nici măcar nu ne ajută să exprimăm lucrurile
simple, accesibile oricui.
Când încă Luna nu și-a schimbat zodia, Marte și Pluton împlinesc un careu și caută să
stabilească noi repere sau să distrugă ceea ce nu s-a reușit de la începutul lui martie până acum. De
fapt conjuncția lui Marte cu Uranus înseamnă integrarea sa în careul pe care Uranus și Pluton îl
împlinesc de câțiva ani. În aparență acest unghi aducea o siguranță de sine bazată pe incertitudine
zilei de mâine. Ceea ce nu este sigur promite, prin statutul de schimbare, contactul cu un bine
nesperat. Nu trebuie însă să ne amăgim prea mult. Careul maleficilor are acum conotații
distrugătoare pentru că va ține cont de etapele intermediare în contactul cu dreptatea, ci va aduce
conflicte pe ideea de justiție, dar nu așa cum ar fi trebuit și după bunul plac. Rezultanta acestei
situații îl constrânge pe individ să se manifeste într-o anumită direcție chiar dacă nu dorește acest
lucru.
De fapt, această realitate astrală este mult mai periculoasă decât pare la prima vedere în
sensul că oamenii pot deveni foarte ușor victime ale propriilor aspirații, ale propriilor ambiții sau
chiar victime ale dorințelor de răzbunare. Însă această dispunere a planetei Marte mai are o
conotație, aceea de a pune în dificultate planurile de viitor pentru că individul este mult mai atașat
de ceea ce se întâmplă în prezent ori de ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru a mai ține cont de
oameni sau proiecte de viitor. Această confruntare are însă la baza un blocaj, ca și cum oamenii sunt
puși acum să traverseze situații pentru care nu sunt pregătiți.
Cerul astral în acest moment este însă mult mai dificil în aspectul său spiritual. Schema de
repartizarea a legăturilor dintre decade insistă că această idee a comunicării deficitare cu trecutul,
blocează atenția pe anumite evenimente care s-au consumat în perioada 1-10 februarie. Unii vor
considera că este mult mai ușor să lase lucrurile în voia lor, să nu se implice cu atât de mult patos,
poate chiar ar trebui să lase deoparte dorința de răzbunare sau aroganța.
Cel care va putea să procedeze în felul acesta va demonstra în primul rând că înțelege
calitatea pe care o are în mediul de apartenență, că știe de câtă putere dispune, de câtă voința, dar
mai ales știe ce nu vrea să distrugă. Așa cum se poate deduce, pentru menținerea acestei atitudini
este nevoie de o experiență construită cu pași mici prin răbdare și respect față de oameni. Luna,
acum abia intrată în zodia Săgetător, va facem un inventar asupra acestor calități pe care anturajul le
promovează. Ținând cont de aceste direcții observăm că zilele de Săgetător (Luna în Săgetător) sunt
zile în care se redescoperă valorile semnale pozitive. Pe ideea "acolo unde îi stă puterea acolo îi va
sta și slăbiciunea cea mai mare" această contradicție între partitura negativă, care vine din impactul
planetei Marte asupra careului maleficilor Uranus și Pluton, și îndemnul la performanță pozitivă,
venită din tranzitul Lunii prin zodia Săgetător, revigorează structura despre care, până acum, se
credea că nu mai are nicio șansă.
Momentul 12 martie 2015 reprezintă o curbă importantă în educația individului și, prin
intermediul acestuia, a grupului de apartenență. Se poate vorbi acum despre o bază bună care îi va
permite individului ca din două rele să o leagă pe cea mai puțin rea. La momentul acela Mercur se

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

98

află pe gradul anaretic al zodiei Vărsător, refuzând să complice lucrurile prin epuizare, dar devenind
în același timp un obstacol prin rigiditate.
Deși, în aparență, această atitudine ar putea să sugereze defensivă sau retragere, faptul că
planurile de acum vor avea finalitatea în decada a 23-a, adică în intervalul 11-20 august, face din
această perioadă una foarte importantă la capitolul devenire socială. Suntem încercați mai mult pe
metodele de reușită și, de aceea, unele dintre ele chiar vor da rezultate.
Odată cu intrarea lui Mercur în zodia Pești dorința de dreptate îi va ajuta pe oameni să se
înțeleagă mai bine. Însă această dorință de dreptate se sprijină prea mult pe de mulțumirea că viața
este dură, grea sau adesea nedreaptă. Intrând în această zodie a expansiunii afective Mercur îi va
face pe oameni să simtă mai adânc, mai liber, mai complex, fără a pune în pericol integritatea
grupului. Pot apărea aici nostalgii ale vremurilor apuse, tendința de a reînvia trecutul pe motiv că
acesta trebuie să înlocuiască prezentul. Deși faptul că planeta Mercur lasă în urmă gradul anaretic al
zodiei Vărsător reprezintă un element bun, nu va putea însă orienta corect pornirile temperamentale
pentru că sentimentul nedreptății nu va putea fi lăsat în urmă. Sunt prea multe resentimente pentru a
reuși, fără o instruire în sensul acesta, să ne eliberăm de tensiune.
Dar pentru a înțelege care va fi calitatea planetei Mercur în zodia Pești trebuie, în primul
rând, să observăm că Luna de pe ultimul segment al zodiei Săgetător trimite două trigoane către
Uranus și respectiv Jupiter, împlinind o piramidă de foc. Acesta este un moment de mare inspirație,
de clarviziune, de expansiune a câmpului conștiinței, dar nu la întâmplare, ci către zona pe care
anterior o credeam bogată în informații sau superioară. Așadar, avem liber la inspirație și orice
contact cu lumina, fie el cât de mic, va face altceva decât să reînvie emoții reziduale ori să creeze un
neastâmpăr.
Pentru cei care doresc să-și ridice standardul de viață, memoria a cea ce s-a întâmplat în
ultimele două zile ataca sentimentul evoluat și nu este nimic rău în a ne sprijini pe el. Mercur în
Pești este însă prea alunecos, prea atent la deciziile proprii și prea mult înclinat către ezitare,
instabilitate sau balans. Principalul beneficiu al acestei expansiuni vine din faptul că poate oferi un
elan puternic proiectelor de viitor. Dacă există voință, lipsa de cunoștințe va fi tolerată, la fel și lipsa
de experiență va fi trecută cu vederea dacă memoria este foarte bună, neatenția nu poate constitui un
impediment dacă este înlocuită de inteligența practică.
Aceste direcții au nevoie să fie interpretate într-un cadru mult mai larg. Faptul că în această
zi în care Mercur trece în Pești, Junon își revine la mersul direct, reprezintă indiciul că apelul la
trecut se face punctual, prin anumite episoade care s-au consumat în comunitate, în zonă publică, în
văzul tuturor, doar că fiecare a interpretat după cum i-a convenit mai bine. Dacă a avut această
libertate de a interpreta după bunul plac un fenomen social sau o situație trecătoare nu înseamnă că
observațiile acestea vor fi luate de ceilalți ca etalon. Dacă viața nu ar fi privită și ca o sumă de
constrângeri, această întâmplare nu s-ar fi lipit de conștiința individului cu gândul de a-l parazita, ci
ar fi avut statut de experiență. Junon a intrat în mers retrograd în 16 decembrie 2014 și se pare că
acesta este momentul spre care sunt îndreptate acum acțiunile concrete.
Elementul cel mai dedicat acestui moment, despre care un manual de astrologie nu poate
vorbi pentru că se referă la sinteză, reprezintă teama de a săvârși un gest foarte mare, care să pună
în valoare statutul sau imaginea publică pe o perioadă mare de timp. Aceasta sugerează că ridicarea
standardului de viață se face numai prin asociere. De aceea, putem vedea în această perioadă cât de
interesați sunt oamenii să se întâlnească, să facă schimb de experiențe, de informații, de sentimente
în speranța că procesul la care participă va fi încărcat de la sine cu gesturile remarcabile care să-i
facă să se simtă importanti. Dacă Junon ar fi fost în continuare în mers retrograd, iar luminariile nu
ar fi împlinit acum faza de Ultimul Pătrar, nu s-ar fi pus problema acum să facem un inventar prin
reziduuri, nemulțumiri cauzate de interpretări prea subiective ori aversiune față de ceea ce nu poate
fi real.
Ne punem însă problema acum ca minciuna, informații neadevărate despre sentimente sau
anumite evenimente din viața personală să fie ascunse doar pentru că îndrăzneala celorlalți
intimidează. Înainte de a trece în Capricorn, Luna are de împlinit un trigon cu Venus, semn că toată
această frământare are, până la urmă, un final bun.
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Nu încape discuție că zilele de Capricorn vin să completeze această dorință de frumos, de
eleganță sau de rafinament. Din această cauză descoperim în aceste zile de tranzit al Lunii prin
exilul său (Capricorn) faptul că nu suntem susținuți așa cum ne-am dori, că nu primim din jur
ajutorul de care îl speram, că suntem lăsați să acționăm singuri deși ni s-a promis altceva. Asta va
duce la un gen de experiență care devine în timp înțelepciune. Misterul suferinței înseamnă acum
accesul la depozitul de informații la care facem apel tocmai pentru a ne diminua propria suferință,
adică se insistă mai mult pe această latură până când totul se consumă și ori devenim învingători, ori
pierdem totul. Dar nu trebuie să uităm că dacă suntem îndemnați să facem acest lucru înseamnă că
trebuie să învățăm cum anume se procedează pentru a nu fi nevoie pe viitor de o presiune a cadrului
social pentru a ajunge aici.
Unghiurile din această primă zi de Capricorn nu ne ajută, de la sine, în sensul acesta, pentru
că ele nu fac referire la necesitatea învățării acestei lecții, ci și la a afișa un sentiment de protecție
susținut de o înțelegere corectă a prezentului. Saturn va intra în mers retrograd până pe 2 august
îndemnând spre a revizui un comportament, spre a corecta o greșeală, fără însă a ține cont de
metoda de lucru, deci cadrul social, condiționările lor, motivațiile personale, adică Luna din
Capricorn, nu.
Următoarea perioadă, din acesta punct de vedere, s-ar putea să ni se pară mai dură decât este
în realitate. Senzația de durere pe care Saturn retrograd o predispune, seamănă cu senzația de durere
oferită de mersul retrograd a lui Marte. Ne referim aici, în mod special, la frământările prin care
trece societatea, dar și la necesitatea de a găsi soluții care să schimbe cumva mediul ambiant.
Asemănarea dintre malefici pe principiul durerii se oprește însă doar în acest stadiu. Experiența de
viață îi îndeamnă pe unii să se sacrifice pentru cei din jur protejându-și, astfel, anturajul.
Luna se află acum în domiciliul lui Saturn și va avea o colaborare cu Saturn din Săgetător pe
principiul eficienței sau al stabilității în grupul de apartenență. În felul acesta, se caută soluții pentru
ceilalți în ideea că dacă acest anturaj va fi prosper, sănătos, liniștit lucrurile vor fi construite în
aceeași manieră și pentru individ.
Există însă o forță specială în acest tranzit al Lunii prin zodia Capricorn. Ea nu vine în
special din încrederea în sine, nu vine nici măcar din stabilitatea pe care o constată oamenii atunci
când își văd edificiul aproape de final, ci vine din încrederea pe care o au ceilalți. În felul acesta, se
construiesc legături stranii între oameni, iar ei se dovedesc mai puternici mai siguri mai rezistenți.
Nu putem vorbi aici despre un progres spectaculos, nici despre o dinamică socială marcată de
schimbări majore, ci despre ușurința de a înțelege rolul personal în ecuația socială. Este adevărat
acum, prin toată această dispunere, dinamica socială atrage mai mult atenția asupra schimbărilor
sociale decât asupra îndeplinirii unor deziderate personale. Trebuie însă să avem încredere în grijile
pe care oamenii le duc cu ei de-a lungul anilor sau chiar deceniilor, pentru că acestea ar fi cei mai
buni profesori.
Trecând în Capricorn, Luna va fi în conjuncție cu Pluton, dar și în careu cu Axa Dragonului,
Uranus și cu Marte. Din această cauză anumite lucruri s-ar putea să nu mai funcționeze, iar
standardul de viața să comporte o ultimă schimbare. Nu toată lumea va constata că a 2-a zi de
Capricorn ar putea fi o zi de retrogradare, de revoltă, inversiune, întoarcere. Oamenii sunt foarte
preocupați acum să ducă mai departe hotărârile limitate ori marcate de agresiune din ultima
perioadă și se comportă ca niște persoane imature care nu se interesează de ce nevoi au ceilalți, care
le sunt problemele și mai ales de ce uneori se arată agresivi.
Prin careul Lunii la Axa Dragonului înțelegem că sentimentul de apartenență păcălește. În
realitate, ziua de 15 martie, pentru că la ea ne referim, înseamnă momentul în care adoptăm o
hotărâre pentru consolidarea confortului. Sigur am mai auzit de aceste direcții și am observat că
unele dintre ele nu s-au finalizat așa cum am crezut. Acum însă suntem dispuși să învățăm din
greșelile proprii și privim în urmă ca într-un film de război al cărui final îl dorim asa.
Sunt, așadar, momente în viață, ca acesta pe care le traversăm acum, care lasă impresia de
stagnare, de înțepenire. Această discontinuitate reprezintă modul în care destinul ne încearcă
gândirea, maturitatea afectivă sau fidelitatea și stabilitatea. Fie că ne place sau nu, momentul în care
Luna din Capricorn ne spune că a sosit momentul să ne controlăm mai bine sentimentele, să fim
respectuoși, atenți, disciplinați înseamnă și momentul în care ne ies în cale tot felul de situații
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ciudate, negative, dure, distructive (careul Lunii cu Uranus) care, în această perioadă, au conotații
cu mult mai importante decât credem. Careul Lunii la maleficii Uranus și Marte înseamnă întâlnirea
cu dorințele distructive. Unii s-ar gândi foarte repede că aceste dorințe distructive ar putea să le
aparțină. Momentul acesta, pentru că are integrat în el și o flexibilitate ascunsă privirii directe, nu
face trimitere doar la dorințele distructive pe care le are individul față de cei din jur, ci ne arată și
zona periculoasă față de care, din proprie voință sau din ignoranță, ne expunem. Știm din anumite
direcții impuse de terapiile moderne că multe din bolile incurabile reprezintă programe negative pe
care pacienții și le activează. Conform acestora, chiar dacă unii dintre ei nu ating repede sfârșitul
tragic, prin etapele intermediare integrate acestor programe ei vor fi tot timpul vulnerabili în față
unor energii similare, slăbiciuni organice sau afective, în fața unor motivații care îi îndeamnă să
abandoneze lupta. Acum avem șansa să înțelegem cât de periculos este acest program și cât de
important este să îl modificăm ori pur și simplu să-l înlăturăm. Dar înainte de a trece la lucru
propriu-zis va fi nevoie de un moment de atenție, de observație, de luciditate. Dacă îndeplinim doar
una dintre aceste condiții, nu va fi suficient. Nu se poate atenție fără luciditate și nici observație fără
acceptare, adică, mai exact, se poate, dar nu duce spre niciun rezultat pozitiv.
Nu doar cei care suferă vizibil au astfel de programe negative. Cu toții le avem și pentru a ne
desprinde de acest sistem otrăvitor despre care am ajuns să credem că reprezintă cel mai frumos
lucru care ni se poate întâmpla, va trebui să facem eforturi vizibile pentru că o situație de genul
acesta nu se rezolvă de la sine. În felul acesta, vindecarea de aceste programe este privită ca o
necesitate urgentă la care trebuie să apeleze toți cei care doresc să progreseze ori care au nevoie de
anumite modificări în viață. Acum, Luna din Capricorn se află într-o dispunere dură cu elementele
propriei structuri sau cu elemente aparținând unor structuri sociale prea solide, prea dure, prea
periculoase încât vom avea impresia că aceste programe, aceste probleme de suflet sunt prea
dificile, prea dure. Astfel, ne vom aminti de cuvintele părintelui Arsenie Boca care spunea că atunci
când sunt vom alege calea specifică
naturii umane, calea binelui, ne
vom întâlni cu trei tipuri de
pericole majore - lumea, viciile și
diavolul, în care acesta din urmă
reprezintă
chiar
întruchiparea
acestor programe negative. Așadar,
momentul acesta poate reprezenta o
mare victorie pentru cei care sunt
hotărâți. Indecișii acum riscă să fie
deviați de la cale, sunt lăsați în
urmă sau abandonați acolo unde
cer cu cea mai multă insistență să
fie tolerați: în viciu.
O mare parte din ziua de 16
martie va fi în continuare dominată de trecerea Lunii prin Capricorn, moment în care se va împlini
și un sextil între luminarii, dar și un careu între Lună și Venus. În ciuda aparențelor, zilele de
Vărsător sunt zile de regret și această părere de rău va purta această amprentă a fricii de iubire pe
care Mercur, aflat în plin tranzit prin zodia Pești și în careu cu Saturn retrograd, o va întreține.
Oboseala va fi cuvântul de ordine al acestui moment și tot prin oboseală va fi explicată și uitarea
selectivă, aceea prin care oamenii aleg acum să nu mai simtă atât de intens problemele sociale.
Careul lui Mercur cu Saturn se traduce și printr-o folosire inadecvată a termenilor tot dintr-o
teamă ascunsă de a nu greși în fața unui tribunal, de a nu răni pe cei față de care avem sentimente
profunde, neîmpărtășite încă. De aceea finalul tranzitul Lunii prin Capricorn are această conotație
de oboseală, epuizare, tristețe, dezamăgire în fața unor probleme care par imposibil de rezolvat
pentru că nu se lasă modelate. Astfel, va fi constatată o defazare între intenție și acțiune, iar pentru
toate acestea va fi căutat cu insistență un vinovat.
În schema de interacțiune aplicată anului 2015, momentul 16 martie va fi mult mai apropiat
de perioada 11-20 august (decada a 23-a), zonă unde vor fi proiectate aspirațiile și proiectele de
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viitor formulate acum, decât de celelalte perioade. Judecând după faptul că termenii s-ar putea acum
să nu mai fie folosiți cum trebuie, am putea să ne lovim de o problemă mult mai mare decât pare la
prima vedere. Este distrusă o inițiativă a unui apropiat, la vedere prin intenții bune, dar ascunsă în
spatele unei invidii periculoase. Privind schema de distribuție a legăturilor astrale putem stabili că
doar două perioade permit dezvăluirea acestor gânduri ascunse: 11-20 august și 21-30 iunie.
Trecerea Lunii în Vărsător schimbă registrul comportamental și ne aduce în fața unor
situații care cer aplicare imediată. În această primă zi de Vărsător există percepția că secretele
dezvăluite sunt o adevărată sursa de liniște. Mulți gândesc la faptul că depozitele care le dețin nu
mai corespund nevoilor societății și atunci au față de aceasta o rezervă, o atitudine negativă. Intuiția
acestei zile se integrează în seria evenimentelor majore predispuse de careul Uranus-Pluton care se
împlinește în dimineața zilei de 17 martie. Eveniment de mare rezonanță astrologică, acest careu
atentează asupra bunelor moravuri, echilibrului în centrele nou înființate, reglementarea unui statut
prin anularea unor drepturi. Anticiparea acestor situații se va face pornind de la îndemnul de a pune
la dispoziția celorlalți secrete personale. Acolo unde se rupe înțelegerea din această cauză,
răspunsul negativ va lăsa impresia că, de fapt, acțiunea din prezent nu este o reacție
temperamentală, ci un răspuns la o solicitare mai veche.
Abia aici realizăm că de această dată conotațiile sunt mult mai mari decât par la prima
vedere pentru că se pot integra în această zona a "răspunsului" ecouri extrem de diverse la solicitări
care nu au fost formulate în mod direct. În felul acesta, factorul psihic are o greutate aparte și, prin
utilizarea acestuia, ajungem la concluzia că trăim vremuri apăsătoare, că atributele cunoașterii
spirituale nu mai sunt băgate în seama pentru că, de fapt, caută avantajul câștigului imediat,
îmbogățirea, satisfacția prin orice mijloc, răzbunarea. Schema de distribuție a influxurilor astrale ne
lămurește în privința acestor direcții, indicând faptul că valorile spirituale ne întorc în timp la
momentul când planeta Saturn și-a început mersul retrograd, adică în prima decadă a lunii februarie.
Celelalte direcții, indiferent de calitatea pe care o au, arată acum o perspectivă mai puțin plăcută,
poate chiar înfricoșătoare, atribuita perioadelor 21-30 iunie și 11-20 august.
Trecerea de la Capricorn la Vărsător, prin intermediul tranzitului Lunii, aduce un moment de
neatenție în postura de factor de decizie. Deși momentul aferent zilei de 16 martie este mic în
comparație cu perspectiva asupra căreia lucrează luna martie, rolul lui Saturn este unul destul de
important pe segmentul relațional. Unii oameni cred că acest conflict se rezolva prin izolare, dar
Saturn din Săgetător nu merge atât de departe cu predispozițiile, ci le arată care sunt breșele de
securitate, în cine trebuie să aibă încredere și în cine nu, când trebuie să fie mult mai atenți, la cum
vorbesc și cum se poartă.
Înțelegem, astfel, că va fi greu să se poată realiza acest proces în masă. Reușita va fi
realizată doar în cazuri izolate, iar împlinirea lor nu ține de eventuala asociere, ci de disponibilitatea
pe care o arată față de evoluția individuală, față de această aventură a spiritului.
Careul maleficilor Uranus și Pluton confirmă un presentiment negativ care făcea referire la o
tensiune relațională. Acesta vorbește de nedreptate, de intransigență, de cultivarea unui disconfort
ca element de referință în raporturile sociale, ca și cum e normal să fii stresat, îngrijorat, obosit sau
să te îngrași continuu. În egală măsură, acest unghi între malefici, pentru că beneficiază de condiția
presentimentului, aduce și momentul în care decizia să aibă conotații pozitive. Să nu uităm că în
această a doua zi de Vărsător Luna i se opune lui Jupiter și rupe tăcerea. Intuițiile din zilele
anterioare devin acum expresii purtătoare ale unor mesaje revoluționare. Este posibil să se distrugă
un demers, este posibil ca vârful de lance să înțepe și pe cine nu trebuie. Există în ecuația astrală
integrată și această marjă de eroare care va fi mai periculoasă pentru lideri decât pentru ceilalți.
Regretul zilelor de Vărsător au integrate o liniște suspectă. Atunci când vizează realizările
pe care nu le vor avea niciodată, oamenii vor să depășească etape, nu neapărat ca timp, cât mai ales
ca informație sau experiență. Unii se dovedesc prea puternici ca să nu reușească acest lucru, însă cei
mai mulți se pierd pe drum, uită de unde au plecat, preiau din comportamentul celorlalți, poate chiar
și din cunoștințele lor, atribuindu-și un statut pe care nu l-au câștigat și deci pe care nu-l merită.
Există și în această zonă o necesitate a realității subtile prin care se face dreptate, indiferent de
mijloacele folosite ori de consecințe. În acest moment, când Luna i se opune lui Jupiter, conotațiile
dreptății sunt de natură karmică. Deși ar părea că lucrurile greșite sunt cântărite, adevărul va fi în
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continuare ascuns și este foarte probabil ca descoperirea sa să însemne contactul cu revolta
neînțeleasă ori chiar cu răzbunarea. Aici se poate vorbi și despre eroarea liderului pentru că
momentul când anumite structuri sociale cer aplicarea planului de rezervă, acesta se va desprinde de
necesitatea grupului, comportându-se ca un om oarecare, cu nevoile și cerințele sale și este foarte
probabil să nu poata gestiona ambele direcții în care este implicat.
Am văzut de-a lungul anilor diferite momente sociale determinate de unghiul dintre
maleficii Uranus și Pluton și nu vom fi chiar în afara noțiunii de tensiune ori de revoluție. De
această dată, însă, direcția va fi altfel. Se rupe tăcerea într-o zonă care, în ansamblul ei, este corectă,
dar care acum, în această perioadă, trece prin frământări, iar confuzia liderului vine aici din faptul
că pune frământările prezentului pe cauze greșite. Faptul că pe acest moment Venus trece din exil
(Berbec) în domiciliu (Taur) aduce o notă plăcută acestora episoade. Se declară cu patetism
revoluționar ca lumea cea nouă se va construi pe baze mult mai bune, ca valorile asupra cărora se
lucrează sunt cu mult superioare celor din prezent. Studiind conjunctura astrală a momentului,
observăm întâi o competiție neloială apoi, dacă ne mai rămâne timp, ne vom ocupa și de adevărul
celor declarate. Putem spune că acolo unde oamenii se detașează de scandal, vorbe goale, există
valori care se vor transmite în descendență. Goana după senzațional, indecență și ușurința cu care
oamenii se critică pentru a-și submina unii altora autoritatea, marchează momentul de declin al unui
demers transformând eroarea într-un eșec. Aceste lucruri se fac însă cu o mare luciditate, de aceea
distrugerea unui demers, compromiterea imaginii sau, mai simplu, eșecul de acum, îi duce pe
oameni într-o zonă a regretelor epuizante. Prin aceasta, regretele viitorul îi sperie și o parte dintre
aceștia, pentru a supraviețui, se vor preocupa prea mult de secretele celorlalți și considerând că,
procedând așa, se apără de pericole, de fapt își asigură un loc ingrat.
De fapt, despre acest sentiment al superiorității se va vorbi în aceste zile de Vărsător și
aceasta constituie sursa de putere și ne dezamăgește. Pe ultimul segment al zodiei Vărsător
sensibilitatea va căpătă o notă tristă, mult mai accentuată decât la începutul acestei perioade când
intuiția unui episod trist a oprit brusc entuziasmul și încrederea că munca și seriozitatea produc
rezultate foarte bune.
Conjuncția Mercur-Neptun de pe zodia Pești ne aduce o privire de ansamblu menită să
salveze conștiința din această capcană a fricii de beneficiile obținute prin nemuncă. Momentul
acesta devine unul de o expresivitate rară pentru că permite trecerea elementului individual într-un
plan secund, supunându-l voinței de grup. Este adevărat, în anumite medii s-ar putea ca această
preschimbare să ducă la o și mai mare încărcare a structurilor afectivă sau mentală, dar acolo unde
există o lumină, oricât de slabă ar fi, puterea subtilă va putea fi adusă aici, în această lume,
producând adevărate miracole. Se poate vorbi în aceste zile de Pești (Luna în Pești) de miracole.
Pentru că de-a lungul acestei decade latura spirituală a fost vitregită, cunoașterea trecând în planul
secund, educația morală asimilând și ea trăsături periculoase, această expresie pozitivă ne va încânta
foarte mult chiar și acolo unde nu avem de-a face cu rezultate imediate. Este posibil ca în aceste zile
de Pești unii să vorbească mai mult decât au făcut în zilele de Vărsător, la fel cum este de ciudat ca
acum să se arate mai harnici cei interesați de munca proprie care au făcut impresie bună mai mult
decât am făcut-o în zilele de Capricorn sau să fie acum mai dinamici, mai deschiși și mai
comunicativi decât au fost în zilele de Săgetător. Asta se întâmplă pentru că activarea zodiei Pești,
în primul rând prin conjuncția Mercur-Neptun, apoi prin implicarea Lunii în trei conjuncții
succesive cu Neptun, Mercur și Chiron, extinde dintr-odată câmpul conștiinței și, implicit, sfera
preocupărilor aducându-ne un grad mare de satisfacție. Cu alte cuvinte nu știm ce anume să facem
pentru a ne simți bine, iar preocuparea aleasă s-ar putea să fie în totală contradicție cu îndemnul
social, planurile pe care le-am făcut sau ce se cade să facem.
Momentul de inspirație accentuează o zonă a căutărilor. Aici ne vom întoarce din nou la
mistere, la secretele celorlalți, la ceea ce a fost împărtășit pe ascuns sau care nu a fost încă pregătit
pentru a fi lansat opiniei publice. Putem vorbi aici de proiecte secrete, promisiuni de modificare a
comportamentului, de depășire a unei bariere, de însușire a unor cunoștințe care pe viitor se vor
dovedi de o importanță covârșitoare. Am putea beneficia de toate aceste lucruri dacă nu vom uita ca
liniștea hrănește sentimentul de siguranță, iar sentimentul de siguranță ne coboară standardul de
viața la pretențiile unui trai izolat sau în intimitate, ceea ce îndeamnă comunitatea să aprecieze omul
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și valorile sale fără a-i distruge libertatea de expresie. Din nefericire, lucrurile acestea vor fi
realizate cu un mare sacrificiu. În funcție de situația parcursă se pune problema desprinderii de
elementul care, inițial, avea un rol covârșitor în planurile de viitor. Fără acesta nu numai că viitorul
va fi iluzoriu, dar și prezentul va cere reconfigurări stranii.
Suntem familiari cu tendința oamenilor de a se asocia în secret, de a-și pune în practică
ideile, oricât de curioase sunt privirile celorlalți, lăsând impresia că fac ceva ieși din comun.
Autoreflexivitatea acestei idei îi va îndemna pe cei care se ascund să creadă că fac parte dintr-un
grup elitist. Vom vedea în această a doua decadă a lunii martie cât de ușor se va trece în zona
asocierilor secrete, iar aici ne referim doar la demararea unui program de dominare din interior.
Știm că de a lungul istoriei grupuri care au devenit mai apoi celebre și-au început activitatea
întâi modest, hrănindu-se cu informații corecte și afișând un comportament exemplar. Cu timpul,
lucrurile s-au schimbat, moralitatea s-a impurificat și odată cu aceasta a crescut și numărul
adepților. Tendința de a judeca sacrificiul ne va îndemna să considerăm că inițial acestea au făcut
un lucru bun, dacă transformările timpului au fost singurele forțe vinovate de această schimbare. Nu
trebuie să uităm ca drumul spre iad este pavat cu bune intenții și că indiferent de ceea ce se declară
acolo, nu se hrănește progresul individual fără a-l face mai mult sau mai puțin vizibil pe individ în a
depinde de noua structură. Acum, cadrul astral pe care-l traversăm nu se referă la grupări elitiste, și
la cele oculte. Despre asta va fi vorba în aceste zile de Pești când oameni vor fi îndemnați să se
exprime de o manieră complicată ori ascunsă. Acolo unde nu se lucrează bine cu înțelegerea, acolo
unde sentimentul de compasiune sau de sacrificiu, acolo unde efortul și disponibilitatea își găsesc
locul avem de a face cu o persoană implicată într-un proces real de evoluție. Celelalte cazuri aduc
doar preocupări pentru latura ocultă care, este adevărat, au și ele beneficiile lor, dar nu reprezintă o
cale de evoluție, ci doar de exprimare. În timp ce transformarea duce la evoluție, exprimarea, în
contextul acestor zile de Pești, duce la revoluție.
Caracterul tragic al acestei perioade vine din faptul că oamenii nu vor fi avertizați că, fără
să-și dea seama, se scufunda în tenebre. Vor fi orbiți de instrumentele pe care le utilizează și vor
avea mai multă încredere în tehnică decât în vocea interioară. Astfel, situația de față îi transformă
din ființe cu o șansă de evoluție, în ființe care au certitudini, adică nu mai caută, ci știu deja cum să
lucreze cu informația. Vor insista pe ideea că au misiuni, vor să salveze balenele albastre, toți câini
maidanezi, bolnavii de cancer sau planeta, dar ei nu fac nimic pentru progresul personal, ci doar
pentru confortul personal. Din această cauză acțiunile lor vor lăsa impresia că au un spectru larg de
acțiune, că se ocupa de la politică, structuri economice administrative, până la sport, educație,
cultură. În realitate, eșecul acestor oameni în evoluția personală îi obliga să meargă doar spre
confort. În privința acestui confort, cu toții suntem invitați să facem o analiză pertinentă asupra a
ceea ce am traversat de la începutul lunii până acum, însă rezultanta include și confortul celorlalți
nu doar al celui personal în seria de acțiuni pe care considerăm acum că trebuie să le săvârșim
urgent.
Înțelegem, astfel, cât de complexă este această căutare, dar mai ales cât de ușor se poate
devia de la cale dacă refuzăm să învățăm că drumul are uneori și spini, că el ne poate umili sau
marginaliza, dar niciodată un drum autentic nu te va face mic sau inutil. Crescând, va fi suficientă
expresia cunoașterii personale. Micșorându-te, nu vei face altceva decât sa te învelești în ideile
celorlalți. Dacă în primul caz ideea de asociere este similară cu cea a prieteniei, al doilea caz
complică lucrurile foarte mult reinventând relația profesor-elev și punând-o pe baze greșite ce țin de
plată, recompensă, obligație, datorie.
Se impune astfel înțelegerea corectă a acestor direcții acum când Mercur și Neptun sunt întro conjuncție atât de strânsă. Înțelegând corect aceste direcții vom reuși să facem o distincție clară
între cei care se erijează în formatori de idei, lideri de opinie, ghizi și fariseii sau magnetofoanele
portabile în care nu încap decât părerile celorlalți și pe care, în fățărnicia lor, ajung să le considere
expresii ale propriilor experiențe de viață. Aceștia sunt, cum bine a spus Iisus "morminte văruite".
În ultima zi a acestei decade, cu câteva ore înainte de împlinirea fazei de Lună nouă, Venus
și asteroidul Junon împlinesc un careu. Înțelegem că acest caracter duplicitar ori agresiv orientat
împotriva calităților sufletești poate genera un adevărat scandal public, invocând motivul
independenței ca fiind una dintre cele mai mari nedreptăți care au fost făcute de-a lungul ultimelor
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zile. Prin această revoltă, se urmărește îmbunătățirea nivelului de trai, dar nu oricum, ci prin
accentuarea crizelor relaționale pe tronsonul care s-a dovedit problematic în ultimele 4 săptămâni.
Nu încape îndoială că toată această situație va lua înfățișarea unei crize. Asta se întâmplă
pentru că suntem într-un mare impas, acela care deformează indicatorul și ne spune că relațiile cele
mai complicate sunt momentele în care putem adjudeca cea mai mare victorie, asta înseamnă că
oamenii au nevoie de confirmări pe care, din nefericire, nu le vor primi, cel puțin nu în forma în
care o cer acum. Totul se transformă într-o mare luptă pentru supraviețuire, pentru impunerea unui
punct de vedere, pentru eliberarea de tensiune sau redobândirea controlului. Confortul reprezintă
unul din obiectivele importante ale acestei perioade și din această cauză finalul tranzitul Lunii prin
zodia Pești ne îndeamnă să gândim greșit aceste situații, motiv pentru care mulți, cu cât își vor
extinde mai mult viziunea, cu cât vor încerca să înțeleagă mai mut, să vadă mai mult, cu atât se vor
speria mai tare. Există persoane care, în astfel de situații, consideră că sunt lovite de o mare grație,
însă greșesc, pentru că informațiile lor nu se adresează anturajului, grupului de apartenență, ci doar
propriilor lor persoane. Este adevărat, opinia fiecărui om contează, însă dacă am avea puțină
răbdare și am aștepta ca aceste personaje să-și ducă la bun sfârșit demersul, ideea sau opinia, am
vedea cât de rătăciți sunt, cât de periculoși pot deveni cu cei care nu-i băga în seamă.
Înțelegem, astfel, că finalul acestei decade aduce secunda de iluminare pentru că vom
realiza cât de dezordonați pot fi oamenii cu care lucrăm. Cei care își trăiesc viața superficial, care
caută cu disperare se fie apreciați, iubiți, lăudați, susținuți, vor fi primii care vor striga că sunt
nedreptățiți, că pierd bani, timp, că sunt victimele unei agresivități gratuite. Se liniștesc în momentul
în care demersul pe care îl hrănesc stagnează ori intră în dezordine. Decadă a 2-a a lunii martie nu
este definită de aceste personaje obscure, ci de adevărații învingători care folosesc energia și pentru
sine, dar și pentru comunitate căutând să crească întotdeauna prin calea de mijloc.
Misterul zilelor de Pești își extrage forța sa din acest caracter obscur al vieții care, pe
principiul picăturii chinezești, distruge până și cele mai intense aspirații. Îi ajută însă pe cei care
lucrează cu energia pentru că îi îndeamnă să-și mărească viteza de lucru, să fie mai puternici, mai
atenți la detalii sau cu adevărat selectivi atunci când vine vorba de persoanele care le intră în zona
intimă. Procedând în felul acesta progresează, întăresc voința și se pregătesc pentru ceea ce va veni
spre ei în a doua parte a anului, în special în luna august când se vor întâlni cu rezultatele
proiectelor pe care le gândesc de pe acum.
Zilele de Berbec (Luna în Berbec) devin zile de progres. Sunt inventariate problemele
celorlalți, cântărite greutățile personale pentru a se merge mai departe, pentru a nu opri nimic.
Acolo unde rezultatele nu mulțumesc, factorii de coagulare folosesc alte elemente ce caută în
societate asocieri noi. Pentru acești oameni stagnarea arată informare, ea nu va putea să constate cât
de departe se poate ajunge cu ceea ce ne-a rămas.
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Decadă a III-a (21 – 31 martie)
Rămân multe nespuse, nefăcute, negândite pentru care trebuie
să pregătim explicații.

DECADA NR. 9
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

15

21-31 mai

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

24

21-31 august

Moralitate, spiritualitate, progres

34

1-10 decembrie

Acuzațiile tulbură conștiința. Tensiunea trebuie să aibă un final pozitiv. Inspirație. Confort
ce vine din contactul cu noutatea. Privirea îndreptată spre profunzimile ființei vindecă. Se anunță o
schimbare în zona socială. Agitație pe teama că s-ar putea afla conținutul lor înainte de termen. Se
revigorează o colaborare. Se menține revolta. Inteligență practică. Cel care se preocupă de
mișcarea valorilor este pedepsit de destin cu neputință de a vedea ce se afla în spatele lucrurilor.
Calea celor puțini este dezvăluită. Acordurile sunt încălcate. Apare o prospețime în relații.
Pedeapsa prezentului nu afectează viitorul. Trebuie lăsat în urmă un proiect mai vechi. Contact cu
conștiința lucrurilor esențiale. Agresivitatea atrage pedeapsa. Este ridicată o interdicție. Ajutorul
unui lider este esențial. Mișcare. Deplasare. Adoptarea unei alte căi de atac duce la victorie.
Secretul este mai bine păstrat. Opoziția grupului se face prin intrigă sau minciună. Promovarea
propriilor valori. Superioritatea este agresată. Confruntarea cu urmările unei dezordini mai vechi.
Se aduce la lumină un acord mai vechi. Se pierde un bun și se câștigă un drept. Cuvintele sunt
folosite corect. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Sentimentul superiorității orbește și
diminuează discernământul. Sentimentul importanței de sine este explorat. Seducția nu mai dă
rezultate. Se încearcă o compensare a unui deficit printr-un farmec personal. Confortul personal
este restrictiv. Celelalte elemente ce țin de raporturi sociale sunt avantajate. Contactul cu valorile
trecutului alimentează un joc riscant. Se cere recunoaștere unui drept. Apelul la valorile solide ale
trecutului. Drumurile se schimbă. Ecourile venite din zona socială ne pun la încercare răbdarea și
viziunea de ansamblu.
Trecerea Soarelui în Berbec la începutul acestei perioade aduce o schimbare importantă care
își pune amprenta pe întreaga perioadă. Vorbim aici nu doar despre experimentarea unui suflu nou,
ci și despre însușirea unei noi lecții de viață. În această decadă învățăm să fim mai buni, mai
puternici, mai atenți la sentimentul de vină, de compasiune ori să transformăm aceasta tensiune întro energie superioară. Decadă a treia a lunii martie va permite prea multe lucruri în ideea că, în felul
acesta, îi va sancționa pe oameni lăsându-i să-și dea singuri cu bâta în cap. Am mai văzut de la
începutul anului până acum că au fost nenumărate situații în care s-a pus problema în felul acesta.
Se poate considera în continuare că lecția de viața va fi urgentă doar pentru cei serioși, harnici sau
originali. Aceștia se vor dovedi inspirați, curajoși, ocupați să vindece locul pe care îl ocupă. Asta
înseamnă, pentru cei mai mulți dintre oameni, o deschidere nouă. Pacientul devine profesor, elevul
învață singur, iar energia ține deloc de conștiință. Se întâmplă acest lucru pentru că Soarele, intrat
de curând în zodia Berbec, are de înfruntat o energie reziduală, cea care vine din împlinirea
opoziției Mercur-Lilith, adică are de înfruntat un conflict bazat pe minciuna spusă convingător, pe
replica eliberată la scena deschisă.
Oameni care vor prefera să cântărească lucrurile în favoarea lor vor avea de parcurs o
tensiune care îi obligă să o prezinte ca pe o încercare neimportantă. Știm că din zodia Berbec ne
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vine și această atitudine de încredere exagerată. Acum oamenii bravează pentru că opoziția socială
vine dintr-un alt sector ori îi pândește dintr-un domeniu pe care îl vor aborda în viitor.
Decada a treia a lunii martie, prin faptul că aduce Soarele în zodia Berbec, eliberează de
tensiune segmentul iertării sau pe cel al suferințelor. Din această cauză îndrăzneala va fi motivată de
faptul că o parte din probleme s-au contorsionat, s-au transformat ori au dispărut din zona personală
și s-au mutat în zona publică.
Aceste acuzații noi vor ține loc minciunilor plăcute. Până aici lucrurile ar putea să se
exprime de o manieră conspirativă, pentru că tocmai această siguranță de sine îl va îndemna pe cel
drept să aștepte momentul când adversarul greșește. Greșeala adversarului vine din faptul că își face
prea ușor planuri de viitor fără a se consulta cu nimeni, refuză vindecarea pe motiv că este mult mai
importantă satisfacția proiectată în viitor. Aceste persoane refuză să vadă că acum privirea
îndreptată spre profunzimile ființei vindecă. Din această cauză pot spune lucruri grele, apăsătoare
care nu le vor face cinste ori care îi vor deconspira.
Relația individului cu societatea poate intra astfel într-o criză. Mâinile și picioarele nu mai
ascultă de comenzi, mintea este rătăcitoare, iar aspirațiile înalte, acelea care au fost protejate cu atât
de multe eforturi în ultimele două săptămâni, acum dezamăgesc. De toate acestea nu este vinovat
doar contextul astral, nu doar ecuația astrală accentuează complicațiile din această perioadă, ci și
experiențele personale sau mai curând traumele sale. Se spune în popor ca atunci când Dumnezeu
dorește să pedepsească omul îi ia mințile. Astăzi, în această primă zi, nu ne sunt luate mințile, ci
îndemnați să ne comportăm ca niște persoane pe care nu le înțelege nimeni, ca niște copii răsfățați
sau ca niște excentrici.
Mulți se vor ocupa în această perioadă numai de conflicte. Nu neapărat că se vor bate cu
toată lumea, dar va persista o stare de tensiune pe care o putem explica și prin relația inversată
profesor-elev. Apropierea Lunii de Coada Dragonului înseamnă și întâlnirea cu o sancțiune. Este
adevărat, zilele de Berbec sunt zile de progres, dar acest progres cere uneori un consum suplimentar
de energie, un mare efort sau chiar sacrificiu. Cu toate că zodia Pești începe să se degajeze,
accentuându-se zodia Berbec, Mercur din Pești împlinește acum un unghi periculos cu Lilith din
Fecioară creând o legătură complicată pe această idee de sacrificiu între individ și grupul de
apartenență. Oameni se grăbesc prea mult, nu mai au răbdare, vor să depășească etape, se sfidează
unii pe ceilalți depărtându-se, în felul acesta, de un dar al cerului. Fiind în felul acesta rătăciții vor
putea spune cu mare ușurință lucruri grele, vorbe care dor și vor săvârși fapte de o calitate
îndoielnică. Răspunsul acestor atitudini și fapte va veni abia la finalul lunii mai, când Marte va avea
de împlinit un unghi pozitiv cu Capul Dragonului, aducând și speranță, și încredere, dar și o
reticență față de tot ceea ce înseamnă în vis, iertare, sacrificiu. La finalul lunii mai persoanele care
au greșit acum, nu-și vor cere iertare, ci se vor implica în tot felul de activități pe zonă publică
împreună cu persoane de aceeași factură. Abia atunci oamenii corecți de acum se vor elibera de
această presiune karmică pe care în momentul de față nu o pot ignora și care îi ține prizonieri în
același spațiu fizic, mental sau chiar geografic cu torționarii.
În felul acesta, zilele de Taur vor purta amprenta unei agitații greu de explicat în cuvinte.
Acesta ar fi momentul când poeții ar putea crea opere de o mare calitate în încercarea lor de a
transpune o emoție, o idee sau o situație concretă la care au fost martori.
La vedere, tot ceea ce fac acești oameni lasă impresia că doresc să se izoleze de probleme.
În realitatea, ei nu rezolvă nimic, ci duc în profunzime ori ignora ceea ce este cu adevărat important.
Pentru ei calea aceasta ascunsă reprezintă cea mai sigură metodă. Având în vedere că au experiență,
cel puțin în această zona personală, ar trebui să-i credem. Pe sextilul dintre Marte și Pluton oamenii
nu ar trebui să se contrazică pe motive ce nu îi privesc în mod direct. Ar trebui să fie indulgenți, săși acorde unul altuia circumstanțe atenuante și să caute zona de confort.
Acum nu va fi prea greu să facă acest lucru pentru că Luna și Venus sunt în conjuncție și
trimit un sextil către Neptun din Pești, deci au tot cadrul social necesar pentru a găsi puncte comune
de discuție ori calea de mijloc într-un dialog tensionat. Așadar, acolo unde nu se constată o
ameliorare a problemelor, avem de-a face cu o conspirație. De la începutul anului și până acum am
văzut conspirații peste tot nu pentru că am fi nebuni, ci pentru că aceasta este natura anului 2015,
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adică îi va scoate din minți pe mulți atunci când își vor vedea secretele înșirate peste tot ori expuse
față de toată lumea.
De aici deducem că misterul care trebuie dezlegat în zilele de Taur va constitui un avantaj
doar pentru cei care au îndeplinit anumite condiții ale succesului în ultimele săptămâni. Refuzul
educației aduce acum o ușoară agitație în fața fricii și o revoltă pe ceea ce nu au apucat să învețe,
dar acum constată că este necesar. Astfel, tăcerea este soluția la cererea care nu poate fi rezolvată
imediat.
Confortul se poate obține în această primă zi de Taur prin alimentație, efort, mișcare, schimb
de experiență, planuri de viitor. Intensificarea problemelor ne va influența astăzi deciziile până în
punctul în care să dorim schimbarea majoră a cadrului social în care activăm. Privind evenimentele
sociale prin această putere de a schimba viața, totul pare simplu, evenimentele ușor de controlat, iar
oamenii puternici prin sensibilitate și căldură. Scopul sextilului dintre Mercur și Pluton nu este
acum de a transforma lumea cu orice preț, ci de a-i oferi acesteia documentele necesare, energia de
care are cea mai mare nevoie sau un anumit fond informațional pentru a modifica acea viziune care
îi determină pe oameni să stagneze împotriva lor, să lupte unii împotriva celorlalți pe bază
ideologiei sterile sau a prejudecăților.
Evenimentele sociale sunt în această primă zi de Taur controlate mai ușor dacă anumite
documente importante privind planurile de viitor sunt ascunse. Oamenii trăiesc mai ușor dacă nu
știu atât de multe sau dacă nu-și atribuie această imagine de ființe atotcunoscătoare. De altfel,
aceasta este una din condițiile evoluției prin modestie - de a considera că întotdeauna este loc de
mai mult, mai bine, mai profund.
Puterea pe care o dezvoltăm acum se pune de-a curmezișul proiectelor vechi, încercând să
ofere, în primul rând, un exemplu de bune practici, de bun simț sau de rezistență în fața greutăților
vieții. Acesta este mesajul care ne vine din zodia Taur și doar prin intermediul lui putem ordona
prioritățile în așa fel încât mișcarea valurilor să creeze impresia unei evoluții. Dar evenimentele
concrete, cele care au drept țintă finalul lunii mai, nu pot susține această transformare decât dacă se
adâncește acea durere sufletească pe care anul 2015 o vede ca pe un obstacol ori ca pe un mijloc de
relansare. Acum oamenii au mai multă încredere pentru că munca lor promite un rezultat corect
mulțumitor, unul care să nu ne mai lase impresia ca s-au risipit ori au pierdut timp important. Baza
solidă de acum le da oamenilor mai multă încredere.
Faptul că Luna trece acum prin exaltarea sa readuce această înclinație spre durere după cum
am văzut-o în săptămânile anterioare. Se caută liniștea, atenția, cunoașterea obținută prin aplicații
practice în așa fel încât mișcarea valorilor să fie un element bun și util. Evenimentele concrete de
acum își vor găsi finalitatea în perioada 21-31 mai, când Marte va fi în trigon cu Capul Dragonului
asistând la un proces de reinventare a valorilor. Abia atunci vom observa că duritatea de acum a fost
exprimată acolo unde frumusețea nu a fost apreciată și că prieteniile de acum sunt înșelătoare.
Oamenii se mint cu multă convingere, spun lucruri pe care ei însuși nu le cred și nu au
probleme de conștiință procedând în felul acesta. Multe din evenimentele sociale se rezuma la bani
sau alte valori care pot fi convertite în bani. De aceea ținta evenimentelor concrete de acum ar putea
avea parte la finalul lunii mai de o dezamăgire care să însemne reluarea unui proces cu scopul de a
corecta acest neadevăr ori spre a responsabiliza un om care refuză să-și atribuie vreo vină.
Elementul stabilitate poate pune la îndoială tot ceea ce până acum a fost încadrat în
categoria planuri de viitor. Ceea ce avea statut de proiect care însemna și o anumită doză de
idealism primește acum lovitura dură, fiind raportate la valorile nespecifice. Asta înseamnă sincopă,
oprire din desfășurare, întoarcere din drum sau eșec.
Pe trigonul Luna-Pluton eșecul va fi explicat prin evenimente din ultimele săptămâni
marcate de dezamăgire. Cu alte cuvinte, oamenii spun că nu au mers mai departe pentru că până aici
le-a fost drumul, mințind ușor și simplu pentru că, în realitate, nu vor să pună la dispoziția celorlalți
nimic din ceea ce simt sau gândesc.
Acest obstacol reprezintă și misterul zilelor de Taur. Multă stagnare prea multă
încrâncenare, prea multă atracție către certitudini imediate pentru că viitorul să se mai poată
construi și cu ajutorul ideilor nobile. Este adevărat că orice formă de consolidare întărește acum
sentimentul de apartenență la grup, dar tocmai această consolidare făcută cu forța devine un
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obstacol împotriva expansiunii câmpului conștiinței sau a dezvoltării mentale. În felul acesta,
curajul devine expresia unui luptător care primește comanda de a distruge un dușman care nu este al
lui, doar pentru că i se spune că viitorul său va fi obstrucționat de acesta. Lupta împotriva unui
dușman nespecific poate avea și conotație revoluționara. Careul pe care Luna și Jupiter îl împlinesc
acum în această a doua zi de Taur ne explică de ce oamenii vor considera că lupta le simplifică
foarte mult viața.
Dar zilele de Taur nu sunt doar zile de agresivitate, luptă sau încrâncenare, ci și zile de
frumusețe, de exprimare într-un alt registru comportamental sau de regăsire a iubirii ascunsă în
timp. Făcând apel la iubire ne va fi mai ușor să interacționăm cu oameni care prin forța lor să ne
învețe cum să apreciem inteligența practică, rezultatele lucrul în echipă ori informațiile care ne vin
prin căi misterioase. Acolo unde dreptul la iubire nu este respectat apar surprizele, iar acestea nu
sunt tolerate.
Din această cauză zilele de Taur vor lansa mesajul că a sosit momentul ca acordurile să fie
încălcate, de vreme ce nu mai este activă o interdicție. Această direcție care ne vine din ecuația
astrală a zilei de 23 martie face apel la sănătatea mentală, cea pe care avem obligația de a o menține
dacă demarăm proiecte ce vizează lucrul în echipă.
Dar pentru că sănătatea mentală a devenit un fel de obligație socială, în această perioadă
vom fi șocați de modul cum cei din preajma vor alege să-și petreacă timpul liber. Dar nu trebuie să
ne mire prea mult pentru că societatea de consum ne îndreaptă foarte ușor spre această direcție fără
a fi nevoie de un aport astral suplimentar. Sub pretextul că se schimbă pentru binele oamenilor
calitatea societății de consum se bazează foarte mult pe mișcare și mai puțin pe conținut. Astfel,
curajul, compasiunea, modestia, înțelegerea sau, într-un cuvânt, cunoașterea, va fi susținută de
oamenii care nu vor apărea în cărțile de istorie. Asta se întâmplă nu doar pentru că istoria este scrisă
de învingători, ci pentru că întreaga istorie a omenirii este dominată de comerț. Acolo unde
comerțul este pus în dificultate, personajul este înlăturat. Nu ne referim aici la elemente ce țin de
spiritualitate, morală, misticism sau religie, ci și la zone aparținând culturii educației sau tradițiilor.
Schimbarea societății este, așadar, o poezie frumoasă. De aceea vedem în aceste zile de Taur că una
din componentele răspândite peste tot are la bază aceasta încrâncenare de "a avea" care este
speculată sau manipulată de cei care conduc lumea. Sub pretextul că acest "a avea" va fi în viitor
pus sub semnul întrebării din cauza unui personaj, omul needucat, cel care își construiește valorile
doar după învingătorii consemnați în cărțile de istorie, semnează un pact împotriva sa arătând că
dorește să-și folosească energia personală pentru protejarea fricii sau ignoranței.
Printre acestea mobilul cunoașterii sale se va exprima complicat sau îngust și doar aceste
extreme îi pot povesti cum este lumea și care sunt elementele de care se poate folosi pentru a-și
construi idealuri îndrăznețe.
Dacă nu reușește să se desprindă de aceste condiționări, omul devine un accident al
societății pe care alege să o susțină cu sacrificiul său. Pentru că factorul astral este obiectiv orice
sacrificiu primește din partea universului un răspuns pe măsura intensității sau credinței. Acolo
unde gândul dorește să transforme piatra în pâine, universul le îndeplinește această dorință și le
pune la picioare intervalul pe care trebuie să-l parcurgă pentru a împlini această minune. Adâncimea
și obiectivitatea forțelor subtile nu judecă și nu impune individului propriile măsuri, ci îl lasă pe
acesta să aleagă în cunoștință de cauză. Este adevărat, omul din greșeli învață și pentru că timpul
este foarte prețios o asemenea greșeală care se întinde pe o perioadă mare de timp, ani sau poate
chiar zeci de ani, nu lasă loc revenirii. Astfel, se trezesc într-un anumit moment al vieții, poate chiar
la bătrânețe, că nu mai au timp să înfăptuiască tot ce și-au propus sau mai rău, se văd înțelepți chiar
dacă au eșuat.
Jocul acesta de-a înțelepciunea este specific primei zile de Gemeni. Acum se face apel la
bazele pe care ni le-am stabilit în zilele de Taur căutând să-i convingem pe cei din jur că am dat
dovadă de inspirație, atenție și înțelepciune.
Pentru că Luna se află în Perioada fără direcție, adică înainte de a intra în Gemeni, cerul
zilei de 24 martie arată că se împlinesc doua unghiuri importante pentru consolidarea experiențelor
de viață. În primul rând, vin spre noi nostalgiile. Ne amintim de iubiri secrete sau de sentimente
care nu au fost împărtășite celor din preajmă, care au fost ascunse într-un mister adânc și care, la un
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moment dat, au avut un rol foarte important în inspirație sau în transferul unor informații. Acest
sentiment, în cazul celor care iubesc viața și oamenii, reprezintă o adevărată sursa de putere, dar și
un mijloc prin care se pot face remarcați, nu pentru a fi consemnati într-un arhivar al rasei umane, ci
pentru a face un bine practic. Aceste ființe sunt adevărații ghizi, adevăratele ajutoare ale ființelor
umane atunci când se află în impas.
Ceilalți vor privi experiența vieții ca pe o barieră pe care doresc să o așeze în calea celorlalți.
Ei nu devin utili prin experiențele lor de viață, ci plictisitori, obositori sau periculoși. Pentru că
Lilith intervine asupra planetei Venus cu un unghi pozitiv, modul în care aceste personaje își vor
implementa mesajele va fi unul agreabil, plăcut. Aceste persoane nu doresc un mod special să
agreseze discernământul celorlalți, felul lor de a fi sau să-i abuzeze, ci pur și simplu urmăresc să
înlocuiască experiența lor de viață cu ceea ce consideră ei mai bun. Binele lor înseamnă o lecție la
capitolul: "Așa nu!". Mesajul lor îi îndeamnă pe ceilalți să vadă cum este atunci când nu mai ai
randament, când nu mai ai speranță sau cum este când te izolezi de cei din jur din cauza neputinței
de a relaționa. Pentru că prima zi de Gemeni este generoasă la acest capitol, sentimentul
apartenenței la un grup se va comporta și ca o protecție. Din această cauză mulți vor considera că
pedeapsa prezentului nu afectează viitorul, decât în cazul celor care se dovedesc a fi prea lacomi.
Se insistă, în felul acesta, pe ideea că o condiționare socială întotdeauna va fi încununată de
o lecție de viață. Luna i se opune lui Saturn și va aduce un strop de nesiguranță acolo unde relațiile
păreau foarte sigure. Dar aceasta este și ideea transformării. Ceea ce până acum era o bază foarte
bună se transformă într-o amintire.
Pe unghiurile pozitive care se împlinesc în ziua de 24 martie amintirile vor fi frumoase,
active sau înțelepte. Este un fapt rar să găsim înțelepciune în zodia Gemeni, dar așa se întâmplă
acum. De aceea, înclinația spre conversație, deschidere sau spre a lucra mai ușor cu informațiile ne
poate duce în sectoare sociale de unde să ne încărcăm cu o forță specială sau unde să întâlnim ființe
cu adevărat remarcabile. Sub semnul acestei mobilități multe din condițiile existenței limitate pot
trece într-un alt plan. Opoziția Luna-Saturn devine, astfel, un fel de sperietoare care ne îndeamnă să
alegem calea cea bună, un fel de câine care reușește să adune oile grămadă într-o stână.
A doua zi de Gemeni ridica o interdicția. De această dată cuvintele sunt folosite mult mai
ușor, bazele par mai solide, iar valorile viitorului, acelea în care am ales să credem, se dovedesc a fi
mai puternice. Momentul acesta va deveni foarte important pentru anul 2015 prin ambiția pe care o
dovedesc oamenii când se întâlnesc într-un grup. Prin careul pe care Soarele și Saturn îl împlinesc
sunt explorate în profunzime valorile trecutului, iar opoziția grupului nu mai constituie o așa mare
problemă dacă valorile viitorului lasă impresia de stabilitate.
Zilele de Gemeni folosesc aceste aspirații sociale prin faptul că sunt stabilite finalități ale
acțiunilor concrete cel mai aproape spre finalul lunii mai. În realitate, momentul acesta anunța
schimbări de culisă, schimbarea taberei, dezvăluirea unui secret cu scopul de a compromite
structura de rezistență a adversarului. Chiar dacă unghiul de 120 de grade este benefic pentru că
Saturn este retrograd, putem vorbi aici despre frica de inițiativă, despre grija de a face o mișcare
bruscă pentru ca nu cumva adversarul să citească în această exprimare tot ceea ce are nevoie să știe
pentru a învinge.
Deși este un moment de inițiativă, a 2-a zi de Gemeni ne aduce în fața unor evenimente
sociale care au statut de inventar. Este inventariat trecutul apropiat, trecutul îndepărtat, existentele
anterioare, istoria popoarelor, tot ceea ce ar putea conține o valoare, o direcție sau o simplă sugestie
pentru a demonta mitul eșecului și a așeza valorile grupului de apartenență într-o poziție mai sigură.
Sunt analizate astfel valorile înaintașilor doar prin mărturii sau ipostaze vizibile, nu printr-o
călătorie mentală, nu prin clarviziune, nu prin intuiție. Aceste valori spirituale vor fi acum exilate
sau trimise către o zonă a tristeții sau neputinței.
Ceea ce înțelegem acum s-ar putea să zdruncine foarte mult convingerea într-o cale
spirituală sau în rezultatele unei practici spirituale. Se pune prea mult accent pe reușita socială și
prea puțin pe a respecta anumite reguli morale sau un cod deontologic. Din punct de vedere
astrologic aceasta se explică prin faptul că anumite reziduuri de natură socială prind viața pentru că,
în egală măsură, minciuna și intriga sunt lăsate libere. Cei care nu au dat prea multă importanță
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regulilor morale sunt acum favorizați de soartă, ridicați, avantajați, încurajați. Din această cauză
sunt prea puține lucruri care ar putea să le stea în cale.
Cel care se afla de mult timp implicat într-un proces de cercetare spirituală va privi
momentul 25 martie ca pe o lovitură aplicată sincerității. Va putea să se detașeze de grijă, de teamă,
de frământări, dar nu va putea merge mai departe pentru că nu va avea susținerea grupului de
apartenență. Momentul acesta li se va părea deprimant pentru că se adresează raporturilor sociale
complicate acum de schimburile de sens. Acolo unde valorile morale păreau mai solide se schimbă
realitatea lucrurilor, este pusă o mască, sunt cerute dovezi practice pentru îndeplinirea planului,
pentru creșterea veniturilor la buget, pentru sporirea vânzărilor. Deși este invocat motivul eficienței,
viața va fi puternic lezată de această victorie negativă împotriva sufletului. Pe trigonul Soare-Saturn
retrograd nu se poate vorbi despre evoluție, ci doar despre schimbări menite să susțină anumite
interese. Astfel, riscul de a greși devine unul covârșitor, pentru că nu mai este urmărit binele, ci
satisfacția.
Referitor la evenimentele sociale, zilele de Gemeni se anunță a fi spectaculoase, atât în
lansarea unor principii noi, dar și în demascarea unor fățarnici sau în creionarea unor deplasări ori
demersuri de mare amploare. Trecerea Lunii prin zodia Gemeni va face și de această dată posibilă
construirea unei configurații numită Împrăștierea. Aceasta pare să fie de vină pentru multiplele
posibilități de alegere care se ivesc acum, dar și despre neputința de a face alegeri esențiale, de a
prefera calitatea față de cantitate. Situația prezenta seamănă cu ce se întâmplă într-o piață foarte
aglomerată unde hoții de buzunare pot lucra cu mai mare eficiență, în grup sau individual,
bucurându-se că prin această șansă cineva acolo sus în ceruri are grijă de ei. Nu același lucru se
poate spune și din punctul de vedere al păgubiților. Dar în ignoranța noastră, pentru a ne consola ori
pentru a crede că norocul acesta nu este întâmplător, ajungem să credem că există și…un Dumnezeu
al hoților.
Totuși situația de acum nu pare doar o simplă întâmplare. Retrogradarea planetei Saturn
vorbește despre interese cultivate în lunile din urmă, dar și despre un grup care din aproape în
aproape și-a format o structură compactă care acum se face vizibilă. Câștigul obținut acum prin
metodă mai puțin corecta înseamnă finanțare din umbră, ajutor nesperat, împrumut nerambursabil
sau chiar avantaje obținute pe baza unui șantaj.
Misterul acestui moment ne lasă impresia că ne ridică din cenușa o forță căreia i-am
subestimat puterea de regenerare. Înțelegem, astfel, că noua structură care se formează acum nu are
nimic nou integrat în ea, ci doar elementele vechi dispuse altfel decât până acum. Dispunerea
planetelor din acest moment nu ne ajută să identificăm momentul trecut când aceste fragmente au
stabilit că se unesc, dar ne ajută să vedem care este perspectiva lor. Finalul lunii mai și respectiv
finalul lunii august sunt cele două momente în anul 2015 când acestea își vor atinge finalitatea. Se
vor întâmpla multe în cadrul acestei structuri nou formate în privința evenimentelor concrete (21-31
mai), dar și referitor la proiectele sau planuri de viitor (21-31 august). Viața spirituală face notă
discordantă cu toate acestea, îndemnându-l pe individ să aibă o viziune de ansamblu asupra vieții,
dar și asupra acestei perioade. În această zonă căutătorul adevărului va ști că momentul de sfârșit al
acestor gânduri (1-10 decembrie) coincide cu momentul când Marte, acum prin Balanță, se va
întâlni cu Lilith și va fi în careu cu Pluton - moment de mare agresivitate.
Constatând toate acestea, căutătorul adevărului va ști că pentru toată această degringoladă
socială sau interioară va exista la finalul anului 2015 o plată. Fiind vorba de zodia Balanță va fi
imperios necesar ca individul să dovedească o mare diversitate sau o mare bogăție în a aprecia ori
aduna experiențe de viață. Nu vom plăti cu ceea ce ne aparține, ci vom plăti cu ceea ce ne
înconjoară și ne definește, adică se va pune problema deposedării de bunul pe care îl construim din
acest moment și până la finalul anului. Atunci vom constata că opoziția grupului se face prin intriga
sau minciună, că alegem introspecția sau analizăm dintr-un cadru mult mai lung perspectiva tuturor
acestor situații. Împrăștierea privită ca o configurație de bază nu înseamnă neapărat și bogăție,
pentru că o mare parte din ceea ce predispune și care poartă denumirea generică de "diversitate" se
adresează în egală măsură și propriei persoane, dar și persoanelor din anturaj care dezvoltă aceleași
pretenții. Judecând toate acestea, putem anticipa încă de pe acum ca eșecul care va apărea, dacă nu
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vor fi îndeplinite condițiile verticalității și onestității, anunță că distrugerea noii structuri se face
prin corodare din interior.
Unii s-ar putea să înțeleagă toate aceste lucruri abia la finalul tranzitul Lunii prin Gemeni,
adică atunci când dorințele se mai temperează, iar mintea își pune din ce în ce mai multe întrebări.
Vom considera drept cauză mobilitatea excesivă de care au dat dovadă în acest interval, însă se
greșește atunci când se face referire la mobilitate fizică, pentru că, în realitate, mobilitatea astrală
este cea care ne-a zăpăcit.
Trecând in Rac, Luna îl aduce pe om în postura de a regreta greșelile din ultima perioadă. Se
întâmpla acest lucru pentru că finalul de tranzit a Lunii prin zodia Gemeni aduce atât de multe
întrebări sau o luciditate prea mare în așa fel încât să se constate că anturajul dezvoltă față de
individ o presiune foarte mare. Sunt afectate planurile de viitor pentru ca oamenii se tem de
consecințe și, prin hotărâre proprie, renunța la anumite planuri de răzbunare ori de distrugere a unui
adversar care nu a apucat încă să facă prima mutare. Unii vor să schimbe calitatea vieții prin tăcere,
alții vor aștepta un ajutor venit dintr-un for superior din această lume sau din cea subtilă simținduse, în felul acesta, protejați de ceea ce au în jur, de legăturile pe care le-au menținut sau de statutul
pe care îl au.
Trecând prin domiciliul sau Luna se va întâlni cu Axa Dragonului într-o ipostază negativă.
Numai ce a lăsat în urmă acele dureri pe care nu a putut să le încadreze corespunzător și dă peste
altele. Momentul acesta de conștientizare îl va îndemna pe individ să dezvolte o anume teamă de
viziunea de ansamblu. Acum vom constata că omul se gândește prea ușor la eșec și că
discernământul său lasă de dorit atunci când se confruntă cu situații pe care nu le poate evalua ușor.
Deși Luna în Rac înseamnă disponibilitate pentru efort, faptul că această dispunere primește
opoziție din partea lui Pluton este transformat acest efort într-o luptă cu adversari inventați. Nu va
mai conta că în jurul nostru sunt oameni care ne îndeamnă să iubim, să simțim profund, să vedem
frumosul peste tot sau care ne antrenează să punem în mod practic aceste sentimente frumoase.
Efortul devine, astfel, sacrificiul pe care îl facem pentru a ne menține în această zonă a tragicului.
Dacă privim schema de repartiție aferenta acestei decade, vom vedea că tot ceea ce este bun va fi
proiectat în viitor, așa cum orice formă de mediere pe care Venus din Taur ar putea să o realizeze
acum nu găsește în jur canalul necesar sau disponibilitatea pentru a fi apreciate pe măsură.
Chiar dacă Luna trece prin domiciliul său, se menține configurația numită "Împrăștierea"
care ne îndeamnă să risipim o parte din virtuțile cu care intrăm în contact ori să folosim toată
viziunea de ansamblu la care avem acces pentru a dramatiza și mai mult sau acuza pe cineva în mod
direct de un lucru pe care nu l-a făcut.
Zodia Rac este însă foarte misterioasă în general, dar mai ales acum când, de câțiva ani,
primește o opoziție dură din partea lui Pluton aflat în plin tranzit prin Capricorn. Se spun lucruri
grave, se invocă motive de separare, de ignorare sau de distrugere a unor bunuri pe care în trecut leam iubit foarte mult. Se poate vorbi aici și despre declanșarea unei lupte împotriva copilăriei,
adolescenței, împotriva prietenilor pe care ni i-am făcut încă de pe vremea aceea sau de a
desconsidera educația pe care am primit-o atunci prin impunere.
Dar pentru că direcția anului 2015 este aceea de a elucida mistere momentul de final al lunii
martie ne ajută foarte mult să înțelegem o parte din mesajul destinului. Mulți pasionați de astrologie
s-au obișnuit să considere că aceste informații legate de astrologia karmică, inițiatica ori de alte
ramuri profunde ale cunoașterii astrologice pot fi consultate doar din tema natală, deși nu este așa.
Este adevărat că momentul nașterii constituie sămânța arborelui care se ridică spre cer de-a lungul
vieții și de aceea, raportat la acest moment al nașterii, este mai ușor de citit când își schimbă
frunzele, când este programat să înflorească și când și-a propus să ne încânte cu fructele sale.
Acesta este unul din momentele de care se poate folosi un pasionat al cunoașterii astrologice pentru
a trece dincolo de aparențe. Acum, privind în trecut, putem înțelege mai multe, fără să fim
constrânși de dispoziția astrală din momentul nașterii, despre un anume tip de eveniment, de ce au
avut copilăria pe care a avut-o, de ce au avut adolescența pe care au avut-o și de ce mulți dintre
oamenii pe care i-am cunoscut au avut alte drumuri de parcurs față de ce știam la un moment dat.
Ne-ar fi foarte simplu să înțelegem această construcție dacă nu am judeca după plăcere (trigon
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Venus-Lilith) sau deziluzie (careul Venus-Jupiter). Dacă vom considera că este mult mai simplu să
ne temem de toate aceste întâmplări riscăm să ne transformăm în personaje negative.
Printre cei pasionați de ezoterism există și persoane care sunt de o ciudățenie rară. Deși par
oameni cu un simț al realității foarte dezvoltat, ghizi sensibili și detașați, au nevoie din când în când
să treacă în planul visului, al fantasticului, al închipuirilor sau al poveștii. Asta se întâmplă pentru
că dețin un emoțional care pare să fie conectat la un plan abstract pe care persoanele respective nu-l
pot traduce decât evadând complet din această lume impură. Aceste persoane, poate, nu sunt ciudate
sau poate nu sunt atât de ciudate pe cât se spune, dar în mod sigur modul acesta de comportare este
greu de transpus în cuvinte pentru că este greu de înțeles și de acceptat în raport cu preocupările pe
care le au. Oamenii care au o inteligență peste medie au dezvoltat de a lungul vieții apucături
ciudate. Din nefericire, suntem însă educați de această societate de consum să acceptăm mai ușor
ciudățeniile unui om simplu decât ciudățeniile unui om special.
Cele două unghiuri pe care Venus le împlinește în 28 martie devin un fel de amplificator de
emoții ciudate. Partea stranie a acestei perioade vine din faptul că dispunerea astrală ne îndeamnă să
facem o călătorie în adâncime. Nu se știe ce vom găsi acolo, unii vor găsi talente, deschideri
speciale, iubiri secrete, profunzimi ignorate de-a lungul vieții, alții vor găsi doar gunoaie.
Pentru că prin acest material ne ocupăm de anticiparea unor evenimente prin descrierea
mecanismelor care le generează, este important să precizăm faptul că poziția lui Jupiter pe finalul
lui august și la începutul lui decembrie, acolo unde se îndreaptă planurile de viitor sau preocupări
spirituale de acum, va fi în zodia Fecioară. Lilith va trece, de pe 25 august, în zodia Balanță,
producând, astfel, o rocadă foarte interesantă. Ceea ce înseamnă putere și exprimare acum, ce,
poate, au fost însușite prin abuz ori dezinteres, devin în cele două repere instrumente care slăbesc
puterea de rezistență și care aduc în viața personală mai multă tristețe decât se poate anticipa acum
prin orice mijloc. Cu alte cuvinte, orice abuz, fie el cât de mic, va fi de fapt o încercare la care
individul superficial va pica. Vom vedea la momentele acelea că vom avea de parcurs un deficit de
voința prin faptul că Lilith se va apropia de Capul Dragonului, rămânând mult timp în conjuncție.
În felul acesta, înțelegem că trecea Lunii prin zodia Rac anunța evenimente de un tragic
aparte. O parte dintre acesta evenimente vor fi marcate de tristețe, altele de un neastâmpăr pe care
oamenii nu vor putea să-l ascundă și care îi va îndemna să facă asocieri de proastă factură sau care
să-i tulbure atât de mult încât să nu mai poată înțelege atât de ușor de ce au trăit ceea ce au trăit
până acum.
Careul pe care Luna îl împlinește acum cu Marte cu puțin timp înainte de a ieși din
domiciliu anunța că elementele personale sunt trecute printr-un filtru strict sau că sunt căutate
lucrurile care să înlocuiască valorile adevărate. Ceea ce se trăiește pe acest final de tranzit al Lunii
prin zodia Rac are un rol cu totul special în înțelegerea propriei vieți. Nu mai contează dacă această
înțelegere este declanșată de teamă sau de responsabilitate, acum avem puterea ca buturuga mică să
răstoarne carul mare, dar nu de la sine, ci prin cultivarea creativității sau prin descoperirea acelor
rădăcini care distrug egoismul și crearea de valori perene.
Prima zi de Leu aduce un calm aparent. Se va vorbi despre mândrie, despre distracții, despre
creativitate despre cum pot fi folosite rădăcinile, dar și despre ușurința cu care oamenii aleg să-și
compromite unii altora valorile perene.
Întâlnirea Lunii cu asteroidul Junon aduce, prin relațiile pozitive trimise către Soare și către
Saturn, un plus de putere în căutări importante ori o intuiție foarte bună aplicată relațiilor existente
deja. Fie ca unii aleg să o iau de la capăt, fie că din prea multă stimă de sine, din prea multă mândrie
consideră că nu pot să merge mai departe cu relațiile de acum și își lasă cozi în urmă.
Revolta care ne vine acum din zodia Leu ar putea să pună pe jar multe din proiectele
importante care ne-au definit până în acest moment. Nu putem totuși invoca aici mofturile pe care le
fac unii atunci când nu înțeleg ceea ce trăiesc Nu vorbim aici despre oamenii profunzi care sunt
creatori de valori perene, ci vorbim de acele persoane care judecă greșit mesajul pe care îl primesc
din anturaj, punându-se pe sine în centru și refuzând insistent să vadă realitatea.
Aceste persoane egocentrice sunt în stare să debiteze multe prostii, să sacrifice pe toată
lumea fără a avea acoperire în practică sau în teorie, dar mai ales să greșeasca generalizând de la
câteva cazuri particulare de care s-au împiedicat în ultima perioadă.
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În realitate, se caută multe informații care să acopere adevărurile esențiale sau, mai exact, să
acopere faptul că persoana care discuta, care transmite informația ori care se prezintă în felul acesta
față de anturaj nu deține experiența necesară și, pentru a induce în eroare, dorește ca din această
interacțiune cel mai evident lucru să fie dat de pagubele colaterale. Cu alte cuvinte, celor care
greșesc le va face plăcere să convingă pe toată lumea că suntem cu toții în aceeași groapă, cu toții
suntem prosti, păcăliți sau induși în eroare de lideri ori de o idee preluată ad literam de-a lungul
istoriei fără a fi judecată.
Misterul zilelor de Leu devine misterul personalității care nu poate fi controlată. Pornind de
la această idee am putea descoperi acum prin intermediul interacțiunilor până unde putem merge cu
această manieră greșită de a ne vinde scump mândria. Momentul în care Soarele și Luna sunt în
trigon, Venus și Pluton împlinesc și ele un trigon, încercând să se compenseze un deficit printr-un
farmec personal. Acum, când lucrurile sunt în război, se face apel la o plăcere personală față de un
lucru straniu. Nu este însă un lucru rău pentru că, pe de o parte, se explorează un noroc, iar de
partea cealaltă se atrage atenția asupra unui talent personal din folosirea căruia se poate obține un
beneficiu. Se menține în continuare o piramidă de foc formată din Soare, Junon și Saturn, dar se
construiește și altă configurație numită aripi de pasăre cu Pluton, Soarele, Venus și Luna. Deci se
caută obținerea unui avantaj chiar dacă nu există merite pentru așa ceva. Motivul care va fi afișat la
vedere va indica depășirea unei bariere.
Pe zona socială lucrurile nu se dezvoltă într-un mod care să le facă ușor de înțeles.
Evenimentele devin astfel restrictive, complicate, iar creativitatea pe care am considerat-o până
acum un element tonic pentru viața personală devine în zona publică o barieră de nedepășit.
Înțelegerea de sine este și ea periculoasă pentru că va pune mult accent pe senzualitate în acele
raporturi sociale, schimburi între persoane care nu facilitează progresul, care nu-i permit individului
să facă o impresie bună și să se ridice deasupra mediei. Doar în intimitate omul devine creator de
valori pentru că ajuns în spațiul public nu va putea să se facă înțeles. Astfel, devine sluga dorințelor
celorlalți, reușind să se situeze departe de probleme doar dacă le va face pe plac celorlalți.
Sunt avantajate de această dispunere astrală cei care de unii singuri nu sunt în stare să facă
nimic, cei care întotdeauna caută în jur oameni de care se folosească, la care să apeleze pentru a le
îndeplini anumite dorințe sau care să facă totul în locul lor.
Trigonul Venus-Pluton înseamnă prea multă
plăcere folosită acolo unde este nevoie de muncă, nu
neapărat că această senzualitate este negativă, dar
devine periculoasă pentru că se face apel la ea într-un
context nepotrivit. Asistăm aici la o orientare către
aspectele bune însă numai acolo unde trecutul este
respectat. Luna, trecând prin conjuncția cu Jupiter, va
media tendința Nodurilor și va aduce un strop de
bunătate în episoadele care au fost marcate în
ultimele luni de o autoritate aparte. Ne referim aici în
special la raportul cu trecutul, la modul cum a fost
abordat un episod din trecutul personal, acela care i-a pus individului o etichetă ce părea de
neschimbat. Momentul 30 martie vine să rezolve această problemă de interpretare arătând că o
barieră de felul acesta poate fi depășita. Așadar, acolo unde există respect față de trecut, trecutul
însuși îl recompensează pe individ cu o formă de bunătate la care nu a sperat. Dar lucrurile nu se
desfășoară de o manieră întâmplătoare. Nu este suficient să stăm cu mâna întinsă, indiferent ce ni sar fi întâmplat în trecut, nu putem constrânge ca procesul de mediere al tendinței Nodurilor de către
conjuncția Luna-Jupiter să facă dreptate după etalon de acum.
Este nevoie de inteligență, de un strop de modestie în plus față de cât am arătat până acum
pentru că din acest contact cu dorințele îndeplinite, cu plăcerile, individul să nu iasă mai sărac sau
mai prost. Norocul acestui moment face deci apel la inteligența practică, la modul cum individul
alege să se exprime. Nu trebuie să uităm ca acest moment este dominat și de careul beneficilor
Venus și Jupiter, care este integrat într-una din cele două ramuri ale configurației numită Aripi de
pasăre. Pentru că această configurație să se poată exprima se va considera că inteligența este un
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element de bază, iar modalitatea sa de expresie un instrument comun. Așa cum se poate deduce, nu
toată lumea își folosește inteligența practică, nu toți aleg să-și depășească instinctele ori măcar să
judece întâmplările pe care le traversează prin logică și argument.
Problema instinctului va fi una de o importanță covârșitoare la acest final de lună martie.
Când Soarele se va întâlni cu Coada Dragonului planetele Mercur și Marte vor trece în semnele
următoare, modificând substanțial conduita, inversând o parte din priorități și, de asemenea,
folosind inițiativa ca o necesitate în obținerea de rezultate imediate ca arme de atac.
Contextul în care Soarele trecea prin Coada Dragonului face din contactul cu trecutul un joc
riscant: prea multă inițiativă fără a avea certitudinea soluțiilor corecte, prea multă dorința de
dominare prin nevoia de a înmulții banul, gândul, sentimentul relație sau pentru a se extinde pe
spații noi. Teama de sărăcie, de eșec, de singurătate sau, mai rău, teama de a fi învins înainte ca o
confruntare să se declanșeze, va lăsa impresia de inițiativă, de dominare, de disciplină sau dinamism
pe care le vom denumi generic "investiție". Atunci când apare această motivație a investiției
oamenii nu mai sunt mulțumiți cu ceea ce au, vorbesc mai mult, vor să treacă pe un alt nivel, să lase
în urmă tot ceea ce a însemnat confort, dar nu înseamnă că își lasă în urmă și achizițiile de până
acum. Întâlnirea Soarelui cu Coada Dragonului arata un atașament față de valorile trecutului, dar, în
egală măsură, o nemulțumire față de ceea ce nu s-a putut abține până acum.
Logica momentului este acum inversată. Mulți ar putea arăta la finalul lunii martie cât de
retrograzi sunt, cât de greu se adaptează condițiilor prezente sau cât de încăpățânați sunt atunci când
ar trebui să le fie foarte simplu doar bazându-se pe ajutorul celorlalți, doar apreciind valori care să
vină din sectorul celălalt. Expresii gen "Eu vreau să fac totul", "Nu am încredere în nimeni", "A
sosit momentul să investesc singur în proiectul acesta" sunt doar câteva afirmații care pot defini
patima cu care este abordată acum ecuația astrală.
Judecând toată această dispunere și prin prismă faptului că Mercur va trecem Berbec,
devenind prea impulsiv, prea agresiv prea direct, iar Marte va trece în Taur, devenind prea moale
sau nesigur la adresa propriei construcție, prea îngrijorat de ziua de mâine, finalul zilelor de Leu
aduc o mare dificultate în a avea acces la viziunea de ansamblu. Cei care până acum nu au făcut
nimic, doar au pierdut vremea urmărind programele tv, stând pe stradă, dormind ziua și chefuind
noaptea, vor avea în această contracție semnul că și-au revenit pe calea cea bună și că de acum
programul de lucru va fi schimbat reușind și ei să facă ceva în această viață.
Ceilalți însă au probleme în a cântări valorile celorlalți și nu-și găsesc locul în grupul de
apartenență în această lume, nu se pot resemna cu faptul că deși sunt îndemnați să meargă mai
departe într-un proiect personal nimeni nu are respect pentru asta. De altfel, este și o lecție de
smerenie pe care creatorii de valori o primesc acum. Marte în Taur îi va zdruncina în următoarele
săptămâni oferindu-le multiple motivații în a se atașa mai mult de valorile pe care le creează. Acum
este momentul să-și revizuiască modul de a se raporta la aceste valori. Dacă înțeleg repede că nu
muncesc doar pentru ei, de vreme ce au o misiune în raport cu grupul de apartenență, cu națiunea
sau cu rasa umană, atunci se vor desprinde de aceste valori și le vor lăsa libere să-și ducă la
îndeplinire sarcinile înscrise.
Așadar, ultima decadă a lunii martie poarta această amprentă a raportării la trecut încercând,
pe de o parte, să îl integreze în proiectele de perspectivă, acelea care merg până la finalul lunii mai,
la finalul lunii august sau la începutul lunii decembrie, dar și să asigure un anume confort pe linia
proiectelor pe care le-a dezvoltat în ultimele luni. Abundența evenimentelor va face în așa fel încât
puțini să fie cei care vor reuși să administreze acest fond. Nu va fi însă o mare problemă, pentru că
acela care nu va reuși, nu-și va da seama ce a pierdut. Acum fiecare va deveni conștient de limitele
planului în care activează.
Doar cei care lucrează cu energia care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală
vor reuși să-și domine patimile, să se ridice mai sus decât sunt îndemnați de aceste ecuații astrale ce
lansează predispoziții obiective pentru toată lumea, acționând prin tehnicile privirii orientată în sus,
adică urmărind să nu-și piardă respectul față de trecut, dar să-l lase pe acesta acolo unde este. Asta
înseamnă eforturi constante, o muncă titanică și multe sacrificii, dar garanția succesului va fi
susținută și de faptul că aceste ființe remarcabile nu se vor speria nici de muncă și nici de sacrificii
pentru că așa au dovedit până acum.
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APRILIE
Viziunile speciale duc la descoperirea unor
factori de coagulare. Se testează forța.

"Nu dispreţui lucrurile mici; o lumânare poate face
oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să lumineze în
întuneric" (Octavian Paler)
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 1819 – Masacrul de la Peterloo;
 1828 – Războiul ruso-turc..
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1869 – Se dă în folosință canalul de Suez;
 1907 – Andrei Markov dezvoltă teoria probabilităților
de trecere (lanțurile Markov) conform căreia
probabilitatea de apariție a unui eveniment afectează
probabilitatea de apariție a evenimentului imediat
următor.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
VERTIGO de G. Sebald
„Acesta a fost primul roman publicat de mult aclamatul autor
W.G. Sebald. Vertigo desfide convențiile de gen, combinând elemente
de ficțiune, reportaj, pagini de călătorie, autobiografie și eseu fotografic,
pentru a crea o formă literară distinctă, fără precedent. Format din patru
părți, romanul descrie călătoriile naratorului prin Italia și sudul Germaniei.
îl însoțim pe narator într-un pelerinaj spiritual, al cărui scop este învierea
morților, pentru ca să poată fi interogați cei în viață cu privire la sensul
vieții.
Deși foarte discursiv și plin de meandre, se conturează câteva
teme centrale care reies din descrierea de către narator a vieților,
poveștilor de dragoste și pierderilor suferite de Mărie Henri Beyle
(Stendhal), Giacomo Casanova și Franz Kafka, printre alții. Cea mai
importantă dintre aceste teme este natura himerică și nesigură a
memoriei, tendința acesteia de a inventa și chiar de a estompa trecutul,
în aceeași măsură în care îl resuscitează. Măestria din Vertigo constă în
arta cu care prinde ca într-un ghem multiplele fire ale narațiunii,
surprinzătoarele revelații despre coincidențe misterioase și punctele de
intersecție care leagă vieți, timpuri și locuri disparate. Deși evocarea
halucinantelor călătorii ale naratorului creează o ambianță sinistră, în
narațiune găsim și momente de veselie și umor, o trăsătură insuficient de
apreciată a prozei lui Sebald. Vertigo este și îmbogățit de numeroase ilustrații ale unor tablouri, diagrame,
desene și documente, presărate pe tot cuprinsul romanului.” (Christopher C. Gregory-Guider, profesor de
literatura secolului al XX-lea, Universitatea din Sussex, UK)
IN AFARA DESTINULUI de Imre Kertész
„Inițial respinsă de la publicare, în afara destinului (Sorstalansâg)
a fost, până la urmă, publicată în 1975, în Ungaria comunistă. La apariția
sa, romanul, nominalizat pentru Premiul Nobel în 2002, a fost primit cu o
tăcere totală. Fără îndoială, acest fapt se datorează preocupării sale de a
explora lupta individului confruntat cu brutalitatea unor pagini tragice ale
istoriei. Gyorgy Koves, un băiat evreu de 15 ani, este trimis la Auschwitz și
apoi la Buchenwald. La sosirea în lagăr, Koves își ascunde vârsta
adevărată și, în felul acesta, fără să știe, evită camera de gazare. Scris la
persoana întâi, romanul descrie mecanismul supraviețuirii.
Kerstez, el însuși un supraviețuitor al Holocaustului, și-a descris
romanul ca fiind autobiografic în formă, și totuși nu-i o autobiografie.
Liniaritatea narațiunii și frecventa folosire a timpului prezent îl transportă
pe cititor în viața din lagărul de concentrare, așa cum se desfășoară
aceasta, incluzând rutina anostită, durerea fizică și, așa cum afirmă în mod
șocant Kertesz, la reîntoarcerea în Ungaria după sfârșitul războiului,
„fericirea”. Prin aceasta, în afara destinului, evită obiectivitatea și orice fel
de judecată morală simplistă.
În afara destinului pune întrebări despre ceea ce s-a întâmplat la
Auschwitz, care au nevoie de un răspuns în prezent, întrucât, așa cum
insistă Kertesz, despre Holocaust nu se poate scrie la timpul trecut. Ce
înseamnă să fii evreu? Cum devenim liberi? Auschwitz este punctul zero
al culturii europene - el marchează moartea lui Dumnezeu, începutul singurătății și, surprinzător, potențialul de
a realiza promisiunea libertății.” (Iva Jevtic, profesor la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Ljubljana,
Slovenia)
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UN FILM
FILANTROPICA (2002) - Regia Nae Caranfil
„În Bucureștiul secolului XXI, a ieși în oraș sâmbăta seara la brațul unei
femei frumoase e o investiție financiară riscantă. Ovidiu (Mircea Diaconu), modest
profesor de liceu, nu și-ar putea-o permite. Și totuși trebuie, căci s-a îndrăgostit până
peste cap de Diana (Viorica Voda), o mică sirenă de 20 de ani cu veleități de
manechin. În căutarea unei surse de venit ceva mai consistente decât o biată leafă
de profesor, Ovidiu plonjează într-o lume fabuloasă - mafia cerșetorilor... Unul din
capii acesteia îl ia sub aripa sa. Pepe (Gheorghe Dinica) este jumătate artist,
jumătate om de afaceri; "textier" oficial al cerșetorimii bucureștene, omul inventează
biografii, replici și atitudini în funcție de personalitatea milogului sau de clientela-ținta.
Ovidiu va deveni "actorul" ideal pentru noul său experiment. Peste noapte,
profesorașul de vârstă mijlocie se trezește "însurat" cu Miruna (Mara Nicolescu),
jucând seara de seară, alături de ea, comedia unui cuplu nevoiaș după un scenariu
minuțios pus la punct de Pepe. Prinț și Cerșetor... Pendulând între două femei, proaspăt îmbogățit în ochii
Dianei, soț umil pentru Miruna, Ovidiu începe să ducă o periculoasă și epuizanta viață dublă...”
(http://www.cinemagia.ro/filme/filantropica-264/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
PIRAMIDELE DIN GIZEH

„Piramidele din Gizeh, situate la vest de Valea Nilului și la cca. 8 km
sud-vest de orașul Giza și 18 km de Cairo, sunt considerate una
dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Piramidele sunt.
Barca lui Keops
In 1954, Kamal el-Malaj a descoperit, în una din fosele săpate în
platoul din Gizeh, peste 1.200 de piese ce făceau parte din barca
solară a lui Keops. Se crede că a fost construită în jurul anului 2500
î.Ch. și că urma să fie utilizată de faraon în călătoria pe care trebuia
să o facă în lumea subterană în căutarea lui Ra, și cu care
parcurgea bolta cerească în fiecare zi. în prezent, se află lângă
piramida lui Mikerinos.” (Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Pentagrama

„Simbolistica numerelor constituie nucleul învățăturii pitagoreice care pune în valoare anumite figuri
geometrice. Astfel, pentagrama face obiectul unei venerații particulare. Construcția acestei figuri, compusă din
trei triunghiuri înscrise într-un pentagon, implică intervenția faimosului număr de aur, considerat o garanție a
echilibrului și frumuseții. Pentagrama a devenit semnul recunoașterii discipolilor lui Pitagora. Se povestește că
într-o zi un membru al sectei s-a îmbolnăvit pe când se afla pe un drum ce făcea legătura între două cetăți
grecești. El s-a oprit la un han, în agonie, înainte de a-și da sfârșitul, a desenat o pentagramă pe o tăbliță pe
care i-a dat-o hangiului, asigurându-l că va veni cineva care va achita nota de plata. Câțiva ani mai târziu, un
pitagorician a trecut pe acolo și, remarcând simbolul, i-a plătit datoria confratelui său, dându-i hangiului o sumă
de bani mai mult decât generoasă, dovedind astfel legăturile strânse care-i uneau pe membrii confreriei.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Complicii organizației Orim

„Avocatul croat fondator al Ustașa, Ante Pavelic, a apărat în mai multe rânduri cauza macedoneană. în
schimb, o societate secreta terorista macedoneana, ORIM. l-a oferit prețiosul ei ajutor. Creata în 1393.
Organizația revoluționara interna macedoneana viza unitatea naționala luptând împotriva turcilor, apoi. după
războaiele balcanice din 1912-1913, împotriva Greciei, Bulgariei și Serbiei care își împărțiseră regiunea.
Haiducii războinici ai ORIM, erau uniți printr-o lege neștirbita a tăcerii. Aceștia organizau răscoale locale și
atentate eficiente. în timp ce comitagii se însărcinau să facă să domneasca o justiție paralela nemiloasa cu
trădătorii și să strângă fonduri Ustașa beneficia de pregătirea ORIM ca și de devotamentul membrilor său.
printre care Dimitri Kenn, asasinul lui Alexandru I.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Structura Cosa Nostra
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„Forța mafiei siciliene a constituit-o (încă de la origine, caracterul său strict ierarhic. Clanul, sau familia, este
unitatea sa fundamentala, ca bază, conduși de șefi de echipe, se afla soldații, tineri inițiați având sarcinile cele
mai periculoase și mai violente. Toți trebuie sa se supună șefului de clan, il capo; acesta este înconjurat de
mai mulți adjuncți și consilieri care constituie anturajul său apropiat. Fiecare capo trebuie să recunoască
autoritatea unui șef de district care depinde la rândul său de o comisie provinciala. în fine, la vârf se află
Cupola. Tradițional condusa de un capo originar din satul mitic Corleone, această instanță trasează orientările
generale ale „onorabilei societăți“, lăsând o largă autonomie fiecărui clan. Tot ea mai are ca sarcină și reglarea
diferendelor care nu întârzie să apară între diferite familii din Sicilia. în ciuda arestării, în 1993, a unuia dintre
șefii săi istorici, Salvatore Riina, zis U Curtu („scurtul"), Cupola, deși slăbită, a supraviețuit. Actualul ei
conducător s-ar numi Bemardo Provenzano. Poliția nu-i cunoaște figura, dar are bănuieli că trăiește liniștit în
Sicilia, de unde conduce activitățile mondiale ale Cosa Nostra.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 aprilie)
Vorbele ascund mesaje nebănuite. Curajul este tăinuit.

DECADA NR. 10
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

2

11-20 ianuarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

2

11-20 ianuarie

Moralitate, spiritualitate, progres

3

21-31 ianuarie

Secretele celorlalți inspiră teamă. Senzații stranii. Experiențele sunt sensibil zdruncinate de
impurități. Disciplină. Măsura în relațiile cu ceilalți. Jumătățile de măsură sunt enervante.
Experiențele sunt utile pe termen lung nu pe termen scurt. Eforturi pentru a obține acceptarea întro nouă zonă. Obsesiile sunt combătute cu alte obsesii. Minciuna este constructivă. Buna conduită
are de suferit. Primim sfaturi bune. Relațiile șubrede sunt lăsate în urmă. Răul cu care participă el
vine din dorința sa de a schimba orice. Se pierde din vedere un detaliu. Criza relațiilor este pusă pe
lipsa banilor. Se spun prea multe despre ceilalți. Sunt folosite cu îndrăzneală valorile celorlalți.
Limitările personale sunt puse în exemplele cele mai puternice. Inteligența este evaluată prin
performanță. Victoria este semn de eficiență. După plată și răsplată.
Evoluția astrală a lunii aprilie va pune în dificultate elemente de comportament care ne trag
înapoi, care ne duc spre o călătorie forțată în trecut, acum, după ce am încheiat luna martie în care
călătoriile de genul acesta au constituit unul din elementele definitorii. Suntem, în continuare, în
zile de Fecioară și chiar din dimineața primei zile de aprilie Luna împlinește un careu cu Saturn, dar
și o opoziție cu Neptun. Încă din această zi construcțiile sociale la care am lucrat în luna martie vor
pune la încercare răbdarea și acumulările de informații pe care le avem în acest moment. Un val de
emoție, o teamă față de mersul lucrurilor, un incident minor ne vor lăsa impresia că evenimentele
acestei lumi sunt categorice.
Aceste zile de Fecioară sunt diferite față de celelalte, din lunile anterioare. Faptul că Saturn,
prin tranzitul sau retrograd prin zodia Săgetător, se apropie de intrarea în zodia Scorpion, iminența
unui pericol va lua acum înfățișarea unui presentiment. Din exterior pare că oamenii se gândesc
doar la rău, sunt pesimiști, dezamăgiți, refractari la schimbare și complecși atunci când sunt invitați
să pună la dispoziția celorlalți informații pe care le dețin. Toată această situație lasă impresia de
colonizare. De altfel, întreaga luna aprilie va fi dominată de această tendința de a ocupa spațiul
celuilalt, de a invada ceea ce nu-i aparține (trecut, tradiții, cultură, limbă) pentru a spori puterea de
influență. Această descindere socială este pusă pe seama a 2 unghiuri care se vor împlini în zilele de
3 și respectiv 8 aprilie. Este vorba despre trigonul lui Saturn cu Junon și despre careul Marte-Junon.
Așadar, vorbim de-a lungul acestei luni, dar în special în prima decadă, despre cumpătare,
conduită echilibrată, siguranță de sine probată în condiții grele, accidente care au drept cauză o
formă de agresiune despre care oamenii refuză să vorbească. Această formă de agresiune își are
rădăcinile în a doua decadă a lunii ianuarie când oamenii s-au simțit prea liberi să viseze, să se
asocieze, se facă planuri de viitor lipsite de un fundament real prin conținutul lor sau prin amploare.
Astfel, o banală stare proastă îi va aduce pe oameni într-un disconfort relațional care nu are nimic
de-a face cu ceea ce se întâmplă în prezent. Cei care sunt mai sensibili, pe care viața nu-i ia pe
nepregătite, ci doar îi pune în dificultate uneori, se vor întreba de unde le vine această aversiune.
Din nefericire, gradul lor de sensibilitate va constitui și obstacolul care nu le va permite să
gestioneze aceste evenimente.
Acest caracter retrograd al evenimentelor îi va îndrepta pe oameni către situații pe care nu
vor putea să le controleze, decât dacă dispun de o mare viteză de reacție. Eșuând, mulți vor
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considera că tristețea care îi cuprinde este de fapt o înțelepciune de viață. În realitate, aceste
experiențe sunt sensibil zdruncinate de impuritățile pe care nu le-au putut depăși nici în trecut și pe
care nu le pot depăși nici acum.
A doua zi de Fecioară (Luna în Fecioară) aduce împlinirea unor unghiuri spectaculoase care
pot deveni definitorii pentru întreaga lună aprilie. Este vorba despre conjuncția Lunii cu Lilith,
trigoanele Lunii cu Pluton și respectiv Venus, dar și opoziția cu Chiron construind pe cer o
configurație numită Zmeul.
Deși în aparență această configurație ne duce cu gândul spre disciplină, măsura în relații sau
atenție aplicată rezultatelor muncii celorlalți, acest tip de relaționare este pus la grea încercare de
iminenta împlinire a careului dintre Marte și Junon. Oricât de multe argumente am avea, oricât de
solide ar fi sau oricât de sinceri vom crede că suntem, multitudinea de unghiuri la care participă
Venus, Mercur, Soarele, Jupiter, dar și asteroizii Chiron și Junon ne vor lăsa impresia că a sosit
momentul să o luăm de la capăt.
În realitate, unghiurile de acum ne invită să dezvoltăm o anume măsura în relațiile cu
ceilalți. Altfel, nu vom reuși să vedem lumina chiar dacă multitudinea de unghiuri care se împlinesc
acum lasă impresia de puritate socială, evenimente care se desfășoară simplu, dezvăluire,
sinceritate.
Aspectele de acum, în special cele din configurația numită Zmeu, aduc pe firmamentul vieții
sociale necesitatea de a produce o schimbare pentru care, dintre acestea, doar Pluton mediază
opoziția Luna-Chiron care este de fapt și axa acestei configurații, administrarea acestui fond se face
prin cultivarea creativității. Există un mare strigat în viața personală, acela care ne vorbește despre
greșelile personale săvârșite la începutul lunii ianuarie, pe care persoana în cauză nu poate să și le
ierte. Rolul de acum al lui Pluton în Capricorn este acela de a readuce în preajmă persoane care să
ne confere sentimentul de stabilitate. Pentru că Pluton se află de ani buni în careu cu Uranus care
răscolește acum Axa Dragonului și pune în dificultate relația personalității cu destinul (conjuncție
Soare-NS) vom constata că avem prea mari așteptări din partea unui anturaj care până acum nu a
dovedit că se poate schimba ori că ne poate susține într-un demers atât de îndrăzneț.
Dar puțini vor fi aceia care vor constata duritatea acestei realități. Vor dori atât de mult să
întâlnească un vindecător încât vor pierde din vedere detalii importante legate de contextul în care
se lansează această invitație a destinului. Vor pune prea multă baza pe informație, chiar dacă
aceasta nu este elaborată, rătăcind în căutarea unui bine care nu vine dacă nu a fost pregătit din
timp, adică din a doua decadă a lunii ianuarie (11-20 ianuarie).
Există însă o componentă foarte interesantă a acestei conjuncții astrale pe care unii oameni
s-ar putea să nu o ia în considerare. Aceasta vizează comprimarea timpului, adică identificarea unei
zone care să însemne pentru mulți oameni punctul de izolare. Pentru unii acest punct de izolare
înseamnă cultivarea creativității, alții vor dori pur și simplu să-și desfășoare activități în secret
pentru a nu li se ști suferința sau bucuria. Pentru a avea acces la această formă de energie este
important să se pună în aplicare, prin disciplină, o formă de inspirație capabilă să creeze în jur alte
impresii decât în alte situații. Această gestionare corespunzătoare timpului face acum trimitere, ca și
evenimentele astrale ale zilei anterioare, către prima decadă a anului 2015, adică în perioada 10-20
ianuarie.
Dacă facem referire doar la sextilul Venus-Chiron, atunci disciplina are conotații
măsurabile, dar nu în raport cu un stimul ce ar putea veni din exterior, ci în raport cu alte rezultate
personale care au fost obținute în perioada 11-20 ianuarie. Aceste conotații măsurabile trebuie, în
primul rând, să stingă un conflict, apoi să descopere cele mai importante resurse care, în ultimele
două luni, au fost ignorate și, prin folosirea cărora, să se stabilească acum noi baze. Dacă încadrăm
această ecuație astrală în schema de repartizare a direcțiilor aferente anului 2015 înțelegem că rostul
acestora este doar acela de a repara, nu de a construi evenimente importante în viitor. Sextilul
Venus-Chiron nu poate construi decât pentru sine și doar pe baze afective alese cu mare grijă, în așa
fel încât să nu sfideze trecutul, valorile strămoșești, dar nici să piardă din vedere viziunea de
ansamblu.
Dacă se face referire la unghiurile pe care le împlinește Mercur, aceste conotații măsurabile
se vor transforma în autocritică. Aici poate fi vorba despre o excentricitate, cea care ia înfățișarea
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unui război cu morile de vânt, a unor confruntări pentru o cauză moartă, dar care, prin analiza lor, să
încarce pe individ cu beneficii spectaculoase.
Această decadă este singura din acest an în care atât evenimentele concrete, cât și cele de
viitor ne orientează către același sector:11-20 ianuarie. Din această cauză trigonul pe care Soarele și
Jupiter îl împlinesc în această ultimă zi de Fecioară vizează afișarea unei constrângeri purificatoare.
Unii se vor simți îndemnați să țină post, să renunțe la viața dezordonată, să se înscrie la un curs de
dezvoltare personală ori pur și simplu să renunțe la ceva periculos sau negativ cu care până acum
coabitau.
Din această cauză, mulți pasionați de astrologie vor considera că acest îndemn la a trăi
frumos, decent, sănătos vine din faptul că Luna trece prin zodia Fecioară, nu pentru că există un
cumul de factori astrali care trimit, prin conținutul lor, către începutul anului. Această confuzie nu
aparține doar celor pasionați de
astrologie, ci și celor care urmăresc
fenomenul vieții fără să fie pasionați
de această știință ezoterică. Acestia
vor privi evenimentele incomplete ale
vieții ca fiind esențiale traiului lor și
le vor integrat în schema pe care o
folosesc acum, la sugestia unui factor
exterior. Dacă acest factor nu are
nicio legătură cu astrologia atunci el
va fi verbalizat de un prieten, o
cunoștință sau un consilier care
primește
acum
mai
multă
credibilitate.
Tranzitul Lunii prin zodia
Fecioară se încheie în dimineața zilei de 3 aprilie însă nu înainte ca Saturn și Junon să-și
împlinească trigonul lor. Înțelegem, astfel, că ideile care ne trec acum prin minte nu sunt simple
concluzii, iar rezultatele nu sunt simple noțiuni sintetice pe care le punem într-un cufăr și la care să
apelăm atunci când va fi nevoie. Cu toate că unui factor exterior pretențiile pe care le lansăm acum
i-ar părea simple mofturi, ele nu sunt, dar nici nu se va putea explica foarte clar și inteligibil pentru
toată lumea acest lucru. Dacă trigonul Soarelui cu Jupiter înseamnă dreptatea pe care dorim să o
facem față de noi înșine, față de propriul trecut, față de propriul destin, trigonul lui Saturn cu Junon
are conotații misionare. Deci nu doar că ne preocupăm de bună desfășurare a ceea ce se află în
sectorul intim, dar arătăm că ne pasă și de ceilalți.
Dacă în ceea ce privește dimensiunea personală a vieții, această călătorie merge spre a doua
decadă a lunii ianuarie, zona publică urmărește revenirea la începutul anului luând înfățișarea unei
rectificări sau a inventarierii unor erori de judecată, de decizie sau de alegere care se poate lăsa cu
sancțiuni. Din fericire, valorile spirituale vor face trimitere la finalul lunii ianuarie, adică spre a treia
decadă, ceea ce înseamnă, în primul rând, separarea vieții spirituale de celelalte sectoare ale vieții.
Apoi, evoluția individului se va face pe un alt traseu care nu implică înțelegeri secrete,
subordonarea voinței proprii față de voința grupului sau alte tipuri de asocieri mai mult sau mai
puțin secrete. Dacă în ceea ce privesc evenimentele concrete sau planurile de viitor (care nu prea
vor fi de viitor în această decadă, dar așa vom gândi) se va cere un sacrificiu, viața spirituală va fi
salvată, deci va fi degajată de această componentă a încercării prin pierdere.
Trecerea Lunii în Balanță nu înseamnă și renunțarea la această componentă, ci integrarea
acesteia pe un tronson nou. Acesta este momentul când vom observa jumătățile de măsură, când
disconfortul va fi atât de invaziv încât soluțiile majore pe care vom încerca să le punem în aplicare
în acestei 3 zile vor fi ignorate sau considerate obsesii periculoase. Deși lucrurile nu sunt atât de
simple, oamenii vor dori să-și continue procesul evolutiv, să-și ridice nivelul prin interacțiune sau
prin ignorarea problemelor esențiale, dar nu vor reuși decât să contracareze anumite contracții sau
inadvertențe care s-au consumat în ultimele zile. Cu alte cuvinte ceea ce se va obține în aceste zile
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de Balanță va aduce un plus la capitolul experiență, dar nu va declanșa nimic esențial pentru viață,
nu va aduce victoria și nici nu va arăta ținta cea mai importantă la care trebuie să ajungem.
Misterul zilelor de Balanță va fi întreținut de această călătorie în timp. Chiar dacă fac
gesturi inutile, chiar dacă vor dori să le integreze pe acestea într-un sistem, birocrația le va face să
pară reale. Dacă ar fi să ne depărtăm puțin, dar să privim această schemă strict astrologic, pentru a
face o comparație în vederea unei mai bune înțelegeri a conjuncturii, am putea aduce în discuție că
acest fenomen al exodului are conotații foarte ample asupra egregorului unui popor. Dacă privim
acest proces de deplasare dintr-o regiunea într-alta doar din punct de vedere cultural sau economic,
am putea să spunem doar lucruri bune, însă realitatea este mult mai dură. Prin deplasarea
individului dintr-o zonă într-alta se mobilizează întregul bagaj informațional, emoțiile, atașamentele
față de o anumită cultură, obiceiurile cultivate într-un anumit mediu care fac din toate aceste, prin
asimilare, un ecosistem perfect. Dacă apoi mai vin și alții, apar adevărate breșe de securitate care, în
virtutea procesului de autoreglare, egregorul național le va acoperi prin evidențierea elementelor
inferioare sau prin coborârea celor superioare. Mirajul unei vieți mai bune îi poate face pe unii să
aplice o lovitură dură poporului din care provin dacă își smulg rădăcinile complet și dacă în locul în
care se duc nu cultivă același sistem emoțional.
Faptul că te naști într-un popor mic nu înseamnă că ești constrâns să-ți duci viața în
privațiuni. Există un rost dincolo de confortul vieții materiale care a stat la baza acestei decizii. A
căuta doar confortul, în detrimentul acțiunii integrate (păstrarea mecanismului psiho-emoțional în
noul loc de reședință), înseamnă a dezerta, iar locul gol va trebui umplut de ceilalți. Acesta este un
fenomen de autoreglare prin care se explică de ce fenomenul globalizării produce, ca efect negativ,
această degringoladă socială și de ce oamenii se disprețuiesc din cauza acestui exod ca și cum
cineva din subtil le șoptește la ureche să procedeze în felul acesta. De partea cealaltă, există și acel
"ceva", pe care fiecare îl definește în felul sau atunci când vine vorba de strămutare. Unii aduc în
discuție dorul de casă, de familie, de prieteni, de locurile copilăriei, adolescenței încărcate de
amintiri sau pur și simplu elemente greu de definit, legate de locul pe care l-au lăsat în urmă. Dacă
prin noua poziție își păstrează schema psiho-comportamentala acest gol nedefinit se va estompa
prin noile legături.
Zilele de Balanță, ne aduc din nou în discuție bucuria exodului, ca și cum se dorește a se
face dreptate într-o confruntare cu viața, dar se pierdere elementul care o hrănește. În viața nu totul
se judecă după victorie. Societatea de consum elogiază victoriosul pentru că se bazează prea mult pe
această degringoladă generată de exod.
Luna plină din 4 aprilie va avea aceasta componentă a consumul împotriva unor promisiuni
mai vechi. Paranteza referitoare la exod se explică din punct de vedere astrologic prin accentuarea
axei Berbec-Balanță acolo unde avem nu doar luminariile, Axa Dragonului, dar și planetele Mercur
și Uranus. Sintetic, această dimensiune poate fi tradusă prin evidențierea unor eforturi pentru a
obține acceptarea într-o nouă zona. Lucrurile acum vor fi văzute disproporționat, iar eforturile vor fi
combătute atât într-o maniera directă, cât și indirectă. Acolo unde oamenii vor da dovadă de
rigiditate, lucrurile se vor desfășura de o manieră apăsătoare creând discrepante între puțin și mult,
dintre cultură și incultură, între cel mic și cel mare, între în ceea ce este aici și ceea ce este dincolo.
Ideea de punte, de trecere dincolo de o zonă a supărării sau tristeții va lăsa impresia că de fapt
obsesiile nu sunt rezolvate, ci doar sunt combătute cu alte obsesii.
Va fi greu însă să ne păstrăm într-o limită a disciplinei sau bunului simț pentru că momentul
de Lună plină de acum accentuează crizele în relații și refuză orice formă de introspecție. Dacă
rigiditatea nu este lăsată în urmă atunci și starea de sănătate va fi afectată prin explorarea limitelor
periculoase ale efortului sau ale intensității sentimentelor.
Nu trebuie pierdut din vedere și faptul că momentul în care Luna este în conjuncție cu Capul
Dragonului, de fapt, se află în fereastra careului în T pe semne cardinale cu Pluton focar. Astfel,
implicarea Axei Dragonului în reacții de moment, în crize temperamentale sau în alte forme de
crize, transformă momentul prezent într-o decizie pe baza căreia întregul destin este judecat sau
coordonat.
Pe baza a ceea ce se poate întâmpla acum poate avea loc o răsturnare de situație pe care să o
inventariem mult mai bine peste ani. Acum vom avea impresia că l-am prins pe Dumnezeu de un
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picior, că am elucidat un secret, că am reparat o gafă monumentală făcută în perioada 11-20
ianuarie și ceea ce facem de acum încolo nu va fi decât de bun augur. Cei care studiază astrologia
sau urmăresc fenomenul social vor vedea că nimic din ceea ce se întâmplă în prezent nu susține
această idee. Intensitatea Lunii pline îi va orbi atât de mult încât vor confunda o simplă revizuire a
informațiilor cu ipostaza inedită, specială, spectaculoasă, aceea a elucidării unui mister.
Această nevoie de a face dreptate va fi mult mai vizibilă în ultima zi de Balanță, când
Mercur va trece prin Coada Dragonului, iar Soarele va împlini un careu cu Pluton. Dacă în primele
zile de Balanță tot ceea ce a fost abordat a luat înfățișarea unor pretenții sau a unor mofturi de
moment, acum atitudinile negative arată că se bazează de certitudini. Din nou facem trimitere la
momentul exodului ca la un element definitoriu pentru a construi o imagine cât mai aproape de
realitate în aceste zile de Balanță. Ceea ce va face din această a treia zi de Balanță ca fiind una
spectaculoasă vine din ușurința cu care se ascunde o durere doar pentru a sfida dreptul cuiva de a nu
se schimba atunci când comunitatea dictează. Fiecare are propriul său ritm de evoluție, fiecare se
transforma atunci când ceasul interior spune acest lucru, nu atunci când sunt puse la bătaie anumite
interese de grup.
Trecerea lui Mercur prin Coada Dragonului în această a 10-a decadă a anului va avea un rol
catalizator asupra unor proiecte abandonate la începutul anului când dintr-o anume comoditate sau
din lipsa unor resurse, anumite demersuri cu mari implicații sociale au fost oprite. Ne referim aici la
vise îndrăznețe, la mari speranțe pe care oamenii nu le-au putut valorifica așa cum se cuvine de-a
lungul primelor trei luni ale anului. Dar în Berbec, Mercur este prea impulsiv, arogant sau interesat
doar de câștigul propriu. Asta înseamnă că selecția aplicată evenimentelor anterioare va depinde
mult de un sistem de trăsături, putând foarte ușor să ducă pe locul al doilea adevăratele probleme
create în perioada 11-20 ianuarie și care până acum nu și-au găsit rezolvarea.
Din nefericire, careul dintre Soare și Pluton nu oferă această posibilitate de a alege ceva
după bunul plac. Umilințele mai vechi se răzbuna și oamenii sunt inclinați din cauza nervilor, a
atitudinii superficiale sau pentru că nu și-au corectat conduita în a lupta unii împotriva celorlalți, să
nu recunoască acest lucru. Dacă la nivelul vieții personale, acest conflict intern va putea fi tolerat
mai ușor, la nivelul vieții sociale breșele de securitate, cele create în grupurile care nu s-au
maturizat încă ori în cadrul acelora care trec prin criză, verifica un mare semn de întrebare față de
seriozitatea mesajelor pe care aceste grupuri le transmit sau referitor la implicațiile lor comunitare.
În seara acestei zile Luna va trece în Scorpion, încercând să reducă puțin din caracterul
complicat al relațiilor prin detașare, izolare, desprindere. Misterul zilelor de Scorpion va fi susținut
de atitudinea pe care orice individ o are față de partenerul de viață, față de un colaborator sau față
de o persoană cu care la un moment dat are loc un schimb. Una din trăsăturile care ne este oferită de
zodia Scorpion este aceea de a acorda un credit partenerului de dialog, adică de a i se permite
acestuia să se desfășoare doar într-o anumită zonă, fără a-și depăși atribuțiile care-i sunt oferite.
Deși este vorba despre o zodie de apă și am fi tentați să facem aici trimitere la capacitatea de
îndurare, Scorpionul face o notă discordantă cu celelalte semne de apă luându-și o marjă de eroare
chiar și în acest sector al puterii de a suporta o presiune. Fiind un semn fix va dori să-și construiască
acest decor în care să se desfășoare el și cei din preajma sa. Din această cauză, făcând trimitere la
un nativ din această zodie, mulți din cei care au în preajma lor un Scorpion ajung la un moment dat
să fie dezamăgiți. Ei nu iau în calcul faptul că în într-o relație partenerul Scorpionului nu are voie
să-și depășească atribuțiile pe care le primește cu generozitate din partea acestuia și de aceea ajung
aici.
Dar vom înțelege acest lucru foarte bine în momentul în care Luna din Scorpion va primi o
opoziție din partea lui Marte în Taur. Acesta este momentul când relațiile personale se vor inflama
sau vor arăta că până acum au fost în criză. Judecând după calitatea zilei de 6 aprilie, această criză
se referă cu predilecție la anumite vârfuri de natură afectivă, ceea ce înseamnă nu doar reacții față
de ceilalți, ci și atitudini aparte față de propria persoană, acelea care au vizat înlăturarea unui
obstacol, oprirea unei colaborări păguboase sau nevoia de a face mai mult în locul în care ne-am
fixat. Pentru că ne referim aici și la conjuncția Soarelui cu Uranus putem extinde acest impas și
către zona în care să se transforme într-o criză a valorilor.
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Momentul 6 aprilie va dori să simplifice foarte mult modul cum privim realitatea vieții, cum
ne îndreptăm atenția spre cele mai profunde amintiri și până unde stabilim că putem merge într-o
confruntare cu sine. Conjuncția Soare-Uranus de anul acesta, când Uranus se află într-o relație atât
de strânsă cu Axa Dragonului, aduce libertății o valoare existențială. Ceea ce gândim acum că se
află în afara neîngrădirii nu se aplică doar momentului, nu se adresează doar contextului anului
2015, nici cadrului puțin mai larg, acela care va cuprinde și anii din jur, ci întregii vieți pe acest
tronson al strategiilor de administrare a rezervelor.
Am invocat în zilele de Balanță relația dificilă pe care o poate avea un popor cu egregorul
său dacă se confruntă cu fenomenul de exod. În zilele de Scorpion (Luna în Scorpion) exodul are o
valoare mult prea personală pentru a nu fi integrat în ceea ce numim generic "strategie de
administrare a unor rezerve". În cazul de față, prin conjuncția Soare-Uranus, dar și prin trigonul
Mercur-Jupiter, strategia de administrare vizează o locație, un bun, o relație, un obiectiv care apare
acum pentru prima dată în zona posibilului. Pentru prima dată ne dăm seama că putem atinge ceea
ce am sperat, că disconfortul pe care o dorință neîmplinită îl provoacă poate fi abandonat pentru că
acum avem șansa să adjudecăm un progres. Pe ideea “acolo unde ne stă puterea, acolo ne stă și
slăbiciunea cea mai mare”, modul în care alegem să ne construim ideea de reușită constituie și
capcana care nu ne permite să obținem mai mult. Așadar, pentru că în astrologie conjuncția SoareUranus înseamnă "mai mult", preaplinul se va obține cu produse ale minții, cu realizări care au la
bază o schemă cunoscută și elementul surpriză, cel care nu este real, se va putea integra relativ ușor
în teatrul vieții de zi cu zi.
Deși abstractă, această direcție îi va îndemna pe oameni să participe la evenimente majore,
să "rupă gura târgului" și, în plus, să se simuleze o mare tărie de caracter prin faptul că lăsă în urmă
ceea ce nu merge bine. În realitate, zilele de Scorpion sunt zile de ambiție care duc la bun sfârșit un
plan, chiar dacă el s-a dovedit, în faza de proiect, irealizabil sau, mai rău, greșit. Din nefericire,
există tot suportul astral pentru a merge mai departe pe această latură, pentru că atât trigonul lui
Mercur cu Jupiter, cât și conjuncția Soarelui cu Uranus suplimentează aceste inițiative cu o energie
pozitivă, cu o șansă suplimentară în a înfăptui un eveniment major. Vom vedea dacă peste ani ceea
ce ni se pare acum special, major, inedit, își va păstra această coloratură. Important este că, în
varianta cea mai dificilă sau complicată, acest rău va purta haina binelui. Cu toții vor spune că vor
să facă o schimbare în bine, însă nu pentru toți va fi la fel.
Ultima zi de Scorpion va atrage atenția celor pregătiți să asculte și alte păreri în care s-a
pierdut din vedere un detaliu important. Omul, cu părerile sale, poate lua în acest moment
înfățișarea detaliului pierdut și șocul pe care unii îl pot avea la contactul cu aceste informații va
pregăti ceea ce se va întâmpla în zilele de Săgetător, când rolul lui Jupiter din Leu în medierea
relațiilor încordate dintre Axa Dragonului și planetele din Berbec devine de o importanță majoră.
Acum grijile se îndreaptă mai curând către stabilitatea materială, către dobândirea unui confort
decât spre a repara un neajuns care s-a consumat în această perioada sau în intervalul 11-20
ianuarie. Lăsându-ne antrenați în probleme de această factură care nu merită atât consum, se
risipește timp important sau chiar se vor pierde bucurii care, pe alte conjuncturi, la o altă vârstă, nu
vor mai fi permise.
Dacă urmărim schema de distribuție a influxurile pe tabloul anului 2015 ecuația astrală pune
pe valorile spirituale greutatea lipsurilor specifice generației sau epocii în care ne-am născut. Prea
multă dorință și prea puțină analiză a contextului, prea multă aspirație, prea multă ambiție în a
cuceri lumea și prea puțină cunoaștere despre ce înseamnă de fapt lumea și care sunt valorile care
permit acum remodelarea. Înțelegem, astfel, că valențele reale ale transformării nu sunt rezervate
decât celor care au un antrenament în sensul acesta și care pot să accepte schimbarea prin bucurie,
nu prin tensiune, vulgaritate ori, mai rău, prin distrugere. Schimbarea lumii este un lucru extrem de
serios și de real. Dacă ființele de lumină nu intervin în procesul de educație al celor care vin aici, în
acest plan fizic, este puțin probabil ca oamenii să-și descopere elemente comune de dialog, să se
tolereze atunci când ocupă același spațiu ori să lucreze umăr la umăr pentru atingerea unui ideal
îndrăzneț. Învățătura ființelor de lumină, cea pe care o primim prin inspirație, este susținută în
aceste zile de Scorpion de tendința de a ne desprinde de valorile materiale pentru a o porni pe un
drum îndrăzneț. Dar nu tot ce are aripi poate zbura. De aceea ființele dense ori care nu au
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experimentat până acum zborul, nu vor putea duce mai departe această inspirație și, pentru ele,
atracția către decada a doua a anului (11-20 ianuarie) se va traduce ca un țopăit, în loc de zbor, ca o
gălăgie susținută de un mare număr de sunete produse haotic, în loc de o simfonie.
Înainte ca Luna să-și finalizeze tranzitul său prin Scorpion, Marte și Mercur vor participa la
construirea a două careuri, amplificând această latură confuză și aducând, dacă mai era nevoie,
certitudini în raport cu originea sau desfășurarea unor evenimente sociale. Din această cauză sinteza
direcțiilor astrale aferente zilei de 8 aprilie va induce o anume confuzie celor care nu-și pot dezvolta
o viziune de ansamblu asupra vieții. Pe de o parte, aceasta va face referire la muncă, la efort, la
necesitatea de a investi ori de a reinvesti tot câștigul comportat în ultima vreme pentru că bucuriile
sunt consumatoare de valoare, iar de partea cealaltă se va face apel la supremația gratuită a liderului
care, odată instaurat în poziția pe care o are acum, cu greu i-o va mai putea schimba cineva. Nu este
însă un element specific istoriei culturale ca mentalitatea comună să fie obișnuită cu acest tip de
schimbare. Conștiința omului comun instigă la obediență. El știe că dacă va cere să facă ceva, i se
va da de lucru. Dacă din rândul celor care cer să facă, unul înțelege că poate să nu facă, adică alege
să observe contextul mult mai mare în care întreaga structură, împreună cu liderul, se integrează, el
devine la rândul său lider care va găsi repede în jur obediență. Aici survine și încercarea uitării a
ceea ce am fost și, evident, a tentației de a ne depărta de cale. Pe ideea că lumea este împărțită în
stăpâni și sclavi, ideea pe care Hegel o susține și o argumentează genial în Fenomenologia
spiritului, pașii de acum sunt calculați într-un alt tempo. Nu ne putem, însă, separa de direcția spre
care ne îndreaptă schema generală de repartizare a anului 2015. Deci, atracția către perioada 11-20
ianuarie ne va scoate în evidență și faptele săvârșite atunci și pentru care acum suntem stăpâni sau
sclavi.
Dacă vor exista și oameni care cred că pe aceste unghiuri se poate merge pe delimitarea
dintre acțiune și nonacțiune, atunci aceștia vor fi singurii care se vor lovi de una dintre cele mai
periculoase consecințe ale momentului: blazarea. Autosuficiența întuneca acum mintea pentru că
niciuna dintre cele două ipostaze (stăpân sau sclav) nu beneficiază în mod exclusiv de suportul
astral. Experiența aceasta ne va spune că avem nevoie de cunoaștere din ambele zone, că a fi, nu la
jumătatea distanței dintre cele două, ci în ambele structuri, înseamnă a face parte dintr-o ierarhie
construită pe verticală în care fiecare punct se definește în raport cu celelalte de care se leagă, deci
față de ceea ce are deasupra este sclav și ceea ce este dedesubt stăpân, dar nu pe orizontală, acolo
unde intervin interacțiunile sociale armonioase. De aceea ideea de progres prin obediență primește
din partea societății mesaje confuze și un ajutor substanțial din partea forurilor subtile superioare.
Astfel, zilele de Săgetător ne aduc spre rezolvare această direcție strategică, această partitură
completă care nu poate fi cântată de un singur om, chiar dacă știe să cânte la toate instrumentele
orchestrei, ci care cere o mare mobilitatea în a accepta însemnătatea pe care o au explozia și
implozia, acțiunea și nonacțiunea într-o schemă complexă de evoluție în care destinul este integrat.
Astfel, rolul lui Jupiter, ca promotor al unei imagini glorioase, al succesului obținut prin
explorarea personalității și dorinței de strălucire, aduce, prin autoreflexivitate, momentul de
conștientizare care poate produce schimbări mari într-un timp scurt. Putem anticipa că acest
moment poate aduce descoperirea unui individ în fața faptelor sale ceea ce se va lăsa cu sancțiune,
pierderea statutului în urma unui accident dacă asta înseamnă corodarea din interior a personalității
adevărate, uitare, despărțire, retragerea unei susțineri ori înfrângerea într-o confruntare directă.
Chiar dacă se consideră că stagnarea este o dovadă de înțelepciune, chiar dacă, până la urmă,
această stagnare are ca scop ascunderea unor elemente compromițătoare despre sine, ea este un
imens obstacol.
Aici vom observa că, semnele de generație (Jupiter și Saturn) intervin fiecare pentru a-și
proteja tronsoanele de vârstă. Persoanele care au adunat în cununa vieții mai mulți ani, vor face o
călătorie selectivă în trecut și, beneficiind de trigonul Saturn-Junon, își vor alege de acolo doar
momentele când expresia personală, sfaturile, implicarea pe zona publică, emanațiile personale, au
fost apreciate. Ceilalți, care se află sub tutela lui Jupiter, au acum ocazia de a fi zăpăciți în mod
constructiv, adică de a nu beneficia de aceste selecții care măgulesc orgoliul, ci de a pune umărul la
muncă, de a accepta anumite provocări venite din partea unor fosti adversari, pentru a face un salt
real. Diferența dintre cele două devine ca diferența dintre o minciună frumoasă și un adevăr dur.
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Doar educația ne poate spune ce să alegem și, din aceasta, doar educația pe care o primim prin
inspirație de la ființele de lumină ne duce spre achiziții capabile să lucreze pe un tronson mult mai
larg decât vedem în realitatea imediată.
Nimeni nu ne va putea spune dacă această primă zi de Săgetător (Luna în Săgetător) va fi
spectaculoasă ori nu, pentru că, în realitate, caracterul acesta al exploziilor mirobolante doar promit
schimbări în forță pentru că, în realitate, schimbarea majoră nu este produsă de explozie, ci de ceea
ce urmează după, de procesele de derulare, menținere și autoreglare pe care orice demers le deține.
Fără acestea, explozia nu este altceva decât începutul revenirii la o forma inițială.
Invitația la maturitate va fi acum susținută de revenirea lui Jupiter la mersul direct. Deși
mulți vor crede că nu mai pot schimba nimic, mersul direct al lui Jupiter va avea această
componentă stranie de revenire la o normalitate pe care am ignorat-o și care acum se va dovedi mult
mai valoroasă. Spectrul acestei reveniri nu va fi însă prea extins, în sensul că nu va face referire la
toate tipurile de activități, adică impactul revenirii lui Jupiter la mersul direct nu va fi vizibil în tot
contextul vieții sociale, ci doar în zona leadership-ului, structurilor de consiliere, îndrumare, control
sau în zona în care se pune mult accent pe exemplul personal. Aici vom remarca și faptul că oricât
de mult am dori să ascundem despre sine, preferințele ne dau de gol și nu este nevoie decât de un
spirit de observație detaliat sau de puterea de a citi comportamentul oamenilor altfel decât se spune
pentru a înțelege că presiunea internă, aceea care a definit întreaga decadă, și-a pus amprenta pe
fiecare suflet al acestei planete.
A doua zi de Săgetător ne lansează o invitație la un proiect nou. Atingerea vârfului zodiei
Săgetător de tranzitul Lunii duce la construirea unei Piramide de foc în care într-unul din vârfuri
avem tripla conjuncție Soare-Mercur-Uranus, dar și la construirea unei configurații numită Aripi de
pasăre care are într-unul din vârfuri tripla conjuncție, iar în celelalte pe Lilith, pe Lună și pe Pluton.
În primul rând, expresia personală se deschide acum către alte orizonturi. Deși revenirea lui Jupiter
la mersul direct nu poate aduce remedieri în multe domenii, simțurile se ascut și acolo unde hărnicia
este îmbrățișată cu bucurie, acolo inspirația va aduce atracție către neobișnuite surse de venit,
însușirea unor informații cu un spectru mult mai larg de aplicare, diversitate de produse ce pot fi
folosite pentru același rezultat și, de ce nu, promisiunea că noul statut va fi mult mai bun, mai solid
și mai prosper decât cel din prezent.
Așa după cum se poate constata, caracterul mental, intelectual, are acum un rol foarte
important pentru că de aici ne vin rigiditatea, intoleranța și complexele de inferioritate. Atunci când
se simt bine, oamenii, de regulă, refuză să mai țină cont de ceea ce se află în jur, de părerile
celorlalți, de strategiile de dezvoltare personală și se lasă în voia unor plăceri care le consumă foarte
mult din rezerve. Configurația numită "aripi de pasăre", care pregătește împlinirea conjuncției
Soare-Mercur din 10 aprilie, ne indică faptul că tentația cea mai dificilă vine pe această filieră a
toleranței. Am putea asista acum la un teatru social foarte ciudat și periculos în care cei inutili vor
striga cel mai tare, cei care nu au nimic de declarat vor urla și vor căuta să atragă atenția asupra
problemelor spinoase cu care se confruntă, în ideea că poate din exterior, din afara grupului, cineva
le va spune și lor cum să procedeze. Nu ar trebui să ne mire prea tare, am văzut asta de-a lungul
analizelor săptămânale, că inversiunile de genul acesta sunt ca un flagel aplicat umanității și nu
susțin bucuria și nici diversitatea, ci adâncirea în ignoranță. Binele există, însă noi ne ocupăm acum
de lucruri total lipsite de importanță sau care nu sunt de maximă urgență acum.
Sigur, nu toți vor pierde vremea, în sensul că vor fi oameni care au alt ritm de lucru și care
ar putea acum invoca ajutorul doar pentru că se simt depășiti de ritmul alert în care se acționează
acum. Aceștia au un punct de vedere propriu, o modalitate specială de a se afișa față de auditoriul
de la care așteaptă ajutor și, de ce nu, o altă educație. Nu pot fi confundați cu oamenii de nimic pe
care îi chinuie talentul și din care, dacă sunt lăsați liberi, nu mai rămâne nimic. Aceștia, prin sextilul
Luna-Capul Dragonului, vor avea doar regrete, nemulțumiri, acuzații referitoare la nedreptățile la
care sunt expuși de comunitate, regim, funcționarul de la ghișeu, asistenta din spital etc. invocând
că ei au valoare, sunt oameni cu greutate și toți trebuie să fie tratați regește. Ceea ce afișează va fi
neplăcut și de constatat, și de urmărit, dar și de ascultat în cazul în care auzim toate acestea de la
Stan Pățitul. Astfel, se va putea observa că bunăstarea va deveni o problemă de acumulare, nu atât
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de bunuri, cât de cunoștințe ori de oameni. Dacă tipul evoluat numește aceasta “colecție”, cel
neevoluat își plânge condiția de trai și cere, pretinde ori fură pentru a-și conserva incompetența.
Întâlnirea Soarelui cu Mercur într-o conjuncție pe zodia Berbec aduce prea multă inițiativă
în situațiile acestea care deja sunt tulburate. Primul rezultat va fi dat de tendința de a evalua
inteligent prin observarea performanței. Sigur, deși dinamica astrală aduce prin acest unghi o
exprimare de o mare concentrare mentală, faptul că ne aflăm acum în Perioada fără direcție, iar
tendința zodiei Berbec este de a distruge pentru a pune ceva în loc fără a avea un plan, ar fi indicat
să ne pregătim ca finalul acestei decade să întărească întâi gândul rău, ca și cum nu vom putea face
o faptă bună decât dacă ne împiedecăm întâi, decât dacă stricăm un obiect. Ideea de tribut va aduce
această concentrare de forțe într-un moment
delicat.
Totuși, există și o parte bună, de care
vor putea beneficia cei care au un trecut curat,
care nu și-au agresat vecinii, asociații, care au
avut interes mărit spre a face fapte bune ori
care au urmărit să nu se implice în acțiuni cu
caracter duplicitar. Aici conjuncția SoareMercur întărește memoria și echilibrează
emoțiile, reduce stresul la minimum și nu va
permite regretului să prea conducerea. Și
aceștia pot avea parte de surprize, pentru că
în preajma acestei conjuncții stă Uranus,
despre care știm că se afla de câțiva ani în careu cu Pluton, cel care acum, în această perioadă,
mediază opozițiile traumatizante ale lui Lilith cu planetele din Pești. Din această cauză vom
considera că și expresiile lansate pe un ton ridicat, cu prea mult nerv, cu plus de atitudine și minus
de argument sunt acceptate de mediu, tolerate de cei din preajmă și ar putea să fie încununate de
succes. Conotațiile acestei atitudini, privite prin trăsăturile generale ale decadei, vor ridica din nou
problema apartenenței la un grup, însă acum doar din punct de vedere practic. Ceea ce nu are
aplicabilitate imediată nu mai este luat în considerare. Energia debordantă care vine acum din
accentuarea acestor zodii cardinale (Berbec și Capricorn) ne va convinge că putem să facem față
acestor situații și că nu este o prea mare problemă dacă se greșește pentru că se poate repera, se
poate rectifica din mers.
Deși, cei care sunt mai practici de felul lor pot spune că o călătorie în trecut are limitele sale,
tipurile de conexiuni care se pot construi pe acest tandem viața personală versus viața publică, cu
toate interacțiunile inerente, duc la o mare diversitate de informații și problematica aceasta, în ciuda
faptului că se face trimitere doar la două decade (planul concret și proiectele spre decada a doua a
lunii ianuarie și planurile spirituale spre decada a treia a aceleiași) abundă în învățăminte. Așadar,
se pot spune multe despre calitatea surselor de informare, despre cât de ciudate pot fi cauzele a ceea
ce se consuma acum, dar și despre cum ni se pare acum viitorul atunci când îl privim printr-o sticlă
de ceas mică de tot, cât două decade, mică în comparație cu ansamblul anului 2015.
Așadar, prima decadă a lunii ne va învăța să trăim frumos, așa cum am aflat că se poate trăi
în perioada 21-31 ianuarie, interval la care latura spirituală a vieții face acum trimitere. Diversitatea
conexiunilor care se pot face prin legăturile dintre decade va face ca prima decada a lunii august
(decadă a 22-a), în zona evenimentelor concrete să facă trimitere la perioada de acum. Din analiza
aplicată decadei a treia a lunii ianuarie știm că decadă a 22-a (1-10 august) reprezintă ținta
preocupărilor spirituale, așa cum această decadă a 3-a este ținta preocupărilor spirituale din decada
curentă, cea pe care o analizăm aici. Deducem, astfel, că singurul element de progres spre o nouă
dimensiune, nu prin acumulare sau extindere, se va face prin adoptarea unei conduite morale, prin
cultivarea dorinței de a ajuta, a susține, a proteja. În decadă a 22-a, Saturn își va reveni din mersul
retrograd, așa cum s-a întâmplat cu Jupiter acum, dar atunci cele două protagoniste ale semnelor de
generație se vor afla în careu, deci vorbim de o grea încercare pentru cel care de-a lungul primei
jumătăți a anului 2015 a refuzat să se preocupe de suflet pentru că va avea impresia că toți sunt
împotriva sa.
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Decada a II-a (11 – 20 aprilie)
Gândirea ajută în sedimentarea experiențelor noi.
Puterea poate autovătăma.

DECADA NR. 11
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

14

11-20 mai

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

14

11-20 mai

Moralitate, spiritualitate, progres

4

1-10 februarie

Respectul față de oameni ține loc de cald. Se ignora o problemă personală. Ceea ce este
fierbinte este și plăcut. Sunt rememorate sentimente plăcute. Este combătut doar elementul
incompatibil. Viziune de ansamblu. Ridicarea unei interdicții creează probleme noi. Destăinuirile
nu ajută. Risipa este confundată cu investiția. Dificultățile de limbaj. Confort psihoafectiv. Nevoie
de stabilitate. Sensibilitatea nu poate fi împărtășită într-un mod inteligibil. Curaj în a face
declarații. Patimă. Pericol de intoxicare. Informațiile sunt sterile. Forța cuvântului este îndreptată
împotriva individului. Curajul de a distruge ceea ce se considera negativ. Sunt respinse sfaturile
bune. Conflict între nivele. Binele este scăpat printre degete. Faptele bune sunt puse pe cântar.
Luptele anterioare incita mândria.
Decadă a 2-a a lunii aprilie este considerată reprezentativă la capitolul modificarea
conținutului unei valori. Luna se află în plin tranzit prin zodia Capricorn punând condiții pentru
exprimare elevată sau pentru a duce mai departe un demers pozitiv. Există însă o componentă
dramatică în această dispunere astrală de început de decadă. Ea se referă la neșansa de a parcurge un
eveniment nefericit pe care apoi să-l luăm de referință pentru tot acestui interval. Nu doar Luna
participă la această dispunere nefericită, ci și planeta Venus care poate schimba acum balanța
valorilor prin faptul că în prima zi a acestei decade, până spre seară, se afla pe gradul anaretic al
zodiei Taur. Pe de o parte suntem îngrijorați de caracterul rigid al anumitor evenimente sociale,
apoi, de partea cealaltă, ne declarăm mulțumiți față de câștigurile mici din această perioadă.
Dinamica astrală va căuta însă soluții miraculoase la problemele care au stagnat în ultimele
10 zile. Decadă anterioară ne-a constrâns să privim doar spre o anumită zonă a anului 2015, adică
doar spre decadele 2 și 3 ale lunii ianuarie. Acum perspectiva elementelor este mult mai generoasă
pentru că ne îndreaptă atenția către decada a 14-a, adică perioada 11-20 mai. Din acest punct de
vedere poate fi vorba de un progres, dar alte structuri ale ființei, cum este cea spirituală, vor avea în
continuare o raportare la trecut, menite să frâneze acest elan brusc, lăsând impresia că, de fapt, în
această zonă lucrurile nu s-au schimbat deloc. Problema evoluției, privită doar din punctul de
vedere al evenimentelor concrete sau al proiectelor de viitor, ne va arăta, chiar de la începutul
acestei perioade, că există interese de grup prin care suntem constrânși, îndemnați sau chiar obligați
să le vedem mai importante decât interesul personal. De aici și caracterul tragic al acestor 10 zile,
pentru că ele nu vor împlini așteptări prea mari, ba chiar le vor limita pe acestea, trimițându-le din
nou la reeducare.
Printre cei pasionați de astrologie găsim și nerăbdători care urmăresc previziunile astrale
doar pentru a afla dacă le va merge mai bine sau dacă în viitorul apropiat vor avea parte de
evenimente spectaculoase, generate sau susținute de altcineva, fără ca ei să facă vreun efort. Pentru
această categorie de oameni această a doua zi de Capricorn și, implicit, trecerea lui Venus prin
gradul anaretic al zodiei Taur aduce o modificare bruscă a percepției, în ideea că, de fapt, în viață,
mult mai mult contează ceea ce faci singur decât ceea ce primești din jur. La capătul acestui efort
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intens de înțelegere îi așteaptă un nivel de liniște, însă, luând în calcul obiceiul acesta al lor pe care
și l-au păstrat cu sfințenie, putem anticipa că nu vor produce schimbări spectaculoase. Asta se
întâmplă pentru că nu sunt obișnuiți să facă efortul acesta, deoarece este mult mai ușor să dai vina
pe altcineva atunci când nu-ți merge bine, dar și pentru că încă nu recunosc liniștea, de vreme ce nu
au lucrat cu ea până acum. Conotațiile acestei ecuații astrale sunt însă majore. Ne putem referi aici
și la respectul față de semeni care va fi ușor diminuat pe motiv că sărăcia îi schimbă pe oameni
făcându-i disperați în a-și colecta momente de distracție și mai puțin de a-și pregăti structura pentru
ceea ce va veni.
Trecerea lui Venus în zodia Gemeni va avea un rol tonic asupra acestor convingeri.
Momentul acesta de ingres nu va tempera dezordinea, ci o va face mai puțin dureroasă. Pentru cei
care privesc prea ușor în viitor, acest moment poate fi deosebit de util pentru ca le incită ambiția și
îi ține departe de acea formă de dezamăgire care ar putea să se ducă în colaps. Partea profundă a
vieții nu va privi cu ochi buni acest îndemn la a atenua durerea. Dacă ar fi să ne raportăm doar la
cunoștințele medicale, am înțelege repede că durerea este semnul că se întâmplă ceva nefiresc ori
primul indiciu de boală. Oamenii superficiali vor ignora acest îndemn privind doar deliciile
succesului și mai puțin pierderile colaterale pe care le pot comporta până ajung acolo. Sigur, nu ne
declarăm război, nu dorește nimeni să ne smulgă din această plăcere cancerigenă a vieții, ci doar,
prin această formă de anticipare, suntem avertizați ca aceste 10 zile pe care le analizăm aici pornesc
cu alte intenții ce urmăresc să-i ofere omului alte finalități. Încăpățânarea de a privi viața doar prin
bucurie, plăcere sau satisfacție nu-și va găsi locul, ba dimpotrivă, careul Lunii la Axa Dragonului,
împlinit din postura de conjuncție cu Pluton, arată, încă de pe acum, că sistemul de raportare are
nevoie de realizările celorlalți nu pentru a le fura, însuși, nu pentru a-i deposeda de aceste rezultate
care le construiesc o imagine pozitivă, ci de a înțelege mecanismul care le-a declanșat, în ideea că
procedând în felul acesta viața celui în cauză se va schimba în raport cu noul etalon.
Dar în ciuda acestui îndemn sever, oamenii vor prefera să rememoreze doar ceea ce-i face să
se simtă bine. Pe de o parte acest îndemn poate avea și conotații pozitive în sensul că, perspectiva
evenimentelor concrete, dar și cea aferentă proiectelor de viitor, trimite la perioada 11-20 mai, când
Marte va intra în zodia Gemeni, așa cum se întâmplă acum cu Venus. Caracterul superficial al
acestui moment ne spune că va fi combătut doar elementul incompatibil, doar ceea ce strigă mai
tare este considerat de maximă urgență. Nu doar la acest caracter personal al vieții se referă acest
unghi, ci și la tendința de a ignora viziunea de ansamblu pe motiv că va consuma prea multă energie
și nu mai rămâne nimic pentru distracție. Este adevărat, prin sextilul pe care Marte și Neptun îl
împlinesc, se forțează norocul ca să activeze doar într-un anumit sector. Trimiterile către decadă a
14-a a anului 2015 anunță, de asemenea, și declanșarea unui val de nemulțumiri.
Nemulțumirile vin și din faptul că se consideră creativitatea ca fiind elementul definitoriu
pentru următoarele etape, acelea care se vor desfășura până la sfârșitul decadei curente. Se poate
vorbi aici despre o strategie, însă ea nu va reuși să acopere toată gama de preocupări în care avem
acum încredere. Cel care este deschis spre înțelegerea vieții va putea observa că problemele sociale
nu sunt consecințele unor reacții de moment, ci expresie a unor complicații asupra cărora am lucrat
în decada anterioară și mai lucrăm, prin alte mijloace, și în decada aceasta.
Concret, aceste zile de Capricorn răspund unei dorințe de dominare care visează
administrarea unui patrimoniu, vindecare, extinderea cunoașterii și către alte domenii lăsând
impresia că pe lângă aspirațiile personale mai există o problemă pe care dorim să o rezolvăm cu
maximă urgență. Venus din Gemeni le spune oamenilor că nu este normal să preia problemele
celorlalți pentru că nu vor mai avea timp să-și trăiască propria viață. Sextilul pe care Marte și
Neptun îl împlinesc în acest context ce încurajează superficialitatea, vine ca o contragreutate și
recomandă asocieri pe lipsuri, probleme, nemulțumiri pentru a beneficia de o vindecare în grup.
Această contradicție va fi mai vizibilă sau mai periculoasă pentru cei care trăiesc visul
american, pentru care idealul de bine înseamnă conturi pline în bancă, mașina, proprietăți. Cealaltă
categorie de oameni, pentru că nu amestecă îndemnurile acestei lumi cu puritatea sufletească, nu va
privi evoluția, derularea unor demersuri sau ascensiunea în proiectele pe care le are acum în
derulare ca o corvoadă, ci ca pe o mare diversitate. Pentru a răspunde acestei tendințe oamenii vor
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căuta să se imită unii pe alții, păcălindu-se că prin această uniformizare se respectă elementul
universal.
Dacă din careul luminariilor deducem ca aprecierile văd numai acolo unde există o
rezonanță afectivă, adică numai acolo unde oamenii îndeplinesc rolul similare, dar nu sunt în
competiție, sextilul lui Marte cu Neptun dorește să ridice această barieră a similitudinilor negative
îndemnându-i pe oameni să se asocieze după nevoile constructive, nu după plăceri de moment.
Indiferent de rolul pe care alegem să-l îndeplinim în acest moment, trecerea Lunii pe ultimul
segment al zodiei Capricorn ne va îndemna să apreciem un fond, niște valori sau oamenii însă fără a
duce viața mai departe decât poate merge în virtutea inerției. De aici vine și o altă formă de
păcăleală prin care mulți vor crede că dacă o parte din problemele s-au rezolvat de la sine, înseamnă
ca au avut ca ei o contribuție importantă.
Misterul zilelor de Capricorn, acela care promite îmbogățirea unui fond doar după
promovarea unui test, va aprecia mai mult inspirația neobișnuită, decât certitudinea pe care
respingerea i-o oferă omul modern. Așadar, putem invoca aici motivul imitației nu doar la nivel
individual, ci și la nivel de mentalitate de grup. Prin această reprezentare conceptul jainist neti-neti
stă la baza respingerii valorilor personale, a eului individual doar pentru că oamenii nu au fost
învățați să facă diferența între imaginea omului promovată în societatea de consum și imaginea
reală a ființei pe care o personifică. Sancționând societatea de consum, caută să pună în practică
acest concept al negației, când, de fapt se sacrifica oprindu-și evoluția pe motiv că societatea nu este
demnă să ia parte la un asemenea proces. De aici și marile frământări existențiale, de aici și
curentele moderniste susținute de tineri care simt că nu se pot dezvolta în această lume absurdă.
Trecerea Lunii în Vărsător îi va face pe oameni mult mai inspirați, mai atenți la ceea ce este
important reușind să îi convingă cât trebuie să fie mai sociabili, mai deschiși față de nevoile
celorlalți, dar mai ales ca au nevoie să iubească omenia, responsabilitatea și libertatea. Zilele de
Vărsător îi îndeamnă spre folosirea funcțiilor mentale cu mai mult curaj și cu mai multă
responsabilitate. Este adevărat, atunci când Luna trece prin Vărsătorm oamenii simt o nevoie acută
de a conversa, de a face schimb de idei, de a pierde vremea în mod plăcut, existând și riscul ca
această vorbărie să se transforme în bârfa.
Dar prima zi întreagă de Vărsător va ridica o problemă care va dori să rezolve criza de
identitate. Cu Luna în Vărsător crizele de identitate ating culmi înfiorătoare. Ajung să spună mult,
orice, fără măsură, poate chiar să spună de mai multe ori același lucru, arătând cât de ușor se poate
profita de prietenie, un asociat sau o afacere. În această zi de 13 aprilie Luna i se opune lui Jupiter
aducând o dificultate în limbaj, o greutate pe care societatea nu va dori și, în anumite situații, nici
nu va putea să o rezolve. Opoziția Lunii cu Jupiter modifica ritmul de lucru, nu atât în ceea ce
privește sfera profesională cât și în cea legată de lucrul cu sine. Sub pretextul că sunt mai liberi,
oamenii vor face tot felul de prostii, căutând să șocheze opinia publică, pe cei din jur, arătând că în
problemele ce țin de educație ori învață foarte greu, ori deloc.
Totuși această descindere socială nu este lăsată la voia întâmplării. Scopul pentru care sunt
permise aceste derapaje constă în faptul că oamenii trebuie să se destăinuie pentru a li se afla
problemele cele mai mari și, în consecință, să se poată interveni cu o soluție practică. Este adevărat
că unii nu se pot deschide complet niciodată, fie pentru că nu au fost învățați să facă asta, fie pentru
că nu au încredere în anturaj. Deoarece componenta mentală în aceste zile de Vărsător este intensă,
cei care refuză vor putea ca și ceilalți să realizeze o simulare mentală pentru a vedea ce este util și
ce nu. S-ar putea ca o parte dintre acestia să nu se aleagă cu nimic bun în urma acestui proces, ba,
dimpotrivă, să devină și mai ranchiunoși, mai indiferenți sau mai periculoși în atitudinile pe care le
afișează. Opoziția Lunii cu Jupiter constituie indiciu clar că această criză duce la lezare personală.
Proiectele nu pot fi atât de ample și nici rezultatele atât de spectaculoase pe cât se așteaptă. Totuși,
pentru că vorbim de zodia Vărsător, anumite greșeli vor fi repetate. Luna din postura în care i se
opune lui Jupiter se implică într-o configurație numită Aripi de pasăre împreună cu Marte, Neptun
și Saturn. Pentru că această configurație se împlinește în aspectul său de careu versus sextil,
maniera în care va fi promovată o idee va răspândi în jur valuri de nemulțumire. În acest moment
oamenii se vor întreba cât de departe se poate merge cu aceasta atitudine mai puțin cuviincioasă.
Dacă nu se pierd cu firea în fața acestor momente complicate, ar putea vedea simplu ca acest
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caracter tulburător este susținut de informațiile incomplete. Până și vorbele spuse aiurea se pot
încadra în această schemă.
Pentru că știm din astrologia natală ca Aripile de pasăre au un mare defect (aroganța și
desconsiderarea față de un rezultat venit din exterior) reproșurile venite din partea celorlalți, oricât
de mult ar fi combătute de persoana în cauză, se dovedesc a fi reale.
Dacă urmărim schema de repartizare a influxurilor astrale aferente decadelor, trimiterea
către decada a 14-a (11-20 mai) pentru cele două capitole (concret și proiectele de viitor) și către
decadă a patra (1-10 februarie) va amplifica această stranie raportare la mediu îndemnându-l pe
individ să fie cu un picior spre trecut și cu celălalt spre viitor. Prin trigonul pe care Luna îl
împlinește cu Capul Dragonului și prin sextilul pe care aceasta îl împlinește cu Coada Dragonului se
mediază tendința Nodurilor prin Nodul de Sud, ceea ce va aduce posibilitatea de a repara un conflict
de factură administrativă sau unul în care nu a fost administrat în mod corect un patrimoniu. Se va
încerca soluționarea acestei probleme prin două mijloace: reeditarea unei greșeli în ideea că toți cei
implicați trebuie să fie la fel de vinovați sau la fel de corecți sau, de partea cealaltă, suprimarea unui
drept prin atragerea negocierii spre o zonă în care partenerul nu face față.
Nu putem anticipa din această analiză generală care va fi preferată mai mult. Putem însă să
le împărțim pe acestea, considerând că un conflict de factură administrativă va putea fi rezolvat
acolo unde spiritul este puternic, acolo unde relația cu trecutul nu se face prin traume, ci l-ar pune
într-o lumină proastă pe interlocutor pentru un câștig personal imediat și neloial. Asta indică faptul
că unii au crezut că rugăciunea ridicată spre cer în perioada 11-20 ianuarie nu se va mai soluționa
niciodată. Din fericire, acțiunea în forță va trimite rezolvarea în decada 14-a, adică în perioada 1120 mai, acolo unde erau trimise și rezolvările obținute prin meditație, rugăciune sau altă formă de
invocație la mijlocul lui ianuarie. Unii vor spune că suntem în zodia Berbec și din această cauză
oamenii devine atât de nerăbdători, de aceea se precipită atât de ușor. Mecanismul real vine de fapt
din partea Lunii care, din Vărsător, îi face pe oameni să creadă că risipa se numește acum investiție
sau distracție.
Ultima zi de Vărsător (Lună în Vărsător) va aduce sextilul luminariilor ca un element de
referință în tot acest balans. Gândul cel bun, echilibrul, maturitatea, plăcerea de a lucra într-un
mediu liniștit va înclina mai mult decât a înclinat în zilele anterioare. Ca prin minune, ultima zi de
Vărsător aduce recunoaștere unor rezultate, doar că acestea nu mai pot produce schimbări
spectaculoase așa cum ar fi trebuit să se întâmple până acum. Ne rămâne în continuare plăcerea de a
vorbi mult și prost, de a cântări greșit valorile celorlalți, de a ne opri în fața aparențelor
convingându-ne că aceasta este cea mai mare bucurie pe care o merităm.
Ceea ce se explorează in aceste zile de Vărsător ia înfățișarea unei retribuții. Pentru că
Pluton mediază acum opoziția pe care Lilith și Chiron o împlinesc se poate aduce în discuție ideea
de vot de încredere. Unii deja și-au pierdut speranța, nu mai cred că o solicitare lansată cu câteva
luni în urmă ar putea să se împlinească. Iată, minunea se poate împlini, însă există un preț, poate
unul mult prea mare în comparație cu adevăratele beneficii. Trigonul pe care Marte și Pluton îl
împlinesc strigă după drepturi utopice, face revendicări fanteziste care, până la un punct, sunt
corecte, însă nu se potrivesc acum cu statutul și nivelul pe care le are solicitantul. Este posibil ca în
cazul celor care nu prea știu pe ce lume trăiesc, tot acest noroc să se transforme într-o imensă
păcăleala adică să fie dezamăgiți de ceea ce primesc acum pe motiv că nu este ceea ce au gândit, au
formulat sau au cerut în mod direct cu câteva luni în urmă. Asta se întâmplă pentru că planeta
Pluton din Capricorn nu va permite adevărului să iasă la lumină. Deci cine va putea călători în
tenebre fără să-și piardă statutul, integritatea sau fără să-și uite vocația va putea obține acum
informații spectaculoase.
Condiția ca acest lucru să se poată împlini vine din relația pe care planeta Mercur o are cu
zodia Berbec. În această ultimă zi de Vărsător (Luna în Vărsător) Mercur se află pe gradul anaretic
din Berbec aducând prea multă mânie, prea mult resentiment și dorind ca toate lucrurile să se
rezolve într-un timp foarte scurt.
Din exterior o persoană implicată în asemenea procese lasă impresia că tânjește după ceea ce
nu merită. În realitatea, situația în care se află o astfel de persoană este cât se poate de complicată.
Vorbim aici despre bănuiala că nu se afla în timpul care trebuie, că nu lucrează cu colectivul pe
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care-l merita ori că-și pierde vremea cu probleme care nu au soluție. Această manieră de evaluare a
realității înconjurătoare se încadrează în schema karmică a acestui moment. Ceea ce s-a declanșat în
a doua zi de Vărsător prin medierea făcută de Lună Nodurilor sale se transpune acum pentru hiper
receptivitate față de valorile esențiale care, din nefericire, nu poate fi încadrat corespunzător. Poate,
cel mult, ști doar despre acestea că au un alt mesaj, dar nu va ști să-l personalizeze.
Trecerea Lunii în Pești pe acest moment de cumpănă ar trebui să reducă această arogantă, de
a considera că merită mai mult când fapta spune altceva, însă nu va face acest lucru. Îl va face pe
om și mai mult sluga iluziei. Acum plăcere excesivă devine piatră de hotar, comportându-se așa
cum erau fariseii pe vremuri: aveau cheile cerului, dar nu intrau nici ei și nu-i lăsau nici pe ceilalți
să intre.
Ce este interesant în aceste zile de Pești vine din faptul că se poate realiza un salt al
conștiinței. Luna intra în domeniul lui Neptun și împlinește o conjuncție cu acesta aducând o mare
stabilitate prin emoții, sensibilitate sau inspirație.
Așadar, misterul zilelor de Pești este cel al cunoașterii. De mult timp nu am mai avut parte
de o asemenea deschidere, iar dacă mai luăm în calcul și faptul că Mercur va ieși din Berbec și va
intra în Taur înțelegem că tot ceea ce era activ până acum prin caracterul negativ se va opri și viața
poate intra pe un alt drum. Cunoașterea spirituală, prin această deschidere, readuce aprecierea
frumosului și mărește rezistența în fața greutăților vieții. Se va diminua latura agresivă și se va hrăni
acea spontaneitate care îl face pe om să simtă mai mult și mai liber. Nu ne referim aici la
aprofundarea domeniilor specifice, nici la a demonstra că spontaneitatea și emoțiile puternice au un
rol foarte important în cultivarea iubirii. Ne referim doar la acea latură a vieții care spune lucrurilor
pe nume care nu se teme de constrângeri indiferent cât de dure ar fi ele. Dacă privim schema de
repartizare a energiilor anului 2015 vom observa că valorile spirituale ne vor duce în trecut, adică
spre începutul lui februarie când Uranus trecea prin Coada Dragonului. Am învățat atunci cât de
greu este să trăiești într-un mediu agresiv, cât de ușor se pot reînvia conflictele dintre generații și cât
de simplu se poate modifica standardul de viață dacă țintele nu sunt construite corect.
În acea perioadă am văzut cât de greu se poate controla un om care este invadat de greșelile
trecutului. Atunci am înțeles că autocontrolul reprezintă o problemă importantă a vieții personale că
planurile de viitor nu se pot derula în bune condiții dacă nu este dobândit echilibrul. Este posibil ca,
în cazul unora, această călătorie în trecut să poarte doar rol informațional. Însă, în mod sigur,
opoziția lui Venus cu Saturn aduce de acolo o dorință de răzbunare cu scopul de a repara o
nedreptate. Pe acest unghi putem să vorbim și de nevoia de a căuta un confident, un partener iubitor
care să înțeleagă adevăratele probleme ale vieții și să nu judece vina sau vinovatul atât de aspru pe
cât ar merita. Aceasta reprezintă, practic, și poarta către valorile sufletești. Prin interacțiune se
depășește o barieră de înțelegere sau de comportare, una ideologică sau o prejudecată care ar fi dusă
în mod inevitabil la un conflict pe care fiecare participant l-ar interpreta ca un atac la persoană.
Așadar sensibilitatea explorează misterul acestor zile îndemnându-ne să ne apropiem mai
mult de părinți, de copii, să construim punți de prietenie între generații sau între departamente ori
între persoane situate pe nivele diferite de cultură. Cu cât explorăm această sensibilitate, cu cât
căutăm să înțelegem mai bine când am făcut eforturi mari, când am făcut sacrificii impresionante
când am dat dovadă de curaj și când de lașitate cu atât mai mult vom aprecia idealurile sublime.
Toate aceste încercări care se consumă în timpul tranzitului Lunii prin zodia Pești ar putea fi
puse pe seama conflictelor dintre generații. Opoziția Venus-Saturn constrânge această luptă
declanșată între personaje situate pe tronsoane diferite de vârstă sau educație să-și consume toată
această tensiune prin cuvinte, informații, jocuri de rol, mișcare. Dacă ar fi să abandonăm pentru un
scurt moment această zonă particulară pe care o analizăm cu predilecție aici și ne-am îndrepta
atenția către zona publică am putea indica momentul 15 aprilie ca fiind unul în care se declanșează
o explozie. Aici ne putem gândi de la subminarea autorității cuiva în public, sabotarea unui discurs,
atacuri la persoană, agresiuni pe stradă, până la atentate sau mișcări de culisă care sunt încadrate în
zona reconfigurării centrelor de putere, așa cum le tot purtăm de grijă de ceva vreme aici. Această
opoziție de pe axa Gemeni-Săgetător scoate în evidență și o anume nesiguranța legată de proiectele
pe termen scurt. Nici că se putea mai aproape de realitate, pentru că perspectiva evenimentelor
concrete și a celor de viitor, aferente decadei pe care o traversăm vizează același interval, 11-20
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mai. Așadar, mulți dintre cei care se vor lăuda ca au învins o problemă, nu au făcut nimic în mod
concret, ci doar au beneficiat de grația unui context astral așa cum nu am mai întâlnit până acum de
la începutul anului.
Această zonă a vieții private va fi foarte mult afectată de conjunctura astrală a momentului.
Acum, când Saturn și Venus sunt în opoziție, calitatea sentimentelor va fi ușor alterată, obținânduse o modificare a impresiilor celor din jur la fel cum se va obține o modificare a dinamicii sociale la
mijlocul lunii mai, adică în decada a 14-a. Cu alte cuvinte, ceea ce facem acum va avea repercusiuni
doar asupra vieții private, adică evenimentele vor avea o perspectivă doar de o lună de zile. În afara
primei decade a lunii ianuarie, în care evenimentele au fost dominate de caracterul autoreflexiv,
nicio altă perioadă, de la începutul anului până acum, nu s-a comportat în felul acesta. Nu am avut
parte de le începutul anului și până acum de evenimente care să ceară finalizare într-un timp atât de
scurt.
Dacă luăm în calcul că Luna se afla în conjuncție cu Neptun și în sextil cu Marte am putea
să ne gândim ca în această perioadă, pentru a combate teama, oamenii vor învesti foarte mult în
relații ciudate. Poate din această cauză zilele de Pești sunt atât de diferite de zilele de Pești pe care
le-am traversat în luna anterioară. Acum evoluția se face prin acces la informații pe care Neptun le
extrage din zonele cele mai ascunse ale ființei, pe care, de altfel, nici în condiții de liniște
desăvârșită nu reușim să le accesăm atât de bine.
Dar, dacă privim contextul acestui moment, nu doar Luna, care trece acum prin zodia Pești,
este răspunzătoare de aceasta degringoladă, ci și unghiul dintre Pluton și Lilith care se împlinește în
16 aprilie. Vorbim, așadar, în ultima zi de Pești de ușurința cu care oamenii dau vina pe celălalt,
despre modul în care minciuna este privită ca un adevăr absolut, despre patimile pe care trebuie să
le traverseze cineva pentru a-și întări convingerea, tăria de caracter sau abilități practice.
Momentul în care Pluton și Lilith se întâlnesc într-un trigon coincide cu momentul în care
Luna și Chiron sunt în conjuncție. Asta înseamnă că nu se va reuși stabilirea unui diagnostic într-un
mod foarte corect sau a unui plan de atac pe care apoi indivizii să îl finalizeze cu maximă eficiență.
Vorbim aici despre depășirea unui prag, despre evoluție prin înfruntarea celor mai mari frici, adică
despre o călătorie prin intermediul spiritului în perioada 1-10 februarie. Știm deja din analiza
aplicată anului 2014 ca acest an este dominat, în mare parte, de conjuncția lui Uranus cu Coada
Dragonului vizibil cu predilecție în momentul de început al lunii februarie. Asta înseamnă contactul
cu probleme cu care ne întâlnim de 4 maxim 5 ori într-o viață. Dacă se întâmplă ca primele două
întâlniri să se consume în perioada copilăriei și adolescenței nu ne rămâne decât puțin din acest joc
al celor două elemente astrale pentru cunoaștere și dezvoltare personală.
Dar întâlnirea lui Pluton cu Lilith se adresează mai curând proceselor ample, vizează mai
curând transformarea națiunilor decât transformarea persoanei. Poate produce și un efect vizibil la
nivelul individualității, însă repercusiunile principale sunt asupra națiunilor, asupra marilor grupuri
sau așa cum ne-am obișnuit de ceva vreme, asupra centrelor de putere. Cu alte cuvinte întâlnirea lui
Pluton cu Lilith înseamnă o altă formă de reconfigurare a centrelor de putere, însă de această dată
prin fuziunea, prin resorbție sau prin asimilarea unor grupuri mai mici în structurile grupurilor mai
mari.
Pentru că este vorba despre Lilith puterea este construita în jurul unei slăbiciuni sau chiar a
sărăciei care va deveni un element definitoriu folosită în a aprecia statutul națiunilor sau a
regiunilor. Pentru cei care nu trăiesc în grupuri aglomerate, momentul acesta va fi dominat de
contactul cu informații toxice sau alte elemente periculoase.
În noaptea de 16 spre 17 aprilie Luna trece în Berbec schimbând complet panorama a ceea
ce au fost până acum primele 3 săptămâni. Vorbim aici despre un plus de inițiativă, mai mult curaj,
lipsa inhibițiilor sau abordarea conflictelor ca și cum acestea sunt cele mai importante din lume și
trebuie rezolvate imediat. Trecerea Lunii prin Berbec va aduce însă multă putere perspectivei de o
lună a evenimentelor care se adresează zonelor comune ale vieții. Astfel, putem vorbi aici despre
câștig al unui drept în luptă, despre independența de a ne desprinde de un mecanism psihic menit să
complice problemele care nu au rezolvare imediată. Este vorba despre proiecții, adică va exista
tendința de a pune pe seama celorlalți deficitul de informație, deficitul de sentimente ori complexele
de inferioritate pe care le au unii. Nu se poate vorbi despre progrese în această primă zi de Berbec
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deși Luna și Saturn se întâlnesc într-un trigon, deși aceștia devin protagoniștii unei configurații
numită Zmeu. Consider că, mai curând, se va vorbi despre imitarea unei metode eficiente, de
transformare a realizării reale într-un accesoriu iluzoriu doar pentru simplul fapt că promite mai
mult decât arată, în realitate, succesul comportat acum. În felul acesta, zilele de Berbec devin zile în
care dezvăluirea misterului legat de oameni să reacționeze în forță, rapid, ca și cum nu mai e timp.
Succesul real al zilelor de Berbec va consta în faptul că mulți cred că au dat lovitura. În 17
aprilie Pluton va intra pentru aproximativ 6 luni de zile în mers retrograd, aducând curajul de a
adopta decizii categorice pentru a marca grupul de apartenență cu un element personal. Pentru unii
asta va însemna o victorie, însă pentru cei care vor mai mult de la viață, care se așteaptă să
primească recompense spectaculoase pentru ceea ce au făcut, această victorie superficială va trezi o
repulsie care îi va face să considere că momentul prezent este doar o etapă intermediară în anumite
demersuri programate încă de la mijlocul lui februarie. Aici avem de-a face însă cu un program de
lucru care face trimitere mai mult la viața spirituală decât la existența comună. În perioada 11-20
februarie, la care facem acum trimitere, coloratura vieții personale a fost încărcată de dramatism ori
acolo unde victoria a fost vizibilă, omul a reușit să-și formeze o viziune de ansamblu care a
corespuns propriilor experiențe.
Intrarea în mers retrograd a planetei Pluton duce în mod indubitabil la conflict. De această
dată însă conflictul ajută în rezolvarea unor probleme mai vechi care s-au format în cele două
perioade din luna februarie, adică în perioada 1-20 februarie. Ceea ce a fost atunci în februarie va fi
acum răscolit, oferind senzația că dreptul la luptă aparține oricui.
Nu putem neglija faptul că Luna, în acest moment de început al tranzitului său prin Berbec
mediază opoziția Venus-Saturn, aducându-ne într-un moment decisiv, cel al concluziilor. Mulți însă
nu au de ce să ajungă la momentul concluziei pentru că sunt ființe limitate și perspectiva lor
existențială nu are un spectru larg. Acestea vor încerca să reconstituie ceea ce cred ei că reprezintă
bucuria vieții. Însă va fi mai puțin important ceea ce câștigă ei cât de important va fi ce câștigă
grupul de apartenență. Vorbim aici despre asocieri grandioase construite pe interese așa cum, pe
vremuri, membrii marilor case regale alegeau pentru a-și păstra privilegiile să se căsătorească între
ei. Cu toate că ziua aduce aceste direcții spectaculoase, faptul că Luna trece prin Coada Dragonului
nu este de bun augur. În această întâlnire karmică, momentul concluziilor va deveni unul dureros,
iar asocierile vor fi înclinate să se apropie mai curând de frică decât de victorie.
Totuși zilele de Berbec sunt zilele de conflict. 18 aprilie Marte și Jupiter vor fi în careu și tot
în careu vor fi și Mercur cu Junon. Dacă mai luăm în calcul și faptul că în 18 aprilie se împlinește
Luna nouă momentul acesta, care are, prin conexiunile care se realizează între decani, o perspectivă
de o lună de zile, primește un îndemn suplimentar la a face o revoluție în zona personală pentru a
îmbunătăți substanțial traiul și a spori puterea personală. Nu vorbim aici de ușurința cu care oamenii
vor să ocolească o problemă, ci de a o înfrunta direct pentru ca pe viitor să nu mai apară în forma
aceasta.
La nivel social această dispunere astrală sugerează
momentul în care individul cedează în fața unor presiuni
venite din exterior. Se așteaptă prea mult de la ceilalți, se
pune prea multă speranță în situații fără soluții pentru a
vedea mai departe, a face mai mult sau pentru a menține
liniștea obținută în perioadă anterioară. Tensiunea care
există între Marte și Jupiter îi face pe oameni refractari la
schimbare sau atenți la detalii care nu-i avantajează, dar, în
egală măsură, îi face să se simtă și bine când ceilalți suferă.
Prin acest raport oamenii își dau seama cât de important este să pună accentul pe
comunicarea care stinge un conflict mai vechi. Această metodă arata că de fapt dorința este în
conflict cu dreptatea care spune că pentru a merge mai departe într-un demers va fi nevoie de un
curaj care să fi fost dovedit și în zilele de Vărsător (12 și 13 aprilie). Din nou se face un arc peste
timp, din nou marile probleme nu mai pot fi separate pe intervale mai scurte de timp (ore sau zile),
ci sunt privite în ansamblul lor cu mai multă încredere și mai multă determinare.
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Momentul de Lună nouă ar trebui, prin intervenția sa, să stingă un conflict, dar de fapt
aduce pe firmamentul vieții sociale premisele unei constante și mai mari. Asta se întâmplă pentru că
întâlnirea luminariilor are în spate prea multe resentimente. Se invocă de prea multe ori necesitatea
cercetării îndeaproape a adversarului. Asta, pe moment, ar putea să nu producă efecte imediate, însă
în timp ar putea modifica sistemul de referință, suită de reguli și, în felul acesta, să atenteze la unele
obiceiuri pe care oamenii le abordează în grup. Această modificare nu se va finaliza într-o lună de
zile, cât ține perspectiva evenimentelor complete și a proiectelor de viitor din decada curentă. Totul
ar putea părea ciudat pe motiv că se investește foarte mult într-un sector care cere un interval prea
mare de timp pentru finalizare, cu toate că se știe că aceste obiective nu vor putea fi atinse. Acolo
unde educația își spune cuvântul ne putem confrunta și cu un caracter radical al deciziilor. Unghiul
pozitiv dintre Venus și Junon lansează această prudență ca o invitație la măsură. În general,
esoterismul susține că nu se poate ajunge pe calea de mijloc decât prin măsură și prin obiectivitate.
Cei care arată acum că se luptă pentru binele personal dovedesc faptul că sunt oameni înzestrați și
că dacă aleg să nu facă alianțe periculoase se întâmplă pentru că doresc să-și protejeze calitățile pe
care le dețin.
Judecând această tendință după calitatea negativă a unghiurilor care se împlinesc în 18
aprilie, finalul decadei a 2-a a lunii aprilie scoate în evidență un conflict pe care individul îl are cu el
însuși. Pe de o parte se va evidenția dorința de a trăi mai bine, de a schimba prin acțiuni rapide
calitatea vieții asupra căreia s-a lucrat ani de zile, iar de partea cealaltă oamenii descoperă că nimic
din ceea ce au săvârșit anterior nu s-a risipit, iar lucrul acesta ar putea reprezenta unul dintre cele
mai mari obstacole. Pentru a rezolva această problemă ar trebui să găsească locul pe unde trece
calea de mijloc. De aceea va fi nevoie de măsură în acțiunile pe care le săvârșesc și de obiectivitate
în analiza lor.
Zilele de Taur aduc o mai evidentă separare a celor două direcții lăsând impresia că se
merge mai departe, că se mai face un pas în aceste demersuri atât de obositoare. Acolo unde
discernământul este ignorat, se poate rupe o înțelegere, pentru că schimbarea momentului nu
afectează și forța exprimării, ci doar modul cum este modulată. Dacă în zona vieții personale
această ignorare a discernământului transformă elementele incomode în prietenii pe viața, întărind
convingerea că, de fapt, marile schimbări nu se fac peste noapte, în zona socială centrele de putere
intră în conflict. Apare o scânteie, o realizare personală sau chiar o nemulțumire localizată pe un
segment intim pe care grupul nu va putea să o integreze în acest proces al transformării fără a
produce modificări în structura grupului. Cu alte cuvinte, binele individual pune acum o mare
greutate pe dinamica grupului, împlinind o intuiție mai veche, aceea că un asemenea proces de
transformare cere mai mult timp decât s-a crezut inițial.
Cei care urmăresc fenomenul social numesc “dovezi de trădare” aceste modificări venite din
secretele personale ale unor indivizi. Acolo unde cadrul social permite acest lucru, fenomenul
trădării dovedește că binele societății este vămuit și că tot ceea ce este incomod, la un moment dat,
dar nu oricum, ci în noua structură construită prin trădare, va duce, în mod inevitabil, la luptă și deci
la destrămare. Putem vorbi aici și despre redefinirea conceptului de prietenie. Deși legea bunului
simț insistă pe ideea că prietenia va fi mai solidă cu cât motivele menținerii ei sunt mai puține,
zilele de Taur vor urmări să schimbe această percepție aducând în centrul atenției elemente
incomode și obligându-i pe ceilalți să le accepte. Mulți vor fi păcăliți și vor accepta toate acestea,
deși în alte condiții ar fi fost cu totul împotrivă. Se vor convinge singuri, prin presiunea pe care
acești indivizi egocentrici o exercita folosindu-se de cadrul și structura compactă a grupului, de
prerogativele funcției sau de carismă, că toate aceste elemente par dificile pentru că traversăm un
proces de transformare.
Unghiurile pozitive care se împlinesc la acest final de decadă susțin argumentul, nu
demersul în sine. Așadar, trigonul pe care Venus îl trimite către Capul Dragonului, fără a media
tendința Nodurilor, accentuează acest conflict intern și grăbește înfăptuirea unor episoade, fără a se
gândi la consecințe. Din această cauză asocierile de acum vor părea constructive, de perspectivă,
salvatoare, în timp ce ele nu sunt altceva decât o adunătură de trădători.
Misterul zilelor de Taur constă în a găsi calea de mijloc în aceste furtuni sociale. Prea multă
insatisfacție va fi prezentată ca o consecință a gândirii raționale, a frământărilor interne inerente

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

136

unui proces de reconstrucție a unei formațiuni. În realitate, totul mergea după un singur deziderat
"divide et impera", aplicat acum într-un alt context, mult mai permisiv pentru cei care îndrăznesc
dincolo de limita bunului simț, mult mai periculos pentru cei care aspiră, dar care se dovedesc a fi
posesorii unei firi slăbite.
Trecerea Soarelui pe gradul anaretic din Berbec incită această luptă internă, prezentând-o ca
pe una constructivă. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că aceste evenimente, atunci când nu
vorbesc despre un conținut pozitiv, fac referire la o cunoaștere spirituală adoptată la începutul lunii
februarie. Celelalte, țin de etapele luptei pentru putere, despre care știm că sunt intensificate acolo
unde resursele sunt mai bogate. Trecerea Soarelui în zodia Taur aduce iminenta integrare a acestui
astru în trigonul cu Pluton, momente de maximă importanță pentru a înțelege care este de fapt miza
acestor frământări. Acum, Pluton trimite trei trigoane către planetele din Taur (Mercur, Marte și
Luna) informându-ne referitor la această problemă. Mai târziu, în spațiul următoarei decade, va fi
descoperită și înțeleasă cauza problemelor din ultima perioadă, dar și stabilit cu precizie motivul
pentru care membrii unui grup nu se mai înțeleg așa cum au declarat la începutul anului.
Dacă extindem puțin această observație vom constata că tendința momentului este aceea de
a modifica o structură bună, un cadru pozitiv, permisiv pentru evoluție, cu scopul de a face loc unui
adversar. În zona vieții personale, acest raport de forțe va stabili conținutul unui principiu de viață,
poate chiar înțelegerea unui compromis, insistând pe ideea că visul va putea fi menținut pe cale. În
zona socială, aceste frământări marcate de îndrăzneala trădătorilor vor schimba optica anunțând o
nouă perioadă de privațiuni, pe motiv că transformarea sau evoluția nu s-a încheiat. Pentru că Lilith
intervine și ea în această ecuație astrală, adevărul de față este parțial. Nu s-a atins finalitatea și de
aceea este nevoie de o continuitate pe această linie a privațiunilor, însă neadevărul din această
schemă și-a făcut un culcuș cald încă de la începutul acestor demersuri, când celorlalți li s-a indicat
altă țintă. Știm că ținta aceea declarată nu a existat niciodată, de aceea acum se investește din nou în
a distrage atenția de pe adevărul esențial.
Așadar, a doua decadă a lunii aprilie va lăsa impresia unui progres doar în comparație cu
prima decadă a lunii. În rest, ea va complica relația cu adevărul, cu un fond existent deja cu modul
cum oamenii aleg să se perceapă între ei, dar mai ales cu identificarea celei mai bune metode prin
care resursele necesare unei dezvoltări echilibrate să fie protejate. Evenimentele din această decadă
au o perspectivă de o lună de zile, de aceea tot ceea ce depășește cadrul celor 4 săptămâni va
consuma mai mult decât va produce. Însă nu aceasta este principala problemă, pentru că o ființa
idealistă nu mai ține cont de cât consumă, dacă viața merge mai departe pe linia pe care și a propuso cu mult timp în urmă. O ființă idealistă nu va calcula totul din punct de vedere economic pe
principiul investiție-profit, ci va cântări, pentru a avea un control asupra a ceea ce i se întâmplă,
după gradul de satisfacție. De aceea este posibil ca și evenimentele care țin doar o lună de zile să
consume mai mult decât oferă, lăsând impresia că s-a ales greșit în viață, că nu aceștia trebuie să fie
partenerii pe care și i-a dorit, nu aceasta este adevărata cale pe care vrea să meargă.
Acolo unde există un adevăr parțial, există și un trădător care va scoate un profit de acolo.
Doar prin identificarea acelui adevăr parțial se poate face diferența dintre sacrificiul constructiv și
fraudă. Mulți, pentru a rezista în fața acestor accidente sociale, vor face apel la o experiență
spirituală de care au avut parte la începutul lunii februarie. Vibrațiile zodiei Taur au asupra
individului un mare impact. Astrologia karmică insistă pe ideea că energia zodiei Taur va căuta să
prețuiască valorile acestei lumi ca și cum ele trebuie să fie un vas perfect pentru o calitate cu
imagine sau trăsătură spirituală. Pentru aceasta zodie Taur este un templu și, în funcție de
cunoașterea adoptată până la un moment dat, fiecare își va atribui în această ecuație rolul pe care îl
consideră cel mai important. De aceea, prin energia zodiei Taur se poate ajunge la lăcomie,
senzualitate degradantă, perversitate, dar și spre administrarea conflictului dintre trup și suflet
pentru a face din acest templu un spațiu al purității, al exemplului benefic și al succesului care nu
poate fi combătut prin niciun mijloc. În ambele cazuri, energia acestei zodii nu creează, ci reînvie,
dintr-o sămânță existentă, o calitate mai veche. În această decadă, dar și în decada următoare,
datorită impactului major din care zodia Taur face parte, redevenim ceea ce am fost, însă într-un alt
context social și prin alte mijloace.
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Decada a III-a (21 – 30 aprilie)
Viața atinge zona cu cele mai multe meandre.

DECADA NR. 12
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

18

21-30 iunie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

1

1-10 ianuarie

Moralitate, spiritualitate, progres

19

1-10 iulie

Se cântărește un drept și se respinge un privilegiu. Prietenii sunt iubiți mai mult. Plăcerile
personale nu sunt agreate de grup. O descoperire strania sporește încrederea în sine. Valorile
universale sau semne că se sedimentează. Atracție către viciu. Nevoia de stabilitate îi va face pe
oameni să accepte condiționări de factură afectivă. Se iartă ușor un abuz. Risipire. Se face ușor
dreptate. Se vorbește din nou despre vindecare. Disciplina este o necesitatea dar în același timp și
o penitență. Viciul devine regulă socială sau criteriu de normalitate. Independenta, originalitate,
inspirație. Strategiile de viitor sunt bune, dar egoiste. Este refuzat un sfat pe motivul
superficialității. Ne tentează gândul că ruperea unei alianțe duce la vindecare. Lipsurile materiale
îi fac pe unii să se revolte. Tăcerea poate fi cumpărată. Teama de o sentință.
Decadă a treia a lunii aprilie ne ajută din nou să facem un arc peste timp. De această dată
vom avea foarte clar senzația de progres pentru că evoluția concretă a evenimentelor se îndreaptă
către decadă a 18-a, așa cum s-a întâmplat la începutul lunii ianuarie. Pentru unii această direcție sar putea să însemne un progres remarcabil, alții însă vor avea foarte clar senzația că merg înapoi.
Contextul astral al acestei decade nu ține cont însă de mofturile sau pretențiile celorlalți. Ei
vor să privească doar înainte și, în multe din cazuri, chiar vor uita ce au învățat de la începutul
anului până acum. A treia decadă a lunii aprilie va face trimitere la sfârșitul lunii iunie ca și cum,
încă de pe acum, vom înțelege care sunt elementele finale pe care le vom parcurgere în acel
moment. Pentru că Soarele se află acum în plin tranzit prin zodia Taur putem să ne referim aici la
muncă, la respectul pe care unii oameni îl au față de rezultatele muncii celorlalți. Totuși a treia
decadă a lunii aprilie dorește, așa cum am fost obișnuiți până acum, să facă un schimb de informații
sau, dacă acest lucru nu este posibil la intensitatea solicitată, atunci într-un mod în care nu am mai
procedat până acum. Dacă zona evenimentelor concrete ne îndreaptă atenția către finalul lunii iunie,
proiectele ne întorc privirea, atenția sau înțelegerea către începutul anului atunci când faptele pe
care le-am săvârșit au avut un caracter autoreflexiv. Ne putem gândi, astfel, la faptul că
evenimentele de acum ne îndeamnă să aprofundăm anumite calități, defecte sau relații complicate
pe care le dezvoltăm cu cei din preajmă.
Există elemente în această zi de Gemeni care ne creează senzația că numai de acolo ne pot
veni soluțiile cele mai bune, că numai de acolo putem să primim darurile cele mai de preț. Acest
element astrologic este declanșat de planeta Jupiter prin intermediul Lunii care se află acum, nu
doar în opoziție cu Saturn, ci și în conjuncție cu Venus. Prin această ecuație astrală, relația cu
trecutul devine una complicată deoarece arată că prea mulți oameni se gândesc la ceea ce nu au
obținut până acum și speră că, dacă se întorc din drum, vor putea să obțină ceea ce nu au obținut
până acum. Vorbim aici despre viteza de reacție și despre ușurința cu care oamenii se acuza când nu
știu care este conținutul demersurilor la care sunt invitați să participe.
Dacă luăm în calcul faptul că evenimentele concrete au ca țintă finalul lunii iunie, proiectele
de viitor au tendința de a ne întoarce din drum, considerăm că înțelept este acela care privește foarte
des în trecut, acela care nu se desprinde de rădăcinile sale și care nu uită de unde a plecat. În cazul
indivizilor care pot face o sinteză foarte ușoară, călătoria în trecut se va solda cu beneficii
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importante. Este adevărat, le trebuie multă tărie de caracter pentru a putea culege din trecut roadele
pe care atunci când evenimentele s-au desfășurat nu au fost în stare să le vadă. Acum, când nu mai
duc cu ei grijă evenimentelor concrete, se pot gândi că li se permite acest lux de a călători în trecut
pentru a repara o greșeală săvârșită din ignoranță sau prostie.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor
gândi că invitația acestei decade este mult mai puternică decât s-a crezut inițial. Idealul acestora vă
fi stabilit pentru evenimente astrale ale începutului de luna iulie, când asteroidul Junon va trece în
Fecioară și când sentimentele fierbinți nu vor mai produce evenimente imediate, ci, dimpotrivă, se
va întoarce spre cel care le-a produs, încălzindu-i inima și deschizându-i-o.
Șansele ca evenimentele acestea să-i ducă pe oameni spre progres sunt destul de mari. În
felul acesta, misterul zilelor de Gemeni va veni prin săvârșirea unor fapte de o calitate îndoielnică.
Cu alte cuvinte, mulți se vor ocupa acum în a căuta cai morți ca să le ia potcoavele. Dar dacă
vorbim de conjuncția Luna-Venus vorbim și de sentimentele care sunt ușor înțelese sau despre
ușurința de a pune în cuvinte un sentiment profund. Nu greșim dacă invocăm aici sentimentul de
noblețe, acela care devine aievea după o mare încercare. De asemenea, nu trebuie să pierdem din
vedere faptul că Venus și Saturn se află la limita maximă a opoziției lor, ceea ce înseamnă mai
multă libertate de expresie, dar și speranța că lucrurile se pot întoarce în favoarea individului fără să
facă prea mare efort. Din nefericire, nu putem să ajungem acum la concluzii prea mari. Ne putem
gândi doar la beneficii mici, subțiri, puține ca număr, dar încărcate de o mare satisfacție personală.
A doua zi de zi Gemeni devine o zi memorabilă. Marte și Pluton vor fi în trigon, Marte și
Lilith vor fi în trigon, Venus și Jupiter în sextil, Mercur cu Pluton în trigon, aducând o mare forță
evenimentelor neimportante, producând o adevărată revoluție în viața intimă și preschimbând
miraculos direcțiile pe care până acum eram foarte siguri. Nu putem însă visa că viața se schimbă
substanțial doar după o ecuație astrală care este acum favorabilă. Putem să ne gândim că avem
șansa să înclinăm foarte mult balanța prin implicarea în evenimente simple, cele care nu au nimic
spectaculos și care nu își propun să rupă gura târgului, ci pur și simplu să-l înnobileze pe individ sau
să-l facă să se simtă foarte bine.
Înainte de a traversa momente cu adevărat remarcabile, oamenii se vor întâlni cu evenimente
care îi iau pe nepregătite. Vor fi tentați, inițial, să acționeze de unii singuri, dar vor vedea că
planurile sociale sunt altele decât ce-și calculează ei acasă. Dintre acestea, persoanele care-și fac
planuri din timp, care nu acționează după impuls și care se bazează pe o schemă de reguli, se vor
întâlni acum cu unele dintre cele mai neobișnuite evenimente ale anului 2015. Pornind de la aceste
evenimente banale, intenția lor va fi aceea de a spune adevărul, de a arăta că au putere prin mesaj și
că informația pe care vor să o transmită este cu adevărat importantă. Se vor trezi însă dintr-odată în
fața unor probleme care nu le aparțin. Cei care lucrează cu energia și care sunt implicați într-un
proces de cercetare spirituală vor știi că pot acum vindeca lumea, pe ideea că omul bolnav, adică
acela care se va evidenția acum, are nevoie de doctor, nu cel sănătos.
Din această cauză pasionații de astrologie, aceia care urmăresc fenomenul social, care au la
bază educației informații diverse despre cultură și civilizație, urmărind ecuația astrală a acestui
moment nu vor fi așa de entuziasmați și nu vor aștepta prea multe beneficii. Ei știu că pentru toate
acestea există un preț și va trebui să-l ofere. Astfel, influxul astral al acestei perioade poate să aducă
multă confuzie în mintea celor care cred că dacă pun evenimentele sociale într-o ordine cunoscută
atunci în mod obligatoriu pot fi și rezolvate. Descinderile de acum au mare legătură cu miracolul și
din această cauză orice calcul pe care un individ îl face acum ar putea să nu se potrivească cu nimic
din ceea ce va întâlni.
În afara acestor confuzii, contextul astral de acum ne aduce împliniri spectaculoase, dar și o
selectare a priorităților după calitatea informațiilor ce țin de educație, metodă, tehnică. Participarea
la fenomenul astral va lua înfățișarea unei descinderi pe care oamenii o vor menține acum, în aceste
zile de Gemeni, la un înalt nivel.
Vor exista însă și oameni care vor alege să lucreze în echipă pe motiv că se simte mai bine
atunci când au în preajma lor oameni care gândesc la fel. Cu toate că a lucra în echipă acum
înseamnă a pune la dispoziția celorlalți elemente personale, ceea ce momentul de față nu
favorizează, nu există prea multe obstacole de această factură. Comunicarea este realizată la un
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nivel foarte bun, ajutând ca valorile universale să se sedimenteze, iar de acestea să beneficieze
întreaga comunitate. Din nou ne întoarcem privirea către faptul că a 3-a decadă a lunii aprilie ne
spune că proiectele de viitor își au rădăcinile la începutul anului. Prin această tendință, prin această
călătorie în trecut pentru a descoperi sursa puterii sau motivele unei asocieri benefice putem
considera că în această a doua zi de Gemeni Luna mediază tendința nodurilor prin Coada
Dragonului chiar și prin această întoarcere din drum. Pentru unii călătorie în trecut înseamnă a
pierde timp important, a răscoli amintiri neplăcute sau chiar a se reîntâlni cu o greșeală, dar se pare
că, în pofida a ceea ce știm și vrem să facem, o astfel de experiență se poate dovedi utilă.
Pentru că această a doua zi de Gemeni aduce cuplurile planetare în postura de a se înțelege
bine pentru scopuri comune, raportul care se construiește între Marte și Lilith atrage atenția
oamenilor asupra lucrurilor indecente pe care au tendința de a le săvârși din prea mult exces de zel,
din prea multă siguranță de sine, fără a ține cont că această dispunere astrală, pe lângă imensele
beneficii, poate ridica și problema bunelor intenții.
Acolo unde conduita este exemplară, acolo unde avem de-a face și cu rezultate
spectaculoase. Caracterul pozitiv al acestor dispuneri astrale îi pune pe oameni la muncă și îi va
îndemna să acumuleze informații nu doar pentru sine, ci și pentru ceilalți. Din această cauză
trigonul pe care Marte și Lilith îl împlinesc nu are nimic de-a face cu generozitatea. Unghiurile de
acum nu sunt în stare să încurajeze, nu ajută să se facă o selecție a acestor trăsături și, acolo unde se
va constata că se realizează acest proces, de fapt se va apela la educația primită de a lungul vieții. În
felul acesta, unghiul pozitiv dintre Marte
și Lilith ne păcălește că succesul pe carel comportăm acum se adresează doar
prezentului.
Cu alte cuvinte, accidentele
acestei zile sunt mijloace prin care
oamenii se pot îndepărta de bunele
intenții, considerând că nu le este dat să
se bucure de ele și că prea mult se află în
atenția celorlalți, prea multe lipitori au în
jur, prea multe solicitări venite într-un
interval de timp în care preocuparea
principal ar trebui să fie legată de
activitățile strict personale. Piramida de
pământ care se ridică acum pe cer îi avantajează însă pe cei care își propun să depășească aceste
obstacole, care dispun de rezerve din altă zonă, de bani puși deoparte, care intră în această perioadă
odihniți, liniștiți, cu informațiile tot timpul accesibile. Aceștia vor fi curajoși, simpli în exprimare și
foarte selectivi. Îndeplinirea condiției îi va duce pe unii în situația de a face lucruri remarcabile.
Bazinul de colectare fiind deja stabilit, nu trebuie decât să-și îndrepte atenția către ceea ce invocă,
cer, solicită, adică acolo unde este nevoie. Vorbim aici despre adoptarea controversatului proces de
channellling, acela care lasă deoparte interesul personal pentru a lansa invitația de a participa la un
proces de transformare mult mai mare decât se vede la prima vedere. Și aici, ca și în multe alte
științe ezoterice, există vicioși. Trigonul Marte-Lilith îi va evidenția pe aceștia arătând că, de fapt,
rezervele pe care le dețin sunt reziduuri, că ei nu au experiențe de viață, ci obsesii, nu au informații
ci amintirea unor întâmplări pe care nu le-am depășit corect.
Până la finalul tranzitului Lunii prin Gemeni, care se va petrece în dimineața zilei de 23
aprilie, Mercur, pentru că se află în preajma lui Marte va mai avea și el de împlinit încă două
aspecte: conjuncție cu Marte și trigon cu Lilith. Mesajul va fi întărit, verbalizat la o mai mare
intensitate și așezat la baza unor demersuri care se vor întinde pe o mare perioadă de timp. Dacă
urmărim schema de repartizare a influxurilor, prima fixare va fi în decadă a 18-a (21-30 iunie),
apoi, a doua fixare va fi în decadă a 19-a (1-10 iulie), deci până la 10 iulie vom ști clar dacă ridicăm
prin cuvânt o construcție remarcabilă sau săpăm în adâncurile de care, de la începutul anului și până
acum, ne-am temut.
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Astfel, zilele de Rac devin zile de sedimentare. Misterul lor ne vă aduce o anume stare de
plutire, aceea care va fi plăcută și deopotrivă încărcată de privilegii aparte. Din nou suntem obligați
de ecuația astrală să lănsăm o invitație, aceea de a nu considera că privilegiul înseamnă și drept. A
dispune de prerogativele unei funcții nu implică în mod imperativ și exercitarea lor după cum știm
că trebuie să se întâmplă. Ceea ce știm despre funcții, puteri, abilități se va dovedi acum total inutil.
Sigur, nu este prima dată, când viața ne surprinde, când puterile personale par să fie coordonate de
alte forțe. Am invocat mai sus procesul de channelling, acela care susține integrarea ființei, nu a
corpului, într-o familie mult mai mare în care să învățăm lucruri noi și de aceea acum este important
să ne alegem corect compania pentru a nu ne trezi cu achiziții care nu ne vor fi utile pe viitor.
Racul reprezintă, de asemenea, familia, trecutul, amintirea și acum, în această primă zi de
tranzit a Lunii prin domiciliul său, componenta observare devine prima și cea mai importantă
condiție pentru ca misterul acestor zile să nu ne sporească traumele, să nu ne alimenteze fricile,
indecențele ori regretele, să nu ne pună în conflict cu familia, ci să ne tenteze cu un zbor susținut de
efort, ci de plutire. Dar atingerea primelor zile de Rac, așa cum și momentul în care atingem prima
zi de Capricorn (Luna în Capricorn) înseamnă careul Lunii la Axa Dragonului și din nou elementele
bune, ce nu pot fi anulate, se vor lupta cu defectele unei societăți (familia lărgită) care nu acceptă că
fiecare are dreptul la schimbare și care nu permite schimbări pe intervale atât de mici de timp, cele
date de tranzitul Lunii, ci doar în ani, decenii sau chiar secole.
Atunci când vine vorba despre schimbări în planul conștiinței, așa cum se va observa în
zilele de Rac, evoluția poate fi o poveste frumoasă. Aici modificările se produc și mai lent, iar
schimbarea nivelului de vibrație ar trebui să fie sărbătorita așa cum suntem obișnuiți să petrecem la
evenimente importante ale vieți. Simularea, tendința care va fi vizibilă mai ales prin impactul lui
Lilith asupra conjuncturilor de acum, va afecta stabilitatea mentală, stricând ceea ce era frumos și
menținut prin liniște. Reperele impuse arbitrar vor fi cele mai periculoase intervenții asupra stării de
moment. Expresii gen “De azi voi consuma numai hrana vie”, “Mi-am propus să meditez 10 ori pe
zi”, “Nu voi mai folosi cuvinte urâte”, “În intervalul 10-12 voi spune numai adevărul” ș.a.m.d. vor
îngrădi această libertate de a simți și vor pune pe cântar direcți pe care, după ce aceste zile de Rac
se vor încheia, nu le vom mai putea menține. Trimiterea spre decada a 19-a a anului 2015 pe
tronsonul evoluției spirituale va construi o relație de cauzalitate între sentiment și dorință. Acum
Luna se va afla în careu la Nodurile sale, iar în prima decadă a lunii iulie Marte se va afla în aceeași
postură, tot din Rac, construind un arc peste timp prin gândurile pe care alegem să le punem acum
la germinat, ca pe semințe. Pe ideea “cine semăna vânt, culege furtună” relația Luna-Marte care, în
zilele de Rac de acum, este una de sextil (automotivantă) va scoate din anonimat toate aceste
direcții pe care oamenii le gândesc în intimitate și despre care nu cred că se pot vedea atât de bine.
Cel care simte, vede, percepe cu alte simțuri decât cele ce țin de materialitate, va putea să observe
că există o mare durabilitate în timp a ceea ce se spune, recomanda ori stabilește pe baza unor
repere.
Se impune aici o explicație. Rutina, aceea care constituie o mare ciudățenie pentru zodia
Rac, semnează acum documente care nu o privesc. Ne vom simți puternici prin tendința de a repeta
aceeași idee, noțiune, gând, de a arăta că tabieturile sunt bune de vreme ce le repetăm, însă în
adâncul sufletului se produce o ruptură. Am văzut de multe ori că una din expresiile neobișnuite ale
zodiei Rac este cea dată de singurătate. Fiind un semn cardinal este greu de observat că motivul
singurătății constituie una dintre cele mai dureroase componente ale vieții susținută de acest semn.
Cu toate acestea, tot ceea ce pulsează din Rac, având duritatea semnului cardinal care se mișcă prea
repede, care bruschează sau intimidează, lasă impresia unei vieți pline, însă doar din interior se
poate vedea că pentru fiecare mișcare se face un mare efort. De aceea există percepția unei
suprasaturări, a unei tatonări cu și mai multă insistență care, până la urmă, să aducă o și mai mare
insatisfacție. Nu invoc aici trăsăturile de caracter ale nativilor din zodia Rac, ci doar direcțiile care
vin din acest semn și care își pun amprenta pe orice tip de personalitate atunci când se ridică
deasupra celorlalte trăsături, ca acum. Așadar, gândul că viața este anostă ascunde plictiseală și
suprasaturație, iar suprasaturație vine acum din faptul că va fi observată rutină cu o atenție prea
mare. Cu alte cuvinte, ne vom gândi prea mult ca obiectele din casa sunt același, că ocupă de ani
buni aceleași locuri, că pe strada totul este gri, prea mult gri ori că noutatea trebuie impusă de la
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spate pentru a ne surprinde. Aceste trăsături ale zodiei Rac sunt prezente în permanență pe cer, însă
acum devin prioritare prin tendința de a combina liniștea cumulata cu direcția retrograd a planurilor
și proiectelor, adică orientarea acestora spre prima decadă a anului, după cum ne indica schema de
repartizare a influxurilor aferente decadelor.
Cu alte cuvinte, oamenii se vor adânci și mai mult în misterul negativ dacă vor confunda
rutină cu oboseala ori dacă vor cădea în păcatul de a-i acuza pe ceilalți de gradul lor de insatisfacție.
Ciclul evolutiv este un drum ascendent și el implică mult efort, multă tensiune, dar și nenumărate
ipostaze în care să fie lăsate în urma elemente inutile, inactive, moarte, pe care ne străduim să le
purtăm la gât că pe o blană scumpă.
Implicați în asemenea evenimente sociale, cei care se cred cunoscători, care nu se pot liniști
tocmai pentru că și-au dorit să se miște repede, să rezolve totul într-un timp foarte scurt, să
acumuleze într-o zi cât alții într-un an, clachează. Pentru a merge mai departe ecuația astrală îi
îndeamnă să spună, să divulge, să pună la dispoziția celorlalți informații care nu-i privesc și să se
simtă bine dacă transferă agitația din zona personală în alte zone. Va fi greu pentru cei care au și
antecedente în sensul acesta să se abțină să nu le facă celorlalți probleme și apoi să strige cât pot că
sunt victime, că dreptatea nu este de partea lor și că orice ar face nu se pot face plăcuți și nici
înțeleși. Careul Lunii cu Uranus ridică în zona accesibilității această condiție a “geniului neînțeles”
pe care din cauza atracției către prima decadă a anului 2015, când Marte și Jupiter au fost în
opoziție, nu vor reuși să o gestioneze corespunzător. Este vorba de prea mult resentiment adunat din
evenimentele nerezolvate atunci, dar și din expansiunea în dizarmonie a zodiei Rac pe care acum
nimeni și nimic nu o poate mulțumi.
Astfel, careul Luna-Uranus înseamnă de fapt opoziția Luna-Pluton ceea ce va aduce o
modificare a viziunii asupra raporturilor sociale orientându-le spre luptă. Acesta este momentul în
care se fac permutări interesantă combinând zona politicului cu alte sectoare în ideea de a controla
mai bine acest segment administrativ. Dacă urmărim schema astrală a momentului în care Luna
trece prin vârful zodiei Rac, putem considera că toate acestea nu sunt altceva decât niște accidente
sociale în ideea de a controla mai bine o posibilă sursă de putere. Piramida de pământ pe care
Pluton o construiește cu Lilith, alături și conjuncția Marte-Mercur, vrea să schimbe lumea pe baza
fricii de sărăcie. Acela care va permite aceste schimbări nefirești în zona bazală a vieții sale își va
programa un eveniment marcant la începutul lui iulie, când Marte va fi în careu cu Axa Dragonului
din postura de Regent karmic de sud și când va lansa ceea ce în astrologia karmică se numește
“karmă plutoniană”, teribil de dură, dar care, dacă este îndeplinită condiția superiorității, va conține
și un evident semn de evoluție.
Pentru cei care nu sunt atât de activi și care sunt mai curând spectatori ai acestui teatru
social, evenimentele zilelor de Rac le va lăsa impresia că se face dreptate. Da, pe de o parte, luând
în considerare atracția către episodul din prima decadă a lunii ianuarie și doar prin raportare la
această secvență putem spune că se face dreptate, însă, cu Jupiter în Leu, dreptatea este doar a celui
puternic, a celui care vedere, care aude, adică a acelui care participa activ la viața publică. Din
postura de spectatori, aceste ființe pasive nu se vor bucura de aceleași prerogative ale dreptății, ci se
vor împovăra și mai mult de invidie sau de regret văzând cum unii pur și simplu nu se pot abține din
a cere și drepturile pe care nu le au, dar mai cu seamă cele pe care cred că le merită, atrăgând atenția
asupra lor și fiind mai tot timpul în centrul atenției. Dar nu a fi în centrul atenției reprezintă scopul
pentru care traversăm aceste evenimente, ci pentru a reduce gradul de implicare în treburile altora.
Ar fi foarte frumos dacă în aceste zile de Rac fiecare și-ar vedea de treaba sa, de familie, de prieteni,
de ritmul propriei vieți, de ce vede, simte ori percepe în alt mod, fără a privi spectacolul stradal prin
gard, fără a spiona, surprinde ori inventaria ceea ce nu se află în zona personală. Așa ajungem la cel
mai la îndemână medicament al zilelor de Rac: uitarea. Conjuncturile astrale nu ne recomandă
uitarea, dar ea va fi abordată ca o autoreglare, ca un mijloc de a ne pregăti pentru zilele de Leu care
sunt atinse de tragic și care doresc să scoată din experiențele de Rac mai mult decât pot ele în
fragilitatea lor să ofere.
Înainte ca Luna să treacă în Leu, adică în prima jumătate a zilei de 25 aprilie se va vorbi din
nou despre vindecare. Mercur și Chiron vor fi în sextil, la fel și Junon cu Capul Dragonului, risipind
orice unde de durere a ceea ce ni s-a părut în zilele anterioare ca fiind nedreptate, agresiune ori
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respingere. Cât timp va fi încă în Rac orice undă de respingere va fi înțeleasă altfel, ca un copil care
nu realizează că lansează adulților pretenții care nu țin cont de timpul acestora, de cunoștințe ori de
disponibilitate și primește din partea acestora o replică menită să-i strice jocul.
Jocul Racului este expansiv. Îi cuprinde pe toți, îi antrenează în curajul sau de a înota în
apele adânci apoi, la fel de simplu, îi lasă acolo. Mulți au mari rețineri în a lucra cu aceasta zodie
tocmai pentru că sunt prinși de eroare din primele clipe de când intră în contact cu ei. Atașamentul
care ne vine din zodia Rac este de fapt o forța motrică prin care acesta se deplasează prin vid.
Slăbind relațiile dintr-o parte, dar intensificându-le în altă partea Racul se deplasează prin suita de
evenimente sociale cu o mare rapiditate, lăsând pe unde trece o amprentă specifică.
Dacă tot anul 2015 este anul secretelor dezvăluite, avem ocazia acum, când Luna mai bine
de jumătate de zi se afla în Perioada fără direcție, să înțelege mult mai bine că atașamentul este
privilegiul celui independent, nu al celui slab, că dacă nu poți fi și atașat și liber, înseamnă că nu
dispui de mobilitate, iar acum, fără mobilitate, vindecarea care ne vine din împlinirea celor două
sextile, nici ideea de bine (sextil Mercur-Chiron), dar nici preschimbările spectaculoase (sextilul
Junon-Capul Dragonului) nu ne pot susține intențiile, nu ne ajută să avem o viziune cuprinzătoare
asupra vieții. Prin aceasta, călătoriile în trecutul propriul, în ideea că acolo se află cei mai buni
prieteni, cele mai frumoase evenimente, cele mai stabile relații, fără a gândi nici măcar o secundă că
asta înseamnă dezertare ori dezvăluirea unei slăbiciuni (neputința de a trăi și în libertate, și în
constrângere), individul atrage după sine consecințe destul de greu de controlat ale căror momente
intermediare vor fi plasate în ultima decadă de iunie și începutul lui iulie.
Cu Soarele în Taur, zilele de Leu (Luna în Leu) diminuează elanul, iar modificările impuse
felului de a trăi intră într-o combinație dificilă cu ceea ce a însemnat dorința, ideea sau obiceiurile
din ultimele săptămâni. Ceea ce este interesant în aceste zile de 25, 26 și 27 aprilie vin din faptul că
mulți se vor crede deschizători de drumuri în timp ce comportamentul pe care îl vor afișa va arăta
opusul. Cu toate acestea, puțini vor fi aceia care vor reuși să simtă duritatea zilelor de Leu la
adevărata lor intensitate. Plutește în aer un îndemn spre superficialitate, o încurajare spre a spune și
abia apoi a gândi ceea ce s-a spus, făcând din aceste trei zile un fel de întâlnire cu ursitoarele. Așa
cum știm din povești, întâlnirea cu ursitoarele întotdeauna reprezintă momentul în care firul
întâmplărilor stă să explodeze, reprezentând unul dintre cele mai interesante momente ale unei
istorisiri. În realitate, ursitoarele vorbesc despre abilități și încercări, însă oamenii aleg să le vadă
altfel decât sunt, considerând că dacă spune de rău, asta este calitatea ursitoarei, iar dacă spune de
bine, ursitoarea este de fapt un suflet bun.
Planetele sunt în aceste zile de Leu ursitoarele pe care suntem invitați să le ascultăm pentru
că ne vor spune despre cum ne va fi viitorul ce anume din trecut aducem în prezent pentru a ne simți
mai puternici, mai atenți, mai siguri. Mercur și Chiron sunt ursitoarele bune dacă și-au anunțat
mesajul înainte ca Luna să intre în Leu, când încă se afla în Perioada fără direcție din Rac. Luna și
Capul Dragonului sunt de asemenea ursitoare bune, pentru că ne vor vorbi despre raporturi sociale
ce pot deveni la fel de performante ca și cele pe care le-am admirat în primele trei săptămâni ale
lunii aprilie. Venus și Lilith sunt însă ursitoarele rele și cu greu vom putea să nu le ascultăm
avertismentele dure, intransigente și, pe alocuri, chiar pesimiste. Acestea pun accentul pe vină,
înțelegere incompletă, orgoliu rănit, griji nejustificate ca și cum nimic în viața nu este mai important
decât ceea ce am pierdut, ni s-a luat sau a fost depășit de vreme.
Dar ursitoarele nu sunt ființe care să se afișeze în văzul tuturor. Impactul lor este unul cât se
poate de personal și de aceea în aceste zile de Leu vorbim despre două sextile și un careu, adică
despre două unghiuri bune și unul rău care se adresează zonei intime. Acolo găsim calitățile
remarcabile din folosirea cărora să dăm destinului un scop nobil, să putem anticipa ceea ce ar
reprezenta în viitor un defect, o relație încordată, o trădare spectaculoasă, pentru a le evita, și tot
acolo găsim și slăbiciuni ce țin de absența rușinii, indecență în relațiile interumane ori furt
intelectual. Așa după cum se poate constata, manieră subtilă prin care mesajele astrale intervine în
această ecuație are o mare greutate asupra destinului personal, de aceea unghiurile indicate sunt trei
ursitoare, trei avertismente, trei ghizi informali, nu trei nivele, direcții sau trei gratii care activează
în complex. Fiecare dintre ele au menirea să ne șlefuiască personalitatea, să ne facă să vedem mai
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departe, să gândim mai puternic și să nu ne mai temem în fața unor probleme de factură socială
pentru că, în realitate, cele mai mari sunt problemele sufletești.
Ființele mici, care nu pot merge cu conexiunile atât de departe, vor înota în apele în care
umbrele devin rechini fioroși, în care fiecare strălucire a luciului apei înseamnă locul unde poate
apărea tot timpul un vârtej, adică vor reuși să-și creeze proprii monștri pentru a crede și mai mult că
trăiesc o realitate intensă pe care nu o pot modifica. Aceștia vor face trimitere spre zilele de Rac
într-un mod mai puțin plăcut, epuizant și încărcat de dramatism. Nu vor ezita să se acuze că au
pierdut prea mult timp cu cei din jur, că au împrumutat bani pe care nu-i vor mai vedea înapoi, că sau asociat cu oameni care nu permit acum evoluția individuală. Faptul că le văd acum, nu înseamnă
că problema este a prezentului, însă cu greu își vor stăpâni crizele de personalitate. Nu vor avea nici
cea mai mică reținere din a considera că diversitatea în sine este vinovată de ceea ce li se întâmplă,
refuzând să vadă în această mult acuzată diversitate șansa de a se vindeca de reticență, răutate,
invidie ori pur și simplu comoara de care s-a împiedicat de atâta ori.
Dincolo de acest joc al vieții, zilele de Leu conțin doua conjuncții: Luna-Junon și LunaJupiter care oferă garanția că acolo unde este îndeplinită această condiție viața se modifică. Cei mai
mult vor vedea însă în aceste conexiuni o mult prea obositoare prezentare analitică a unor lucruri
lipsite de valoare ori prea puțin importante. Nu putem nega faptul că trecând prin preajma lui
Jupiter și fiind și un trigon cu Saturn, Luna îi va îndemna pe oameni să aibă multă încredere în ceea
ce spun și, mai ales, în contextul în care dramatismul vieții agitate pe care au avut-o în zilele de Rac
(23-25 aprilie) încurajează folosirea acestei stime de sine nu pentru a corecta, ci pentru a face
proiecții. De fapt, nu o informație de factura celor de aici poartă vina, ci faptul că individul nu poate
să le încadreze pe acestea în diversitate pentru a primi cheia înțelegerii vieții pe care o trăiește.
Pentru ursitoare este mai puțin important dacă cel căruia i se adresează crede sau nu. Ea știe că acest
sentiment superficial nu va afecta fluxul informațional, ci va periclita prietenia individului cu
adevărul, blocându-l în zona în care se află în acest momentul și tăindu-i orice legătură cu alte
sectoare. Nici că se poate o pedeapsă mai mare, nici că se poate un mod mai dur pentru o ființă care
are întrebări decât această modalitatea de a-și acoperi ochii în fața unei foi de hârtie care are scris
răspunsul doar pentru că este sub demnitatea sa să țină în mână așa ceva.
Așa după cum se poate constata, mândria și vanitatea Leului, atunci când este combinată cu
dramatismul Racului, duce la frământări teribil de complexe pe care doar semnele complementare
celor două (Capricorn pentru Rac și Vărsător pentru Leu) le poate rezolva prin atenție ori liniște,
prin încrederea argumentată (Vărsător) ori tăcere protectoare (Capricorn).
În ultima zi de Leu, prin sextilul pe care Venus și Uranus îl împlinesc, siguranța de sine va
vorbi atât de mult despre achizițiile ce vin pe filiera cunoașterii spirituale, pe calea înțelesurilor
sufletești nu au nicio șansă să se stabilizeze decât în cazul celor care lucrează cu energia, care pot
surprinde esențialul din ceea ce trăiesc și care, mai ales, pot să-și facă autocritica. În absența
autocriticii, sextilul Venus-Uranus, exacerbează orgoliul și aduce multe bucurii, împliniri,
petrecerea timpului într-un mod plăcut, însă pigmentate cu mari gafe ori marcate de tendința de a
lăsa impresii false despre ceea ce există în suflet ori despre adevăratele intenții pentru care se alege
un anumit anturaj, un anumit domeniu.
Poate deloc întâmplător, careurile Luna-Marte și Luna-Mercur ne vor spune la finalul
acestor zile de Leu, prea intense și păguboase din cauza orgoliului, că mândrie este o mare prostie și
protejarea ei în detrimentul prieteniei constituie primul pas în a desconsidera binele profund, acela
care își caută o inimă caldă pe post de ghiveci pentru a se fixa.
Trecerea Lunii în zodia Fecioară poate schimba într-un mod substanțial vibrația a ceea ce a
însemnat tranzitul ei prin zodia Leu. Dacă în Leu ne-am aflat în fața puterii de a recunoaște
indecența sau lucrurile necuviincioase, atunci când trece în zodia Fecioară oameni se confruntă cu o
altă serie de probleme pe care în ultimele 3 zile le-au ignorat cu desăvârșire. Ne referim aici la a
acuza gratuit sperând că dacă celălalt este mai vinovat atunci persoana în cauză este basma curată.
Libertatea de expresie a fost în tranzitul Lunii prin zodia Leu prea intensă, periculoasă lăsând
impresia că dacă se iese din ritm atunci căderea va fi mult mai periculoasă. Zodia Fecioară de
câteva luni bune o găzduiește pe Lilith care dorește să facă o revoluție neagră, adică să-i pună pe
oameni atât de mult în dificultate încât să uite de libertate. Abia acum putem invoca motivul
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atacurilor la persoană, dezbinării, invidiei sau răutăți gratuite. Cei care, de felul lor, sunt mai
curajoși vor depăși aceste zile de Fecioară cu mai mare ușurință fără să-și aducă aminte de aceste
întâmplări neplăcute. Ceilalți vor accepta mult mai ușor condiționările considerând că dacă nu o fac
acum mai târziu le va veni foarte greu. Prin aceasta, arata că se gândesc la viitor, la cum vor arăta
copiii lor, elevii, prietenii sau cum se vor finaliza anumite demersuri pe care acum le gândesc cu
spaimă. Înțelegem, astfel, ca strategiile de viitor sunt acum absolut necesare, dar nu au nimic real în
ele, poate chiar nici măcar un strop de putere personală prin care succesul să fie așezat pe alte baze.
Misterul zilelor de Fecioară arată că viitorul dorește să fi mult mai important decât
prezentul. Comanda acestui moment poate atinge și zona administrativă sau chiar cea religioasă
îndemnându-l pe individ să adopte o poziție nouă față de asociați, parteneri de dialog, persoane mai
în vârstă, profesori, ghizi. Vom vedea și în următoarele perioade că proverbul "graba strică treaba"
va fi mult mai important decât orice altă deviză pe care cineva din preajmă ne-ar putea-o
recomanda. Prin această vorbă de duh descoperim că strategiile de viitor sunt bune, oamenii vor fi
mai informați, mai atenți la faptele lor, la vorbele pe care le spun, dar mai ales vor fi mai atenți la
cei cu care aleg să se asocieze. Dacă este îndeplinită această condiție, dacă dezamăgirile nu sunt atât
de caustice, dacă ele nu resping sfatul, recomandarea, atenția pe care o primim din jur va fi
sănătatea pe care ne dorim cel mai mult. Dacă trigonul luminariilor ne îndeamnă să ne asociem în
grupuri, pe motivații simple, sextilul Marte-Chiron ne trimite la polul opus, arătând că în viață
întotdeauna este important și constructiv să faci selecții drastice. Dacă li se va citii pe chip
dezamăgirea în ceea ce privesc anumite colaborări, hotărârea pe care am putea să o adoptăm acum
referitor la selecția drastică impusă anturajului va fi unul din secretele pe care nimeni nu le va afla
decât dacă alegem să spunem implicit acest lucru. Cu alte cuvinte, dezamăgirile constituie o mască
dură care acoperă o decizie și mai dură.
Dacă în urmă acestui dialog interior se va lua hotărârea că anturajul să aibă mai puțini
membri, atunci nu va exista un obstacol de ordin exterior care să ne împiedice să facem public tot
ceea ce gândim, simțim sau vrem să facem. Astfel, puterea personală va crește prin studiu, iar
succesul nu va întârzia să apară așezându-se pe baze morale solide sau, în cazul unora, exemplare.
Vom observa, la momentul la care se va consuma aceasta anticipație, că, de fapt, dorința de
armonie și progres va fi în contradicție cu o formă de oboseală psihică pe care nu o avem de mult
timp, ci doar din zilele de Leu. Mai mult decât în alte zile, vom conștientiza cât de importantă este
măsură, echilibrul și bunul simț. Dacă în prima zi de Fecioară am urmărit că se produc modificări
care au atins și latura administrativă în a doua zi de Fecioară domeniul administrativ va fi elementul
vulnerabil care poate duce la alianțe imperfecte sau, mai rău, la trezirea unor orgolii care nu va
putea face casă bună cu vindecarea. Să nu uităm, Luna se va întâlni cu Lilith, iar răspunsul la
anumite probleme care ne frământă de o săptămână s-ar putea să nu fie cel pe care-l așteptăm. Cu
alte cuvinte, se răstălmăcește adevărul, dar nu ca un fapt întâmplător, ci în mod intenționat.
Probabil, dintre cei care studiază astrologia sunt și practicanți care vor să creadă că trecerea
Lunii prin zodia Fecioară este un moment bun pentru descoperirea liniștii, pentru adaptarea unor
decizii bune pentru suflet sau pentru procesele fizice bazale. De câteva luni încoace, de când Lilith
trece prin acest semn, această percepție a binelui este suficient de mult zdruncinată încât să
transforme toate aceste elemente de evoluție în motive de suferință sau decădere. Pentru că este
vorba despre Lilith nu trebuie să ne luăm după aparențe. Mesajele lansate vor avea aceeași
componentă pură, educativă, reținută, liniștită, iar ghinionul astral numit Lilith le va pune pe acestea
într-un context nepotrivit încât să pară altceva decât sunt. Cei care sunt mai slabi de înger vor
considera ca vocea poporului este mai importantă decât vocea personală ce se vor lăsa manipulați.
Iată deci cum misterul unei simple atitudini poziționată greșit sau explicată în mod voit altfel
decât este în realitate poate fii dezlegat dacă individul dispune de o forță aparte pe care s-a bazat în
ultimele săptămâni ca pe un element personalul, intim pe care nu a dorit să-l piardă. Forța personală
ne ajută acum fără a face fapte ample, șocante, de mare anvergură să supraviețuim unor intrigi
specializate în corodare internă.
Ajunși în punctul în care această înțelegere nu mai constituie un mister, adică în jurul ei nu
mai planează nici suspiciune, nicio îndoială, trigonul dintre Soare și Neptun va aduce o atitudine
care va fi percepută ca o consecință firească a bunului simț. Vorbim aici despre sensibilitate,
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ușurința de a depăși anumite lipsuri materiale, dar mai ales cultivarea interesului pentru a tăcea în
mod activ. Acest unghi pozitiv între Soare și Neptun anulează prin aportul personal o formă de
revoltă care ar duce inevitabil la conflict de proporții nu atât prin amploarea disputei dintre oameni,
cât prin încrâncenarea cu care va fi refuzată orice formă de iertare sau bună înțelegere. Din nou,
dacă această condiție este îndeplinită echilibrul nu va mai fi înșelător, iar teama va fi privită ca o
formă de dezechilibru care nu atrage nicio sentință.
Astfel, zilele de Fecioară devin zile de educație într-un context evolutiv în care tranzitele
prin zodiile anterioare nu au fost atât de generoase. Indicat ar fi ca această educație să fie așezată la
baza comportamentelor interumane, adică tot acest proces de alchimie interioară, tot acest consum
bazat pe selecție, separare, abstinență să devină un element definitoriu pentru tipurile de interacțiuni
care vizează acumulare de valori materiale.
Finalul lunii aprilie găsește Luna în tranzit prin zodia Balanță. Aici realizăm ca anumite
cuvinte și-au pierdut din caracterul lor rigid, au devenit mai blânde, adică susțin mai mult echilibrul
care există între oameni. Pentru că nu este prima dată când ne ocupăm de această formă de
anticipare, putem considera, ca în celebrul proverb "Lupul își schimbă părul, dar nu și năravul" că
peste noapte oamenii nu se schimbă la interior, ci doar la exterior. Din această cauză finalul lunii
aprilie ne poate aduce asocieri stranii, menite să aducă partenerilor o forță nouă, dar nu prin
structura, ci prin schimbul pe care-l realizează.
Cu alte cuvinte, luna aprilie se va dovedi destul de încărcată pe tronsonul călătoriilor în
trecut. Aproape că nu va exista zi în care să nu ne gândim ca poate, în trecut, ar fi trebui să facem
altfel, poate ar fi trebui să procedăm în alt mod, considerând că statutul pe care îl avem acum nu
reprezintă maximum din ceea ce am fi putut obține. Se va vorbi mult despre lipsuri materiale,
carențe informaționale, absența relațiilor necesare, a pârghiilor sociale pentru a transforma un
simplu demers într-o mare oportunitate. Vom mai avea momente de genul acesta și în iulie, și în
septembrie, și în noiembrie, însă atunci avem deja în spate cel puțin o jumătate de an de experiențe
în domeniul dezlegării misterelor personale, ceea ce le va face pe unele dintre aceste complicații
sociale mai ușor de rezolvat ori de îndurat. Din acest punct de vedere luna aprilie se va dovedi cea
mai dificilă la capitolul gestionarea propriilor decizii adoptate în trecut. Cei care vor consulta din
timp aceste previziuni astrale își vor pregăti momentul aprilie 2015 învățând din timp să tacă, să
respecte părerile celorlalți așa cum sunt ele, iar dacă pot să le modeleze să o facă gândindu-se în
permanență că o linie de delimitare foarte subțire a făcut ca rolurile să fie în această dispunere și nu
invers.
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MAI
Singurătatea are multiple chipuri.

„Învinge durerea, fii vesel cât se poate, caci tot la zi ajunge și
cea mai lungă noapte!” (William Shakespeare)
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 301 – Batălia de la Ipsos, moartea lui Antigonas. Noua
împărțire a imperiului lui Alexandru;
 512 – Campania lui Darius în Sciția. După restabilirea
autorității, Darius a continuat tradiția de cuceriri a
predecesorilor. În India, s-a mulțumit cu faptul că putea să
redobândească cuceririle lui Cirus în Punjab. Luptând
contra sciților, care formaseră un stat prosper în Ucraina
de astăzi, el a trecut Bosforul, apoi Dunărea. Dar
adversarii lui, practicând tactica “pământului pârjolit”,
l-au obligat să bată în retragere. Deși incursiunea nu s-a
soldat cu succes, tot a rămas cu dominația asupra
strâmtorilor și a Traciei.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1724 – Petru cel Mare fondează Academia de Științe
din Sank Petersburg (Rusia) care va atrage pe mulți dintre
matematicienii de marcă ai Europei, inclusiv pe
Nicholaus și Daniel Bernouli și Leonhard Euler;
 1107 – Chinezii inventează sistemul de tipărire
multicolor, mai cu seamă pentru a îngreuia falsificarea
bancnotelor.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
ÎNTÂMPLĂRILE FERICITE ȘI NEFERICIRE ALE VESTITEI MOLL FLANDERS de
Daniel Defoe
„Apărută la trei ani după Robinson Crusoe, cea mai cunoscută
lucrare a lui Defoe, Moll Flanders este unul din precursorii importanți ai
romanului modern. Este autobiografia, scrisă la persoana întâi, a lui Moll
Flanders, care duce o viață agitată, din care nu lipsesc călătoriile cu
țiganii, cinci căsătorii, incest, prostituție și doisprezece ani petrecuți ca
una din cele mai celebre și de succes hoațe din Londra. Moll este prinsă
și scapă de pedeapsa cu moartea ajutată de un pastor, care o
încurajează să se căiască pentru faptele sale. Ajunsă în Virginia
împreună cu unul din soții ei, Moll își cumpără libertatea, devine plantator
și se îmbogățește. La bătrânețe, ea se întoarce în Anglia pentru a-și
petrece restul zilelor ispășindu-și păcatele vieții.
Defoe pictează un tablou de neuitat al laturii imunde a societății
engleze. Arivistă desăvârșită, tăinuitoare și supraviețuitoare, Moll își
folosește talentele extraordinare pentru a scăpa de sărăcie. Romanul
înflăcărează imaginația și atrage simpatia cititorului datorită forței
cuceritoare a eroinei. Dar interesul său rezidă și în morala delicios de
subversivă: Defoe sugerează că ticăloșia nu va fi în final pedepsită și că
poți trăi o viață de dezmăț pentru ca, în final, să te și îmbogățești.” (Jenny
Doubd, masterand în literatura postcolonială la Universitatea Sussex, UK)
PAMELA de Samuel Richardson
„Pamela a iscat o dezbatere publică fără precedent. Romanul
constă din scrisorile Pamelei Andrews,
frumoasa servitoare de
cincisprezece ani a bogatului domn B. Pamela rezistă încercărilor tot mai
insistente ale acestuia de a o seduce, până când dl B-, temperat de
virtutea ei, o ia în căsătorie. Romanul nu se termină însă aici, ci urmărește
strădaniile Pamelei de a-și intra în rol și de a se face acceptată de nobilii
din anturajul soțului.
Pamela este un roman despre abuzul de putere și modul corect
de a-i rezista. Deși Pamela insistă că singura ei armă de apărare este
„virtutea", ea dispune și de forța limbajului, prin care rezistența sa devine
un act politic și moral față de superiorul ei social. Richardson își alege ca
eroină o servitoare de provincie, dar critica aplicată claselor de sus este
limitată; în cele din urmă, „răsplata" Pamelei este ascensiunea sa socială.
Pamela însăși sugerează că păcatul domnului B. nu este depravarea sa
sexuală, ci eșecul îndeplinirii rolului pastoral de „stăpân" al ei.
Elogiată de unii ca manual de bună purtare, denunțată de alții ca
pornografie prost disimulată, Pamela a fost parodiată imediat după apariție
(Shamela de Fielding este cel mai cunoscut exemplu) în lucrări ce
susțineau că Pamela își folosește sexualitatea în folosul propriu și că
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intențiile moralizatoare ale lui Richardson s-au risipit din cauza subiectului controversat. Tocmai aceste
ambiguități fac din Pamela o lectură la fel de fascinantă și astăzi.” (Rowland Hughes, lector în literatura
engleză la Universitatea Hertforshire)

UN FILM
POZIȚIA COPILULUI (2013) - Regia Călin Peter Netzer
„Poziția copilului este un film dramatic românesc din 2013 regizat de Călin
Peter Netzer și produs de Ada Solomon. Filmul a câștigat premiul Ursul de aur la
Festivalul Internațional de Film de la Berlin pe 16 februarie 2013 precum și premiul
pentru cel mai bun film la Festivalul de la Namur pe 4 octombrie 2013.
Într-o seară de primăvară deosebit de rece, Barbu, la volanul mașinii sale,
cutreieră pe străzi cu 50 km/h peste limita legală, și doboară un copil. Copilul moare
puțin după accident. Barbu riscă între trei și cincisprezece ani de închisoare. Mama sa,
Cornelia, o arhitectă din înalta societate, hotărăște să intervină și începe o campanie
pentru salvarea fiului său letargic și lipsit de energie.”
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Pozi%C8%9Bia_copilului_%28film%29)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
COLINA DIN CHARTRES

„Chartres reprezintă sfârșitul unei căutări. Toată esența trebuia să fie reprezentată în biserica ce întruchipează
regatul îngerilor și al cerului, printre coloane înalte și vitralii spectaculoase; goticul completează austeritatea
romanică.
Proporția de aur
Designul catedralei Chartres este ghidat după numele
"proporția de aur”, după a cărei împărțire, pornind de la
baza unei structuri înălțimea sa trebuie să fie întotdeauna
la valoarea 1,618. De asemenea pentru a o pune în
practică a fost folosite la o serie de creații omenești, de la
piramidele din Egipt, până la tablourile lui Leonardo da
Vinci. Potrivit anumitor scoli ezoterice, proporția rezumă
dimensiunile originale ale legendarului Templu al lui
Solomon, și funcția lui este de a invoca prezența lui
Dumnezeu într-o fortăreață.” (Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Druizii si vâscul

„Culesul vâscului juca un rol primordial la druizi, specialiști în magie vegetală. Pliniu ne oferă mărturia cea mai
veche. „Druizii [...] nu au altceva mai sfânt decât vâscul și arborele în care acesta crește, dacă este un gorun.
ei consideră că tot ceea ce crește pe acești stejari este de origine celestă, fiind un semn că arborele a fost
ales de zeii înșiși. rareori se găsește vâsc în aceste condiții, și atunci când se găsește, el este cules în cadrul
unei mari ceremonii religioase, în a șasea zi a lunii. [...] s-a ales această zi deoarece luna are deja o putere
considerabilă, fără a fi totuși la mijlocul itinerarului său. ei denumesc vâscul cu un nume care înseamnă «acela
care vindecă totul». După ce s-au pregătit ritual o sacrificare și un ospăț, se aduc doi tauri albi care au
coarnele legate, îmbrăcat cu o robă albă, preotul urcă în copac, taie vâscul cu o seceră din aur și îl pune într-o
pânză albă. apoi victimele sunt jertfite, iar divinitatea este rugată să facă acest sacrificiu profitabil celor cărora
le este oferit. druizii cred că vâscul, sub formă de băutură, face fertile animalele sterile și constituie un remediu
pentru orice otravă.
Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, cartea a XVI-a.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Tulburările din anii 1610

„Începutul secolului al XVII-Iea a fost o perioadă confuza caracterizată de efervescenta intelectuala marcata
de numele lui Galilei, Kepler sau Descartes, disputa în climat de violența care cuprindea Europa în plină criza
religioasa și morala, creșterea numărului proceselor de vrăjitorie intentate de Inchiziție, prefigurarea unui
conflict fără precedent. Războiul de Treizeci de Ani (1618-1648). în Germania, la un secol după Luther, vântul
Reformei încetase. Într-o epocă impregnata de pesimism, renaște atracția pentru ezoterism si hermetism,
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alchimia atrăgând mai mult ca niciodată. Se povestește chiar că împăratul Rudolf al II-lea de Habsburg (15761612) practica alchimia. Avizi de răspunsuri, într-o lume care apărea ca foarte enigmatica, marile spirite ale
lumii au fost atrase de o noua abordare a religiei prin care se punea în valoare o spiritualitate mai apropiată de
Dumnezeu. în acest context, apelul membrilor Roza-Cruce va aduce cu el speranța reînnoirii.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Asasinii, strămoșii teroriștilor moderni?

“În multe privințe, asasinii au folosit metode care astăzi ar fi calificate drept teroriste. Acest mic grup de indivizi
antrenați, fanatici și gata să se sacrifice pentru idealul lor nu ezita să lovească în elitele politice, infiltrându-se
la cel mai înalt nivel și așteptând răbdători momentul propice pentru a lovi. Dacă astăzi niciun grup terorist
islamist nu se reclamă în mod oficial de la ei, se poate observa că anumite bastioane ale Hezbollah se
dovedesc a fi vechi posesii nizariene. Fortărețele de ieri sunt folosite și azi. Altă moștenire importantă ce le-a
fost lăsată este cea a cuvintelor. Termenul de fidâ'i, care-i desemna odinioară pe asasini, este folosit astăzi
pentru a-i califica pe teroriștii arabi care se opun Israelului. în fine, unii specialiști în islam nu ezită să pună
semnul egalității intre metodele al-Qaida și cele ale Asasinilor... deși victimele acestora din urmă au fost doar
șefii politici și militari de rang înalt, si niciodată subalterni, și cu atât mai puțin oameni nevinovați. Chiar dacă
Asasinii au instaurat teroarea, nu au amenințat niciodată populațiile.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 mai)
Investigarea trecutului devine o necesitate.
Se văd prea puține în față.

DECADA NR. 13
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

1

1-10 ianuarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

12

21-30 aprilie

Moralitate, spiritualitate, progres

12

21-30 aprilie

Asocieri noi. Se caută limpezirea lucrurilor prin asociere. Se spun lucruri regretabile.
Imprudență. Se caută adoptarea unui succes prin compromiterea celorlalți. Disconfort pus pe
seama lipsei de susținere. Uitare. Agresivitate verbală. Un eveniment neașteptată consolidează o
poziție socială importantă. Griji materiale. Orgoliile sunt păguboase. Grijile exagerate risipesc. Se
caută implementarea dreptății cu forța. Trecutul este un balsam. Se caută urgent o metodă de
eliberare de tensiune. Nevoie de dreptate. Cuvinte folosite fără risc. Binele este câștigat cu mare
efort. Sentimentul este restrictiv. Atașament față de cămin. Acțiuni bune pentru sine. Bunăstarea
este construită în jurul ideii de luptă cu moralitatea. Se înstrăinează un bun. Binele vine prin
protejarea moralității. Este nevoie de unitate. Se caută combaterea unui stres prin originalitate.
Inspirație genială. Raporturile sociale se bazează mult pe calități. Structuri stranii. Durerea nu este
percepută la adevărata intensitate.
Când am crezut că am scăpat de predispozițiile care ne țineau captivi în trecut, intrăm în
prima decadă a lunii mai care nu ne va permite să mergem mai departe, dar nu ne va permite nici să
batem pasul pe loc, așa cum s-a întâmplat cu prima decadă a lunii ianuarie, când o mare parte din
evenimentele care s-au consumat atunci au avut un caracter autoreflexiv. Prima decadă a lunii mai
va face trimitere, în zona evenimentelor concrete, către perioada 1-10 ianuarie, când Marte și
Jupiter își împlineau opoziția lor și când speranțele referitoare la faptul că începe un an mai bun ne
încălzeau inimile.
Dar, așa cum am văzut în anumite momente ale ultimelor 4 luni, nu este o noutate, călătoria
în trecut către prima decadă a anului 2015, de asemenea, nu este o noutate nici faptul că două
sectoare din cele 3 pe care le abordăm în acest tip de anticipare fac din nou trimitere la decadă a 12a, adică ultimele 10 zile ale lunii aprilie. Vom fi însă surprinși de data aceasta de mobilitate astrală
pentru că, dacă la începutul lui februarie, decadă a 12-a (21-30 aprilie) înseamnă un segment plasat
undeva în viitor, evident cu doza sa de speranță, acum, când știm prin ce am trecut în ultimele 10
zile, a ne uita în urma înseamnă a coborî privirea în pământ și a recunoaște o greșeală.
Statutul acesta are o însemnătate cu totul specială, pentru că următoarele două decade au o
mai mare flexibilitate în timp, făcând trimitere la evenimente care se vor consuma în august sau
chiar în decembrie. Decadă de față va fi în spațiul anului 2015 un adevărat penitenciar, o cușcă din
care puțin vor reuși să iasă așa cum au intrat și asta în condițiile drastice pe care le vom analiza în
momentul în care se vor produce.
Chiar din prima zi a lunii mai Mercur că trece din Taur în Gemeni, aducând un plus de
culoare dorinței de viață, dar și o ușurință în a lucra în echipă, simplifică mult acele relații care până
acum erau dominate de frustrare. Când încă Mercur se afla pe gradul anaretic al zodiei Taur,
Soarele și Junon împlineau un careu. Acesta este practic momentul în care realizăm că o parte din
episoadele trecute sunt marcate atât de mult de resentiment încât pun în pericol schimbul benefic,
pozitiv, luminos din prezent. În fața unui parteneriat constructiv, această ezitare le va lăsa oamenilor
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impresia că nu sunt iubiți, nu sunt apreciați, că munca lor nu se ridică la nivelul așteptărilor și că în
viitor lucrurile nu par să se schimbe. Este adevărat această a 2-a zi de Balanță, când Luna se află în
conjuncție cu Capul Dragonului se va căuta limpezirea lucrurilor prin asociere. Dar, cum bine vom
vedea, una este să căutăm și alta este să găsim. Pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal avem
nevoie de persoane care s-au remarcat până acum prin calități nu prin defecte.
Nu putem spune însă ca ne aflăm în fața unor derapaje. Mercur se află în domiciliu, iar
obstacolele pot fi acum depășite prin comunicare. Dacă însă limpezirea lucrurilor, prin schimbul
ușor de informații între persoane sau între departamente, primește o susținere din partea unor
evenimente care nu au nicio legătură cu prezentul, tendința de a privi în urmă, așa cum, pe de o
parte, ne sugerează repartizarea influxurilor anului 2015 pe decade, iar, de partea cealaltă, sextilele
pe care Luna le împlinește cu Jupiter și Junon, a privi mai departe decât începutul anului înseamnă a
face apel la o experiență de viață proaspăt întipărită în minte, adică la ceea care s-a consumat în
decada anterioară. Unii vor fi tentați să considere că jumătățile de măsură nu sunt atât de
periculoase pe cât par la prima vedere. Vor vedea însă ca lucrurile se complică atunci când suntem
determinați să acționeze în comunitate. Abia atunci vor observa oamenii că se duc la serviciu cu
problemele de acasă, se simt respinși pe stradă de alți oameni, dar nu pentru că nu se pot suporta
unii pe alții, ci că vor să încurce planurile unii altora, în ideea că, de vreme ce sunt încurcate, poate
vor apela la alți specialiști pentru a le rezolva. Această ciudățenie se explică prin tendința omului
modern de a-și pierde vremea pentru a-și justifica superficialitatea ori din plăcerea de a se
autovătăma.
Implicată în careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar, Luna va îndemna în această
ultimă zi de Balanță către imprudență. Succesul, așa cum îl vedem, așa cum îl simțim, se va ridica,
va trece la nivelul următor, doar dacă lezează integritatea unui element exterior sau, mai bine-zis,
succesul celorlalți. Dacă luând în considerare că Luna va lucra bine acum cu starea de confort,
predispozițiile ei se adresează celor care urmăresc să reducă stresul zilnic, deci am putea considera
că opoziția Lunii cu Uranus și implicit careul ei cu Pluton primesc o supervizare pozitivă din partea
Axei Dragonului, transformând momentele de capriciu ale începutului de lună în dovezi ale unor
probleme de conștiință destul de importante. Pentru unii această dimensiune personală a direcțiilor
astrale ia înfățișarea unei concluzii. Este adevărat, cu Venus în Gemeni aceste concluzii s-ar putea
să se dovedească puțin cam superficiale, adică să nu se ridice la nivelul așteptărilor. Nu putem însă
anula întregul context astral doar pentru că în această ecuație s-a interpus o direcție care poate
răstălmăci înțelegerea și o transfera pe un tronson nespecific.
Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală pot
să culeagă acum roadele din cele două repere pe care le-am indicat la începutul acestei analize. Pe
de o parte avem începutul lunii ianuarie, iar de partea cealaltă finalul lunii aprilie. Aici lucrurile se
vor desfășura de o manieră independentă de voința individului, ca și cum momentul prezentului
acționează decalat în timp, în așa fel încât să producă efecte mai târziu. Având în vedere ca Luna, în
acestei zile de Balanță, a avut o întâlnire cu Capul Dragonului, speranța de a menține ambițiile de a
schimba lumea și de a ne-o face pe plac va fi în continuare vie. Aici ne ajută mult faptul că ecuația
astrală a momentului îi oferind individului timp de gândire, de reacție, de acțiune, însă nu-i spune
pentru ce se pregătește, iar el va face apel la instinct.
Așa după cum se constată din efemeridele aplicate acestei decade, intervalul pe care îl
analizăm se adresează proceselor interne de transformare și optimizare, lăsând deoparte problemele
societății pentru că, dacă viața personală funcționează după reguli corecte, dacă ea are echilibrul
necesar atunci când gustă din reușită atunci evenimentele acestui moment se încadrează în etapele
procesului de transformare personală, nu socială. Aici se vor concretiza cele mai mari încercări de
care am avut parte până acum de-a lungul acestui an. Ne referim la înclinația de a judeca prea aspru
un context care se adresează vieții personale, pierzând din vedere că interacțiunea subiectivă,
criticismul exagerat ori tendința spre autoflagelare pot ajunge pe spațiul comun unde efectele, nu
numai că nu vor putea fi controlate, dar nici nu vor putea fi cuantificate corespunzător. Această
dispunere complicată a reprezentărilor astrale va aduce și un ușor disconfort pe seama lipsei de
susținere. Adâncimea percepției va fi, așadar, elementul care îi va îndemna pe oameni să se caute,
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dar și elementul care îi va ține la distanță atunci când demersurile în care sunt implicați obosesc,
consumă prea mult din energie sau împart demersurile în etape prea multe.
Astfel, zilele de Balanță vin să răspundă unor nevoi intime de a ne exprima față de noi înșine
așa cum, pe vremuri, ne exprimăm față de ceilalți. Zodia Balanță aduce această depersonalizare,
această desconsiderare care, atunci când este folosită în mod constructiv, va produce un succes
rapid, un salt în planul conștiinței ori în sectorul care, în viețile celor din jur, este marcat de un mare
gol. Așa ajungem la performanță în zile de Balanță și doar pe această rută ocolitoare în timp ce, la
suprafață, oamenii vor lăsa impresia că numai la distracție le stă mintea, numai la relaxare, la
dantelării verbale, la discuții de agrement sau la vacanțe.
Intrând în zilele de Scorpion cu această putere de a obține performanță prin umplerea unui
gol, ajungem să ne întâlnim cu o altă problemă pe care trăsătura delicată ale lunii mai nu o va putea
rezolva, cel puțin, nu, în această etapă. Opoziția lui Mercur cu Saturn contribuie mult la
complicarea relațiilor pe linie profesională. Acolo unde informația pare să fie elementul care îi
aduce pe oameni împreună, care le spune ce e bine și ce e rău, acolo partitura vieții personale este,
prin opoziția celor doi, brusc trezită la realitate. Combinația celor două element pe axa cunoașterii
aduce o competiție care, din fericire, nu este întotdeauna rea (așa cum ne spune unghiul), ci devine
bună prin respect, disciplină, efort suplimentar ori prin alte elemente ce țin de practica spirituală ori
de un anume autocontrol psiho-emoțional. Abilitatea de a trăi în condiții grele, respectul față de
munca celorlalți și față de timpul pe care aceștia îl pun la dispoziția comunității sunt elemente care
scot din vibrațiile Saturniene rezultate bune, care optimizează orice disconfort și îl duc brusc în
zona eficienței. Chiar dacă nu se suportă, unii parteneri de dialog descoperă că au la bază aceeași
educație, că abordează respectul în aceeași manieră și că, poate, mergând mai departe cu acest
exemplu, au aceeași carte preferată. De dragul acestor elemente pozitive se pot tolera mult mai ușor,
își pot respecta teritoriul și zona intimă permițând demersului care îi aduc împreună să se finalizeze
corect.
Da, despre corectitudine și ambiția de a ridica nivelul de trai prin aceste trăsături vom vorbi
în aceste zile de Scorpion și prin acestea multe din valențele spirituale vor evolua într-o progresie
accelerată dacă, la fel ca și în alte situații, sunt îndeplinite numite condiții.
Schema de repartizare a vibrațiilor aferente decanilor nu va permite în aceste prime 10 zile
ale lunii mai să privim prea departe în viitor. Unii nu vor ști de ce, dar vor încerca să-și ofere rapid
răspunsuri făcând apel la deducții, la logică, la rațiune, la reașezarea unor informații în altă ordine
sperând să se afle secretul care le ține mintea blocată. În această decadă secretele nu ajută spre a
privi prea departe în față, ci doar spre a repara, corecta, rectifica situații care de la începutul anului
până acum au devenit păguboase pentru că s-a intervenit agresiv, prea rapid ori necuviincios asupra
lor. Dacă la baza acestora stă o educație susținută, dacă performanța individuală nu a complicat
anumite sectoare ale vieții, atunci sentimentul nu va fi acum tulburat și caracterul rigid al opoziției
Mercur-Saturn, tradus în inhibiție, uitare, rigiditate, teama de exprimare, retragere, fugă din fața
realității, devine motivație în a repara un rău sau în a vindeca o parte a ființei care nu a beneficiat
până cum de o asemenea inspirație. Cu toate că ambiția nu va putea niciodată să ocupe același
spațiu cu inspirația, sunt momente în evoluția individuală când un eveniment neașteptat, adică
surprizele pe care nu le putem cuantifica, trezesc forțe lăuntrice care duc spre o mare performanță.
În general, oamenii experimentează asemenea situații pe termen scurt, în câteva ore, câteva zile ori
între două momente de somn sau odihnă activă. De fiecare dată aceasta va face referire la o
interacțiune, ca și cum motivația principală este de a demonstra ceva, chiar și atunci când nu este
cazul. Acum, în această primă zi de Scorpion, misterul inspirației va avea conotații mult mai ample
pentru că, adresându-se doar vieții private, va putea explica de ce avem nivelul pe care îl avem, de
ce suferim, de ce nu suferim, de ce ne lipsesc cele necesare și mai ales cât de departe trebuie să
ajungem în această viață.
În aceste zile de Scorpion se petrece un fapt absolut minunat. Se deschid cerurile, se pune
degetul pe rană și se activează puterea de a privi ansamblul situației nu pentru informare, ci pentru a
investiga disfuncțiile. Peștii au puterea de a genera spontan viziuni ample asupra fenomenului
social, însă acum, când Luna se află în Scorpion și trimite un trigon către Neptun din Pești, această
viziune de ansamblu este atinsă prin îndeplinirea unei condiții, declanșată de un factor social asupra
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căruia s-a lucrat anterior. Din nou, concursul unghiurilor astrale cu distribuția energiilor pe decade
conlucrează într-un chip minunat și indică teama de elementul personal ce poate leza aspirațiile spre
o împlinire complexă. Așadar, în această primă zi de Scorpion instrumentele elevării pun la grea
încercare achizițiile din prima decadă, însă în mod vizibil, prin schimburi între persoane, prin
afișarea cunoștințelor într-o adevărată expunere publică ce va putea fi văzută de unii ca un element
de vulnerabilitate. Aceasta va fi, de altfel, o mare problemă a momentului și care va pune în
dificultate firile interiorizate care ies greu din bârlogul lor.
Luna plină din Taur afectează funcția psihică și pune pe aceste decizii care și așa sunt prea
mult solicitate o forță teribilă. Nu încape discuție ca momentul acesta va produce o adevărată
furtună internă pentru că luminariile în faza de Lună plină sunt în careu cu Jupiter, care devin focar
în configurația numită careu în T pe semne fixe. Brusc, prin intrarea Luni în fereastra celor două
unghiuri negative (careu cu Jupiter și opoziția cu Soarele) va genera o agresiune asupra
acumulărilor recente, îndemnându-i pe oameni să nu mai fugă de răspundere, ci să privească
evoluția ca pe o formă de rezistență în fața unor evenimente sociale care pot, prin amploarea lor, să
schimbe imaginea individului. Luna plină de pe axa Taur-Scorpion va dori să trateze durerile
cauzate de lipsuri, sărăcie, puțin, insatisfacție fără ca individul să-și argumenteze poziția pe care o
are, sugerând o acțiune în forță, poate prea dură pe cât de firave sunt sentimentele partenerilor
sociali din această perioadă. În primul rând, se urmărește un rezultat bun, însă acesta, va veni doar
acolo unde inteligența practică, repartizarea atribuțiilor pe zone de influență au dat deja rezultate.
Ne referim aici la forța cu care prima decadă a lunii ianuarie s-a exprimat prin autoreflexivitate și cu
care se leagă prin deciziile și faptele de acum de mult discutata decadă a 18-a (21-30 iunie) care va
pune în practică planurile din ianuarie și faptele din decadă anterioară a acestei luni (21-30 aprilie).
Cei care sunt atenți la fenomenul social, care nu lasă nicio zi fără o analiză atentă a ceea ce li
se întâmplă, vor considera că efectele de acum sunt procese firești ale devenirii sociale, că
exprimarea pe un alt nivel cere acum o altă abordare, poate chiar una mai flexibilă, mai bogată în
informații. Atenția pe care au avut-o tot timpul fixată pe anumite evenimente sociale le va permite
acum să atingă concluzii importante despre ceea ce au avut tot timpul accesibil în minte. Însă nu tot
fenomenul social se rezumă numai la acestea. Astfel, acolo unde, în zilele de Balanță (Luna în
Balanță), s-a dorit umplerea unui gol, acolo unde am fost tentați cu o acțiune în forță, bruscă, rapidă,
imediată, tentație ce ne-a oferit posibilitatea de a obține un rezultat maxim într-un timp scurt,
surprizele vor trece în planul secund și vor face loc rezultatelor raționale, logice, acelea care se vor
încadra într-un sistem de referință confirmat de puterea celor care sunt imitați acum.
Cu alte cuvinte, mecanismul
susținut de careul în T pe semne fixe cu
Jupiter focar susține substituirea unei forțe
prin imitare. Vorbim aici despre o
subminare, despre un sabotaj, o însușire a
unor rezultate pe care cel care a muncit,
proprietarul de drept al acestora, nu le-a
mai așteptat. Deși la prima vedere așa
pare, nu este vorba despre surpriza
norocului, nici despre surpriza eșecului.
Atât la începutul lunii ianuarie cât și în
decadă anterioară micile contracte, micile
conveniențe, schimbările de moment,
deviațiile de la cale, preschimbările pe
care le-am făcut cu scopul de a împlini ori
de a perfecta un sistem a permis infiltrarea factorilor negativ care acum se ridică din cenușă și i-au
locul proprietarilor de drept ai rezultatelor. Chiar și aici unii vor spune: “Așa este în viață! Unii sunt
cu munca și alții cu însușirea foloaselor de pe urma muncii altora”. Este însă mai puțin important
acum pentru logica momentului dacă proprietarul de drept al acestor descinderi știe sau nu că va
avea șansa să se revanșeze, să-și adjudece victoria abia la finalul lunii iunie. Atunci va vedea asta și,
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în plus, va înțelege cât de importante au fost planurile din perioada 21-30 aprilie acelea care au
permis infiltrarea elementelor negativ în așa fel încât pe viitor să nu mai procedeze la fel.
Oricât de complex va părea acest mecanism astral, la exterior, își va menține aparența rutinei
și blazării care vine de aici, așa cum am văzut că ni s-a întâmplat de curând, în zilele de Fecioară, pe
finalul lunii aprilie. Până și mult discutatul conflict între generații se va desfășura mai mult la
interior, în minte, prin dialog interior, decât prin schimb de replici, dar nu înseamnă că procesele
care le vizează pe acestea nu sunt expuse unor riscuri foarte mari. Forța și intensitatea cu care cerem
avansarea pe un nou tronson și care va părea unora o suită firească de drepturi, un proces evolutiv
absolut natural, va produce impresii negative în mediul de apartenență care nu spune nimic despre
asta. Ca și cel care vrea mai mult, mediul de apartenență va vrea “mai mult” de la el pe tronsonul
care îi va conveni cel mai mult, care nu-l va pune în dificultate: oameni docili, muncitori, informați
și calmi. Cu toate că pare straniu, neobișnuit, mecanismele mentale, pentru că toate sunt supuse
acelorași direcții marcate de autoreflexivitate vor dori să semneze sentințe pentru a se proteja de
viitorul incert, de momentul în care presupunerile mentale, acelea care sunt tocate în timpul
dialogului interior, prin viață.
Iată cum absența feedback-ului poate complica mult lucrurile, atât în ceea ce privește
observarea breșelor de securitate, dar și în a menține relațiile sociale într-o limita a armoniei sau
măcar a decenței. Aparatul funcțional, acela care la începutul lui ianuarie era încărcat de multe
speranțe, devine acum un sistem de referință pentru alte construcții. Procedându-se așa, se va
accentua conflictul între oameni pe baza unor concluzii stranii, ireale gen: “Am încercat, dar nu se
poate colabora cu această persoană”, “Această asociere nu mai are niciun viitor”, “Nu se poate
rezolva nimic prin acest comportament” ș.a.m.d. În realitate, grijile sunt exagerate, la fel și
orgoliile.
Pe finalul tranzitului său prin Scorpion, prin opoziția pe care o împlinește cu Marte siguranța
de sine în zona intimității va trece printr-o criză pe care de-a lungul zilelor de Săgetător nu vom
reuși să o rezolvăm. Astfel, această dispunere astrală va face ca disputa dintre două persoane să se
transforme în dispută dintre două instituții, accentuându-se discrepanțele dintre nivelul de
înțelegere, de cultură, de informare ori separând oamenii și grupurile lor reprezentative după gradul
de acces la nivelele înalte ale societății. La suprafață, pentru că se menține nota specifică acestor
zilelor de Scorpion, totul va lua înfățișarea unui conflict mai vechi, pe care îl putem controla dacă
facem apel la instrumente mai vechi care și-au făcut datoria cu brio în trecut.
Ceea ce se vede acum pe cer sugerează fuziunea unor forțe care se mențin în forma
compactă doar dacă își împărtășesc temerile despre viitor ori dacă se unesc împotriva unui dușman
comun. Dintre cele două opoziții care sunt acum, pe finalul zilelor de Scorpion, active (Luna-Marte
și Mercur-Saturn) doar Luna și Saturn sunt în conjuncții, Mercur și Marte sunt în afara toleranței
admise pentru un asemenea unghi. Astfel, simplele probleme, tensiunile comune îi îndeamnă pe
oameni să-și declare simpatia pentru a putea forma alianțe puternice împotriva unor inamici ale
căror forțe dețin de mult timp supremația. Dacă judecăm și faptul că Luna în Scorpion va face
treiere la un fond de rezervă, la bani, depozite, achiziții ale unor obiecte de valoare care rezistă
fluctuațiilor de pe piața financiară, iar Saturn în Săgetător aduce strategia cea mai bună de
marketing, putem anticipa că fuziunea vizează consolidarea unei monede, apariția alteia, poate chiar
declanșarea unor fenomene de absorbție care să asigure supraviețuirea parților implicate.
Scorpionul este însă un semn de putere și oricât ar câștiga nu se oprește aici pentru că va
găsi oricând locul potrivit într-un arhivar personal sau social pentru toate câștigurile sale. Astfel,
presupusa îmbinare, fuziune, asociere are drept finalitate preschimbare celor care sunt implicați în
acest proces, nu doar depășirea unui impas. Deci rezultatul va fi: “Aceeași Mărie, dar cu altă
pălărie!”.
Trecând în Săgetător, Luna îndeamnă spre o sedimentare bazată pe argument, bună
vecinătate, susținere prietenească ori dreptate făcută pe cale juridică. Asta înseamnă și apelul la un
fond existent deja, la o proprietate intelectuală, fără să fie necesară certificarea ei printr-un titlu, o
diplomă ori un rezultat obținut printr-o formă de verificare. În egală măsură, ambivalența
Săgetătorului poate duce la duritate verbală, incisivitate, indiferență față de sentimentele
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colaboratorilor dacă nu a fost atins încă scopul, dacă țintele propuse la începutul anului sau în
decada anterioară nu dau semne că se apropie de finalizare.
Intrarea în Săgetător înseamnă implicit și conjuncția cu Saturn și, în contextul acestor zile
dominate de călătoria în trecut, valoarea misterului va îndemna spre o mai corectă conștientizare a
timpului și, în egală măsura, spre refuzul amintirilor care ne distrag atenția de la obiectivele
principale. Așa după cum se poate constata zilele de Săgetător declară război misterului și din
această cauză nu vom dori să dezlegăm nimic, nu ne va face plăcere să privim acolo unde doare,
unde nu există soluție indicată de o schemă de lucru, o recomandare, o procedură, un manual de
utilizare. Dacă este îndeplinită acestă condiție, trecutul va fi un balsam, iar întâlnirea cu el nu se va
produce pe tronsonul retrăirii, ci doar pe cel al rememorării, simplificând lucrurile prin înțelegere.
În ochii celor care sunt prea emoționali, care judecă totul cu sentimentele, acest mod de a
acționa direct, sincer, chiar dezarmant de sincer, logic, rațional va lăsa impresia ca persoana în
cauză este atinsă de geniu. Fără a avea un canal de comunicare, prin care mecanismele de analiză și
modul cum se raportează la cei din jur să fie explicate, zodiile Scorpion și Săgetător nu au habar
despre ce se întâmplă fiecare în interiorul celeilalte. Astfel, momentul eficienței uneia, dacă nu este
explicat, va produce celeilalte o admirație teribilă. Sigur, în cazul celor needucați surprinderea va
trece peste admirație oprindu-se la invidie. Dacă acest lucru se va întâmpla și în momentul de fața
atunci el va fi expresia unei interacțiuni cu tema natală, pentru că doar de acolo poate veni un val
atât de puternic, incisiv, agresiv și periculos pe care individul să nu-l mai poată ascunde.
Luptând împotriva misterului și preferând tot ceea ce este spus implicit, dezvelit, așezat la
vedere, opoziția pe care Luna și Mercur o vor împlini în noaptea de 5 spre 6 mai va sugera că, de la
sine, problemele nu trec și că imaginea pe care ne-am format-o despre viața așa va rămâne, cu toate
riscurile, inclusiv cu acela de a menține autodevorarea. Cei mai delicați vor realiza în acest moment
că marile proiecte ale vieții depind mult de această curățare a sufletului prin stabilirea unor repere
sănătoase. Va fi însă foarte greu să menții echilibrul de vreme ce nu se poate vorbi despre un
schimb, ci doar despre o competiție care poarte trece ușor în zona abuzului sau a raporturilor
neloiale.
Momentul în care Soarele și Pluton vor fi în trigon aduce speranța că acolo unde sunt
îndeplinite anumite condiții ne putem elibera de tensiune și putem duce mai departe demersuri
despre care credem că au rămas blocate la începutul anului 2015 sau în decada anterioară. Pentru a
putea împlini toate acestea va fi nevoie să luăm foarte în serios simțul realității, să nu ne pierdem cu
firea în fața lucrurilor mici și să nu ne întoarcem înapoi cu gândul retrograd de a lovi în cel care
acum se dovedește slab. În egală măsură, trigonul Soarelui cu Pluton aduce și descoperirea unor
resurse importante pentru creșterea și dezvoltarea personală, dar și adoptarea unei atitudini corecte
față de cel care nu poate riposta.
Dacă urmărim cu atenție ecuația astrală a zilei de 6 mai vom constata că nu doar se caută o
metodă pentru eliberarea de tensiune, ci și una prin care să standardizăm o regulă cu scopul ca, pe
viitor, alte persoane care se confruntă cu ceea ce ne confruntăm noi să poată pune în aplicare
aceeași soluție. Cu alte cuvinte se lucrează în această primă zi de Săgetător la identificarea unei
soluții universale. Asta se întâmplă pentru că bazele celorlalți ni se par mult mai solide decât ceea
ce avem noi, iar pentru a merge mai departe avem nevoie să facem alianțe, să cădem la o înțelegere
cu cei pe care până acuma i-am considerat dușmani.
Acesta este rolul magic pe care-l are trigonul Soare-Pluton și doar prin această putere
miraculoasă de transformare nevoia de dreptate ia înfățișarea unei protecții nemaipomenite. Dacă
încadrăm aceste predispoziții după direcțiile speciale, după care decadele funcționează înțelegem că
atracția către trecut se produce ca urmare a unei intuiții speciale.
Trecerea Lunii prin vârful zodiei Săgetător înseamnă, în egală măsură, și împlinirea unei
piramide de foc. De aici și intuiția specială care ne poate salva din fața unor episoade destul de
periculoase. Dacă luăm în calcul faptul că Marte pe ultimul segment al zodiei Taur ne vorbește
acum de toleranță deși iminenta opoziție cu Saturn amplifică tensiunea și ne sperie, în acest stadiu,
cu pericole care nu s-au conturat încă (opoziția celor doi încă nu este activă) calitatea mesajelor
orale înclină acum către a găsi un element, fie el cât de mic, pe care să-l folosim ca probă într-un
proces imaginar ori pe care să-l punem deoparte în ideea că pe viitor ne va fi util.
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Dacă Luna nu ar fi fost în careu cu Lilith, atunci această ecuație astrală nu ar fi avut un
caracter compromițător, ci ar fi anunțat niște probleme pe care le-am fi rezolvat prin interacțiune.
Acum interacțiunea este pusă la colț, cantitatea de informații judecată după alte criterii, iar
frumusețea apreciată după strălucirea pe care la începutul anului 2015 am considerat-o demnă de
dispreț sau chiar inferioară. Cu alte cuvinte momentul în care Soarele și Pluton sunt în trigon aduce
o mare concentrare de forțe care s-ar putea să nu ducă la rezultatul scontat. Din această cauză
momentul acesta poate fi considerat decisiv în a lupta împotriva viselor.
Noi, pentru că studiem astrologia, nu suntem doar consumatori de previziuni astrale știm că
a ucide visul pe trigonul împlinit între Luna și Uranus înseamnă a săvârși o greșeală în formă
continuă sau a repeta o eroare pe care am mai făcut-o cel puțin de două ori în acest an. Drept
urmare, grijă că ținta nu va fi atinsă va mobiliza acum mari resurse.
Indiferent de tabăra în care activăm împlinirea piramidei de foc înseamnă accesul la
informații pe căi neconvenționale. Fie ca acest acces se obține ca urmare a unei victorii asupra unui
jucător infidel, fie ca devine expresia finală ce arată dominarea unui instinct negativ. Din această
cauză, atunci când ne raportăm la valorile exterioare, pentru că binele este prea firav sau a fost
obținut printr-un gest de generozitate al celuilalt, valorile pe care ceilalți le folosesc ni se par mult
mai solide sau multe mai corect alese.
Este clar că trigonul Soarelui cu Pluton înseamnă o mare putere de regenerare, dar pentru că
pe cer Lilith trimite și două trigoane către Soare și către Pluton nu ne putem bucura fără încercări
sau probleme de acest moment magic.
Astfel, pe ultimul segment de tranzit al Lunii pe zodiei Săgetător cuvintele, care până acum
puteau pune în dificultate relații puternice în care am investit de la începutul anului, acum pot fi
folosite fără riscuri majore. Înainte de a intra în zodia Capricorn, Luna împlinește un careu cu
Chiron și o opoziție cu Venus, semn că partenerii de dialog nu au așteptări prea mari de la noi, nu se
aștepta ca lucrurile să treacă printr-o modificare substanțială pozitivă. De aceea, ca printr-o magie
greu de explicat prin mijloacele rațională, toată această tensiune poate provoca o răsturnare de
situație doar dacă se merge pe un traseu cunoscut. Acolo unde mintea este suficient de deschisă și
nu are așteptări nerealiste, adică nu dorește să convingă partenerul de dialog că a obosit, că merită o
pauză, nu are încă puterea să modifice traseul, ci doar încadrează noile elemente în categoria
insatisfacțiilor. Acolo unde binele este câștigat cu mare efort avem de-a face cu șansa de a pune în
aplicare tot ceea ce înseamnă originalitate.
S-ar putea ca aceasta originalitate să se concretizeze doar sub forma unor termeni, doar sub
forma cuvintelor sau pur și simplu doar printr-o atitudine care arată că traseul personal nu este
același cu traseul pe care merge turmă.
Trecerea Lunii în Capricorn înseamnă condiționarea structurii emoționale într-un mod în
care conjuncturile momentului s-ar putea să se transforme într-un tribunal invizibil. Nu ne referim
aici la faptul că sentimentele, cu Luna în Capricorn, sunt ușor restrictive, ci la faptul că din această
zodie Luna îi îndeamnă pe oameni să caute vinovați pentru propriile probleme. Vom vedea în
acestei zile de Capricorn (Luna în Capricorn) că nedreptatea va strigă pe drumuri lăudându-se că
este stăpână tuturor. Și ca într-o poveste frumoasă cu ființe supranaturale, cu demoni și îngeri sau
reprezentări zoomorfe care pot vorbi și se pot comporta ca oamenii, vom traversa în acestei zile de
Capricorn încercări atât de mari încât ar putea să ne fie învățătura de minute până la sfârșitul anului.
Drept dovadă stă trigonul pe care Soarele și Pluton îl împlinesc în această perioadă și care are
tendința de a domina întregul spectru al percepției prin invitația la explorare și, în egală măsură, le a
folosi puterea personală pentru a întări bazele relaționale alterate de careul pe care Pluton și Uranus
îl împlinesc de câțiva ani. Din această cauză, vom avea impresie acum ca dacă suntem atenți, dacă
ne mobilizăm suficient de mult vom putea să reparăm ca printr-un miracol ceea ce este stricat de un
an de zile.
În acest moment de cumpănă pentru judecata sănătoasă Venus se va afla pe gradul anaretic
al zodiei Gemeni, încercând cu toate puterile să distragă atenția de la lucrurile esențiale, făcând prea
mult zgomot, alegând o modalitate de protest atât de ciudată și de neobișnuită încât să facă
sentimentele să se transforme în elemente izolate pe care cu greu am putea să le încadrăm într-o
schema cunoscută.
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Prin această poziție, Venus încearcă să ne convingă pe de o parte că nimeni nu este mai
presus de lege, iar de cealaltă parte, că în perioada care va veni, cât timp va trece prin zodia Rac va
fi mult mai grea, mai încărcată de pericole și agresivă cu tot ce înseamnă distracție. De aceea,
strigătul lui Venus de pe gradul anaretic din Gemeni în prima zi de Capricorn poate fi interpretat de
unii ca un avertisment. Acum din prințesa cea îmbrăcată în straie alese se transformă în cerșetorul
profetic care alege să-și expună umilința în care se află strigând către trecători "Să nu faceți ca mine
pentru că așa veți ajunge!". Pe acest fond de tristețe cuvintele de încurajare ne vin de la ființele cele
mai neînsemnate, de la oameni pe care nu i-am băgat în seamă, din conjuncturile cele mai ciudate
de la care nu am așteptat niciodată mai mult decât au arătat la vedere că pot oferi. Din nou se
întâmplă ca în poveștile celebre în care o ființă neînsemnata poate înclina Balanță evenimentelor,
împlinind cu bine o întâmplare încărcată de învățăminte.
În acest context agresiv trecerea planetei Venus în zodia Rac va face trimitere la un element
mai puțin acceptat de pasionații de astrologie și implicit de ezoterism: atracția către un personaj
inferior. Dacă judecăm această problemă din punctul de vedere al spiritului care urmează să se
nască în această lume fizică, atunci calitatea lui Venus în Rac urmărește alegerea unui personaj
inferior care să ofere garantul micului tiran capabil să favorizeze evoluția spectaculoasă într-un timp
foarte scurt. Acest concept al micilor tirani nu este însă cunoscut de toată lumea, din această cauză
întâlnirea cu o ființă inferioară care se transformă într-un torționar nu are logică, explicație și nici
nu este confortabilă.
Pentru pasionații de ezoterism sau pentru cei care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală acceptarea unei ființe inferioare constituie una dintre cele mai grele încercări inițiatice și
de aceea o primesc ori accepta cu maximă responsabilitate. Adesea torționarul îi arată victimei că
este în conflict cu propriul trecut. Cu cât nivelul de conștiință este mai ridicat cu atât acest conflict
acoperă o plajă mai mare de evenimente. Pentru un ghid spiritual a refuza torționarul înseamnă a
refuza ajutorul cel mai rapid de a evolua și în cazul unora chiar motivul principal pentru care s-au
născut în această epocă sau în această comunitate. Adoptând această atitudine va face ca o mare
parte din calitățile care au fost integrate în destinul său și care au nevoie de presiunea torționarului
pentru a evolua rapid să treacă într-un plan secund.
Omul comun va suferi și va spune că o va face de dragul familiei, de dragul copiilor, de
dragul lui Dumnezeu în timp ce el, în realitate, nu suferă decât de dragul său. Contactul cu valorile
esențiale, cu trecutul propriu, cu rădăcinile reprezintă în egală măsură și o componentă integrată
evoluției prin impactul torționarului. Dacă suntem doar puțin realiști vom vedea că fiecare are în
coasta sa un torționar care îi complică viața și îi bruschează percepția. Rolul acestora este acela de a
desconsidera acele calități care ne-ar putea face să stagnam. Nu trebuie să ne mirăm de faptul că
unii oameni aleg să stagneze în defecte, alții în calități, din această cauză cu toții avem nevoie de un
torționar pentru a ne smulge din stagnare și a evolua.
În felul acesta, se explică, pe de o parte, trecerea lui Venus în zodia Rac, poziție care nu
avantajează și care aduce un plus de dramatism și, de partea cealaltă, cea a trigonului Mercur Capul Dragonului care reprezintă semnul evoluției prin cunoaștere.
Ultima zi de Capricorn (Luna în Capricorn) aduce succes prin intimidare, moment în care
vor fi judecate derapajele abordate de la începutul acestei luni până în acest moment. Faptul că
Mercur și Neptun vor fi în careu pe zodii mutabile scoate în evidență ușurință cu care oamenii se
pot împiedica ori se pot declara unii împotriva celorlalți numai de plăcere. Nu doar această
cuadratură este importantă în ultima zi de Capricorn, ci și trigonul pe care Soarele și Lilith îl
împlinesc de pe zodii de pământ. Cu alte cuvinte oameni vor să primească mai mult decât oferă sau
mai mult decât merită. Acesta este, de altfel, și momentul în care oameni realizează că intră într-un
declinul ușor, că succesul în care au crezut nu mai are atâta relevanță, iar speranțele au dispărut.
Acei care s-au obișnuit prea ușor cu minciuna vor privi episoadele acestui final de decadă
ca pe un accident social. Asta se întâmplă pentru că trigonul Soarelui cu Lilith și implicit trigonul
Soarelui cu Luna desenează pe cer o piramidă de pământ care aduce multă putere și forță într-o
expansiunea unde jocul puterii este declarat. Acolo unde adevărul este ascuns se vă înstrăina un
bun. De asemenea, tot ce ține de creativitate va primi o lovitură dură pe motiv ca lucrează cu
aspirații nerealiste. Multe lucruri rele se vor consuma în speranța că în urma va rămâne ceva bun.
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Nu trebuie să uităm ca direcțiile acestei decade au, ca și începutul anului 2015, un caracter
autoreflexiv.
Trecerea Lunii în Vărsător îi va face pe oameni mult mai flexibili în fața adevărurilor
universale. Chiar dacă își vor pierde speranța prea ușor prin comunicare, prin schimb de idei se pot
evita aceste accidente sociale, se poate înlătura caracterul tragic al unor episoade reușindu-se
medierea destinului prin intermediul trecutului, așa cum am urmărit de-a lungul acestora 10 zile.
Pentru unii a media destinul prin intermediul trecutului înseamnă și a găsi alinarea unei suferințe
fizice, înlăturarea grijilor inutile sau chiar regăsirea liniștii. Dacă până acum am fost coordonată de
o inteligență bazată pe administrația evenimentelor neprevăzute (Aripile de pasăre construite cu
Pluton, Uranus, Soarele și Jupiter) acum, înțelegerea mecanismului prin care în trecut s-a intervenit
în modelarea prezentului, va face apel la o sedimentare accidentală ori nefirească a structurilor
afectivă și mentală pe care ne bazăm acum. Cu alte cuvinte, chiar dacă acum conjunctura este alta,
faptul că avem experiența faptului că am acționat prin impuls, doar de dragul succesului imediat,
avem tendința de a face și acum la fel. Este vorba despre o configurație atipică numită Aripi de
pasăre (Mercur, Neptun, Luna și Saturn) ce are o aripă mai mare decât cealaltă.
Așadar, ne putem referim aici că, la fel ca de-a lungul întregii perioade pe care am analizato, oamenii, adunați în grupuri mai mari sau mai mici, au urmărit să-și impună autoritate neținând
cont de limitele înțelegerii partenerului de dialog sau chiar de liberul arbitru. Discrepanțele dintre
intenție și finalitatea acțiunii au creat goluri și mai mari de înțelegere sau chiar de voința care nu îl
vor afecta atât de mult pe individ cât vor afecta centrele de putere. Cu alte cuvinte, abilitatea
centrelor de putere de a se stabiliza pe baza acestora indicații autoreflexive este o iluzie. Cel care
este puternic nu-și va construi viitorul doar pe bazele acestui moment, ci vor căuta un moment mult
mai prielnic, care se întrevede a se materializa în a doua parte a anului.
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Decada a II-a (11 – 20 mai)
Se caută soluții imediate.
Sună clopoțelul, dar nu-l aude nimeni.

DECADA NR. 14
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

23

11-20 august

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

15

21-31 mai

Moralitate, spiritualitate, progres

16

1-10 iunie

Se găsește o soluție pentru problema personală. Grupul este învinuit pentru lipsurile
individului. Grijile sunt distruse cu agresivitate. Sunt construite demersuri în raport cu frică. Se
ridică tonul. Relațiile intime sunt agresate de blazare, de plictiseală. Mari tulburări în mișcarea
valurilor. Fericirea este obținută prin izolare. Senzații stranii. Este zdruncinat respectul față de
tradiție. Conflictul distruge acum încredere. Revoltă împotriva unei autorități. Regret. În spatele
conflictului afla speranța unui nou început. Reînvierea unei pasiuni. Acceptarea curentului duce la
redescoperirea zborului. Înțelegerea crește puterea binelui. Apar primele soluții la problemele din
ultima perioadă. O schismă face celebru un grup mic. Se constată o nouă modificare în centrele de
putere. Se adună ceea ce nu este important. Lipsesc informații importante. Se dărâma unui edificiu
pentru a se construi unul mai mare, mai puternic, mai util. Forța crește acolo unde este ignorată
putere negativă a adversarului. Confortul personal judeca după avuție. Prin vorbire este
deconspirat un secret care compromite statutul social. Zăpăceala. Memoria ne joacă feste.
A doua decadă a lunii mai este intervalul în care mergem înainte cu pași mici. Multe din
evenimentele care ne-au creat probleme serioase în ultimele 10 zile par să-și găsească rezolvarea în
intervalul 11-20 mai. Din această cauză mulți vor avea impresia de progres, de avansare, succese
sau împlinirea unor mari așteptări.
Calitatea principală a acestei decade constă în faptul că încurajează spre sedimentare. Chiar
din prima zi sedimentarea devine un mijloc prin care conștientizăm cât de stabile sunt centrele de
putere în care ne-am integrat în decada anterioară, dar mai ales vom înțelege cât de puternici suntem
în acele raporturi sociale bazate pe curaj. Sunt mulți oameni care consideră ca vindecarea nu le este
permisă, că prin ceea ce arată în acel moment nu pot dovedi mai mult decât sunt, adică o colecție de
amintiri traumatizante sau de frici pe care nu și le pot controla.
A doua zi de Vărsător (Luna în Vărsător) intervine în această ecuație cu motivații care
trebuie cu orice preț să fie controlate în timp foarte scurt. Prin această atitudine se dovedește doza
de curaj pe care am acumulat-o în experiențele anterioare. Dar Luna în Vărsător aduce și tentația de
a vorbi mai mult decât trebuie, la a comenta munca celorlalți și a sta deoparte considerând că prin
această atitudine se dovedește detașare. Detașarea nu trebuie privită prin pasivitate. Detașarea este o
condiție a înțelepciunii, din această cauză inactivitatea corpului sau oprirea fluctuațiilor mentale nu
înseamnă a ne desprinde total de procesele în care suntem integrați, ci a le privi din alt unghi.
Procedând în felul acesta oameni arată cât de puternici sunt în realitate fără a-și hrăni detașarea cu
indiferență. Nu trebuie însă să luăm acest proces prea în ușor. Detașare este o achiziție extrem de
valoroasă la care se ajunge cu mare greutate, cu mare efort și într-un timp suficient de lung de
practică. Cei care cred că devin dintr-odată detașați, de fapt dintr-o dată devin indiferenți sau, mai
rău, dacă există și o colecție de trăsături negative, putem spune că devin dintr-odată nesimțiți.
Cu alte cuvinte cea de a doua zi de Vărsător ne duce în postura în care să înțelegem greșit
libertatea. Din această cauză grupul va fi învinuit de lipsurile individului și, ca o consecință, va
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trebui să ducă mai departe povara neputinței. Dacă s-ar mobiliza suficient de mult atunci oamenii ar
găsi soluții imediate la problemele grave, complexe care vizează și societatea, nu doar sfera lor
intimă. Însă nu trebuie subestimat un om care se află sub imperiul fricii de a nu avea sau de a fi dat
la o parte dintr-o poziție. El vă acționau cu autoritate și va dori să-și protejeze limitele pe care frica
l-a convins că le are. Dar nu putem vorbi de progres acolo unde frica s-a așezat, ci putem vorbim
doar de o conștientizare a unor probleme relaționale sau de sănătate generată de o frică menținută
prea mult timp.
Prin sextilul Soarelui cu Chiron se lucrează mult asupra acestor procese despre care aflăm
acum, în această a doua zi de Vărsător, că în ultimele săptămâni au cam scăpat de sub control. Însă
a lucra cu frica nu înseamnă obligatoriu a o înfrunta în mod direct (aceasta este doar expresia unui
curaj foarte mare), ci a pune alături de ea mai multă liniște. Astfel, pe acest unghi dintre Soare și
Chiron vorbim de conștientizare, despre depășirea unor limite deci despre progres.
O altă componentă pe care unghiul acesta minunat dintre Soare și Chiron îl indică se
adresează în special sentimentul de siguranță. În perioada copilăriei, în special în cazul celor care nu
au avut părinți responsabili, oamenii își construiesc repere greșite despre stabilitate. Evenimentele
viitorului, dar și interacțiunile speranțelor cu realitatea prezentului poartă această amprentă a
nesiguranței. Dacă acest element de siguranță nu se construiește corect ori dacă el dispare, ființa își
va pune la baza educației sale elemente care arată căutările încordate, golul afectiv sau chiar
instabilitatea. În cazul unei ființe cu un destin complicat, aceste elemente ar putea fi de mare folos
pentru a-și atinge ținta. Chiar și așa, de la un punct încolo, există elemente ce trebuie abandonate în
favoarea liniștii. Porniți pe această cale cei care au hrănit în timpul copilăriei lor goluri de
comportament sau de educație, care a fost neglijați, abuzați sau ignorați își pun la baza
comportamentului aceste goluri de relații care în anumite conjuncturi sociale se vor constitui ca
obstacole în a depăși o criză ori vor fi afișate ca experiențe bune, ca dovezi de înțelepciune (știu, că
am trecut și eu prin asta). Deși pare suspect ca sextilul dintre Soare și Chiron să ne vorbească despre
criza, prezența acestor goluri generate de evenimente nefericite traversate în perioada de formare
vor fi acum explorate pentru a înțelege realitatea și a nu ne mai crede înțelepți doar pentru că la un
moment dat cineva, mai iute, mai aspru sau mai inventiv avut o plăcere ciudată: să ne biciuie
ignoranța.
Dacă luăm în calcul și faptul că Marte va fi pe gradul anaretic din zodia Taur în momentul în
care sextilul dintre Soare și Chiron se va împlini, arata că aceste accidente sociale nu trebuie trecute
cu vederea, nu trebuie ignorate, ci abordate cu mult curaj și sinceritate.
Totuși, trecerea lui Marte în zodia Gemeni nu ne dă prea multe speranțe. El se află în
opoziție cu Saturn pe axa Gemeni-Săgetător în conflicte de idei, întârziere în aplicarea unor
deziderate sau închiderea drumurilor. În egală măsură va fi și momentul în care oamenii care nu
sunt auziți, care nu sunt băgați în seamă vor ridica tonul, vor striga am mai tare sau se vor implica în
demersuri sociale care să atragă atenția prin șoc, agresivitate. O componentă care incomodează și
care este generată de trecere lui Marte prin Gemeni este aceea a curiozității periculoase. În Gemeni,
Marte nu este detectiv, ci spionează de plăcere. Această curiozitate periculoasă este susținută de o
atitudine mentală necuviincioasă. Pentru a ascunde superficialitatea, această poziție va îndemna
prea mult spre reguli, acolo unde ar trebui ca sentimentul să se exprime liber.
Scena momentului va lăsa impresie de accident social. Nu doar că se ridica tonul, dar se
procedează așa pentru că individul are impresia că vede mai mult, înțelege mai repede și în
consecință trebuie să acționeze. Și Luna, aflată în tranzit în zodia Pești, susține această expansiune.
Cu alte cuvinte trecerea lui Marte prin zodia Gemeni reprezintă un impediment pentru cei care se
preocupă de cultivarea sincerității, care lucrează în domeniul comunicațiilor și care se bazează mult
pe relații de prietenie în demersurile lor sociale.
Acesta este momentul în care vom vedea dacă la bază, aceștia au pus abuzuri sau o armonie
relațională. Acum, când sextilul Soare-Chiron este în continuare activ, vom vedea în ce mod au fost
abuzați acești indivizi în perioada formării lor, dar nu ca o curiozitate orientată împotriva lor, ci ca o
informare corectă. Cunoscând aceste detalii despre viețile lor private vom ști să abordăm
momentele de criză dacă acestea vor apărea.
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De altfel, prima zi de Pești este și momentul în care suntem invitați să facem un mare
compromis. Ceea ce simțim nu vom putea pune la dispoziția celorlalți dacă nu găsim un sistem de
referință unanim acceptat, universal sau care să fie regăsit și la alte persoane. Pentru că acest lucru
să nu ducă spre criză va fi nevoie ca familia, prietenii, colaboratorii să activeze în afara acestor
traume construite în perioada formării. Așadar, cu toate că Marte, imediat ce intră în zodia Gemeni,
va primi un careu din partea Lunii acest elemente de tensiune nu trebuie în mod obligatoriu să se
aplice la toată lumea. În familiile armonioase, în relațiile de prietenie bazate pe sinceritate, această
curiozitate morbidă nu-și are locul. Înțelegem de aici ca orice element care a fost ascuns de-a lungul
timpului în această relație, de când a fost construită și până în prezent, este acum scos la suprafața și
poate amplifica o tensiune fără a o putea rezolva sau fără a-i oferi vreo soluție.
Această perioadă însă va avea o componentă negativă menținută de teamă. Lilith din zodia
Fecioară va pune o mare greutate asupra planetelor din Pești, căutând să deturneze sensul pozitiv pe
care îl primim din sextilul luminariilor. Cu alte cuvinte ceea ce se întâmplă în familie trebuie să
rămână acolo, pentru că societatea nu poate susține puritatea unei relații bazată pe sinceritate și
schimb reciproc. Prin această afirmație nu este acuzată societatea că ar fi degradată în ansamblul ei,
ci doar acum, în această perioadă, când marile grupuri trec prin frământări atât de ample încât un
element de factură intimă ar trece ca o pretenție nefirească ori ca un moft. Dacă se va insista mult pe
această intenție, răspunsul societăți s-ar putea să fie destul de agresiv, dur sau intransigent.
Acolo unde lucrurile acestea nu au fost înțelese suficient de bine, lupta dintre tradiție și
modernism, agresiunea dezvoltată de o societate care nu a atins încă stadiul de maturitate va pune la
grea încercare raporturile sincere dintre membrii unui grup mai mic sau nu ai familiei dacă, înainte
de a se consuma acest eveniment, nu au discutat în detaliu tot ceea ce implică demersul acesta.
Chiar și așa, ultima zi de Pești aduce soluție prin amputare sau fericire prin izolare. Din această
cauză am putea considera că întâlnirea Lunii cu Chiron reprezintă o invitație la interiorizare pe care
cu toții ar trebui să o luăm în considerare.
De fapt, cizelarea propriului caracter se face cu pași mici și mult mai ușor într-un mediu
permisiv. Dacă vom fi suficient de înțelepți încât să protejăm zona intimă sau alte elemente
corozive vom putea să punem în aplicare dezideratele sugerate de schema de repartizare a
influxurilor aferente decadelor. Ne referim aici la faptul că evenimentele concrete au o țintă către
perioada 11-20 august, așa cum s-a întâmplat cu proiectele pe care le-am dezvoltat în perioada 1120 martie. Pentru a putea face acest lucru mulți vor face apel la ceea ce s-a întâmplat în perioada 1120 aprilie, la caracterul permisiv care l-au avut anumite evenimente adresate cu precădere
cunoașteri personale. Atunci Marte și Neptun se aflau în sextil, semn că atenția i-a ajutat pe oameni
să facă o selecție pozitivă asupra evenimentelor pe care le aveau în derulare. Pentru că decadă a 11a nu face parte din schema aplicată decadei prezente este posibil ca unii să uite de ceea ce și-au
promis în perioada 11-20 aprilie. Vor visa prea mult la succesul care se conturează acum cu Marte
în Gemeni, considerând că a sosit momentul să nu mai muncească atât de mult, să nu mai depună
atât de mult efort pentru că poate obține același rezultat vorbind, recomandând, participând la
ședințe tematice sau la un schimb de experiență. Dacă facem o călătorie în trecut, în decadă a 11-a
(11-20 aprilie) vom vedea cât de importantă a fost pentru pe care o analizăm aici (11-20 mai). Cu
alte cuvinte, ținta momentului de față (11-20 august) se adresează evenimentelor noi care apar acum
pe firmamentul vieții sociale. Acolo unde avem demersuri care cer o continuare, va fi imperios
necesar să facem un efort de memorie și să ne amintim de momentele consumare acum o lună de
zile pentru a le duce mai departe în condiții optime.
Zilele de Berbec nu vorbesc astfel despre conduită. Ne vom aminti ce este bine și ce este
rău, dar nu la modul general așa cum am citit în cărți, ci reportând la propriile evenimente.
Trimiterea la perioada 11-20 aprilie, când Soarele se află în plin tranzit prin zodia Berbec, ne
îndeamnă să facem apel la anumite drepturi. Este vorba despre dreptul la a spune adevărul, la a
abjudeca o poziție importantă în planul social sau pur și simplu de a mergem mai departe într-un
demers fără a comporta amânări, întârzie sau opriri. Motivațiile de acum sunt extrem de diverse: fie
că dorim să ne creștem copii într-un mediu prielnic, fie că avem nevoie de liniște pentru a ne
regenera după o perioadă intensă de efort ș.a.m.d.
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Prin trecerea Soarelui pe finalul zodiei Taur, cumulat cu trecerea Lunii prin zodia Rac,
oamenii își dau seama că au mai multe de spus decât au crezut în ultimele săptămâni. Vorbim aici
despre curajul de a se implica în proiecte de anvergură sau în evenimente riscante, menite să pună
capăt unei suferințe. Cei care sunt superficiali sau care privesc viața doar prin cele câteva informații
care le ajung în preajma lor se vor bucura de această schimbare de registru considerând că sunt
ajutați să încheie relații corozive. În realitate, ținta acestei zile de Berbec nu este aceea de a rezolva
anumite conflicte, ci a construit altele. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului chiar în prima zi
Berbec este o dovadă importanta în sensul acesta arătând faptul că agresivitatea împotriva
partenerului are un istoric.
Faptul că Mercur trece prin zodia Gemeni ar trebui să simplifice lucrurile mult mai mult,
ducând totul în zona cuvântului, a dialogului, a schimbului de informații, fără a periclita demersul în
sine. Pentru că acum Marte primește o opoziție din partea lui Saturn, calea dialogului încurcă foarte
mult demersurile programate acum. Pentru că studiem astrologie, nu doar suntem consumatori ai
unor previziuni astrale știm că repartiția vibrațiilor aferente decadelor are ca țintă perioada 11-20
august, ceea ce înseamnă prea mult pentru cât poate acum viața. Asta se pot traduce prin tendința de
a ucide visul pe motiv că este prea îndrăzneț sau că, după cum sunt construite evenimentele acum,
va consuma prea multă energie.
Neajunsul din această perioadă nu vine doar din faptul că Marte trece prin zodia Gemeni, ci
și pentru că Venus din zodia Rac primește un careu din partea Lunii care trecea prin Coada
Dragonului. Din această cauză, supărații de acum cred ca întregul anturaj este orientat împotriva lor,
ca viața și-a chemat ajutoare pentru a le pune piedici și a-i opri din zborul pe care-l iubesc atât de
mult.
Unii pentru au supraviețui se vor declarat împotriva tradițiilor, familiei, obiceiurilor sau
împotriva educației pe care au adoptat în perioada de formare. Dacă educația pe care au primit-o
dacă mediul în care trăiesc nu-i ajută să zboare așa cum își doresc, perioada aceasta de dezicerea
poate însemna o dovadă de progres. Cu toate că multe din evenimentele de acum vor fi marcată de o
selecție negativă, aceste personaje vor reuși să-și adjudece confortul pe care-l caută și din această
cauză să fie declarate persoane învingătoare înainte ca victoria să fie declarată.
Îi va rămâne în continuare vie încercarea cu toate că acum, în această perioadă, toți cei din
jur care nu participă la acest proces vor fi declarații împotriva sa. Este adevărat că principala
motivație pe care o are individul curajos acum este aceea de a obține o victorie pentru o perioadă
mai mare de timp, însă dacă urmărim unghiurile care se împlinesc în această decadă, precum și
modul cum sunt repartizate vibrațiile pe sectoare de viață, putem observa că proiectele, dar și
elementele care țin de cunoaștere spirituală se adresează următoarelor două decade, adică nu țintesc
la rezultate pe termen lung, ci doar la acele fapte pe care individul ambițios le poate obține în
viitorul apropiat. Din această cauză sunt foarte supărați atunci când anturajul îi judecă pe nedrept
acuzându-i că sunt prea visători pentru că, în realitate, ei vor să-și asigure o reușită materială pentru
ca realizările din celelalte sectoare să fie obținute mai ușor. Acesta este motivul pentru care apare
acum, în această perioadă, o mare schismă între oameni sau între grupuri. Acesta este motivul
pentru care cei mai slabi de înger consideră că viața îi pedepsește cu munca suplimentară punându-i
la muncă fără a-i plăti.
Careul pe care Venus îl ridică la Axa Dragonului devine o dovadă clară în sensul acesta,
aducând o dramatizare atât de intensă asupra vieții încât oameni nemulțumiți acum ar putea să se
implice în procese revendicative în demersuri sociale cu caracter agresiv, violent sau în proteste de
amploare încât până la sfârșitul anului să o tot țină în direcția acesta. Prin acest gen de acțiune se
pierde vigoarea care dădea frumusețe demersurilor sociale săvârșite în grup. Asta înseamnă că
oamenii trebuie să se aștepte la cheltuieli suplimentare, la conflicte din partea prietenilor apropiați
sau la dezamăgiri din partea profesorilor, ghizilor sau celor care le-au fost exemple pentru o anume
perioadă de timp.
Totuși, acești curajoși sau eroi ai zilelor noastre trebuie să fie conștienți că demersurile
îndrăznețe care se întind pe o perioadă mai mare de timp, însumând o lună sau poate mai mult, până
la sfârșitul anului, primesc acum, la începutul demersului, o lovitură foarte dură. Din această cauză,
ar putea să nu se consume prea mult în aceste drame, luându-le în sens personal, ci să se preocupe
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pentru a pune deoparte rezerve importante în idea că poate, de-a lungul anului, vor face apel la ele
pentru a o lua de la capăt sau a continua un demers într-un moment dificil, într-un impas.
Cei care sunt prudenți vor vedea în opoziția lui Marte cu Saturn reprezintă o invitație la
revizuire. Nu trebuie să pierdem din vedere că acesta este un unghi agresiv, în primul rând că se
realizează între două planete pe o axă a comunicării, a informației, educației și a cunoașterii, apoi se
realizează între doi malefici care, în această perioadă, au ca scop întârzierea demersurilor
importante pentru a-l convinge pe omul prea grăbit să-și revizuiască ideile, comportamentul său săși pună ordine în viață. Pentru ca toate acestea să se împlinească contextul astral al acestui moment
primește conjuncția Lunii cu Uranus, adică implicarea Lunii în careul care se construiește de ceva
vreme între maleficii Uranus și Pluton. Cu alte cuvinte, avem parte de o protecție însă numai prin
critică, prin acuzații, încercări, prin conflicte sau prin deposedare, prin desprinderea de un rău pe
care până acum l-am văzut că fiind bun putem merge înainte, adică prin amputare.
Așadar, misterul zilelor de Berbec ia înfățișarea unor călătorii în trecutul propriu pe care
individul nu le va vedea așa, ci le considera că sunt călătorii în necunoscut unde va întâlni oameni
pe care nu i-a mai văzut niciodată și cu care are acum, chiar la prima întâlnire, un conflict pe care
nu și-l poate explica.
Trăind cu această confuzie că se află în fața unui episod necunoscut, mulți oameni vor fi
tentați să participe la evenimente sociale de amploare, să spună lucrurilor pe nume, să ia parte la o
revoluție, să ceară căderea guvernului sau să nu fie de acord cu modalitățile clasice de plată în
magazine. Pentru că pierd din vederea că aceste informații și le-a construit din timp va fi în stare să
alimenteze cu energie să, cu ideile sale, poate chiar cu banii strânși cu atât de multă greutate o mare
partea a acestor evenimente care vor să schimbe fața lumii.
Unii vor considera că nu au ce să facă,
de acolo le vi n recompensele și numai aceste
modificări le oferă garanția că pe viitor le va fi
puțin mai bine. Dacă am sta strâmb și am
judeca drept, am vedea că, nu doar de-a lungul
acestui an, ci chiar și în anii din urmă, de
fiecare dată când Luna trecea prin conjuncțiile
succesive cu Pluton și Uranus, lumea intra în
criză. Niciodată criza nu a fost nouă, ci tot
timpul relua același subiect, aceeași ideea că
undeva va apărea o fisură care, în timp, se va
lărgi și va produce modificarea mult așteptată.
Este frumos să participi la o revoluție
până în momente în care se trece de la
conflictul activ, până când apar primele
sancțiuni sau primele confruntări violente. Din
fericire, în acest an această invitație la revoluție
va fi mai curând trăită la interior. Chiar dacă se
ajunge foarte aproape de momentul exploziei,
revoluțiile sociale nu vor fi declanșate pentru că
de fiecare dată fiecare aspect malefic va primi o
contragreutate într-unul pozitiv în așa fel încât finalitatea să nu fie atinsă niciodată, dar individul
care participa la un asemenea eveniment să aibă parte de experiențe complete în sensul acesta.
Astfel, trecerea Lunii în zodia Taur ne va înnobila sufletul cu un nou inventar al
experiențelor fără a-l duce pe acesta până la limita conflictului deschis. Schimbarea importantă de
vibrație pe care o vom traversa împreună cu trecerea Lunii prin zodia Taur va avea, din fericire,
repercusiuni pozitive.
Pentru unii trecerea Lunii prin Taur înseamnă și apelul la valorile tradiționale. Din această
cauză călătoria în trecut poate comporta și anumite riscuri legate de carieră sau de imaginea socială.
Pentru că Venus și Neptun vor fi în trigon, vom traversa reînvierea unei pasiuni mai vechi care a
fost modelată în timp după impactul pe care auditorul l-a avut asupra individului. Această
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componentă afectivă care va fi coordonată foarte mult de modul cum apelăm la informații stocate în
arhivarul personal pot intra într-un impas sever atunci când este confundată pasiunea pentru munca
cu pasiunea pentru un coleg de muncă. Dacă în cazul oamenilor simpli lucrurile acestea pot scăpa
de sub control și pot genera efecte iremediabile în cazul celor cu un simț artistic special avem de-a
face cu apariția unor creații de mare excepție. Există însă și un mod particular prin care se poate
constata cum anume individul va alege să facă o adevărată criză și când își va sublima întreaga
durere în creații artistice de excepție.
Diferența va fi dată de puterea de a găsi cea mai bună modalitate prin care noul produs creat
și vândut va fi pus la dispoziția celorlalți prin mijloace neconvenționale. Prin trigonul VenusNeptun se schimbă raportul de forțe și întreaga energie negativă care vine din contextul astral al
momentului va putea să accelereze procesul gândirii dacă va fi combinată cu sentimente frumoase,
cu respectul sau cu dragostea de a muncii pentru cineva din preajmă.
Astfel, vom constata că prin cultivarea unui sentiment frumos oamenilor li se dezleagă
limba, iar unul din elementele care pot fi remediate acum este dat de conflictul dintre generații.
Taurul, prin intermediul Lunii, va face trimitere la un statut mai vechi. Aici pot fi incluse și
respectul pe care l-am avut pentru funcția sau pentru poziția pe care o persoană care se află cândva
la un nivel înalt al societății și care acum dorește să i se acorde din nou clemență pentru a o scoate
din impas. Cu timpul, respectul se poate transforma în dragoste, iar dragoste arată că viziunea
individului este una spectaculoasă care include și prerogativele funcției pe care individul în cauza le
deține acum. Este adevărat trigonul dintre cele două planete aduce multă armonie în acest context
astral marcate de grijă, neputință sau teamă că muncim degeaba.
Un factor mai puțin cunoscute despre trigonul dintre Venus și Neptun este acela al curajului
de a folosi manipularea pentru avantaje personale pe care individul în cauză să nu le divulge
niciodată. Este un fapt cunoscut ca iubirea nu manipulează, ci construiește sau conduce partenerii de
dialog pe același traseu pentru a se susține ori ajuta reciproc. Asta se întâmplă pentru că Neptun din
domiciliu, chiar dacă acum se află în armonie cu Venus din zodia Rac, poziția în care se află
Neptun, când la bază nu există respectul – condiția absolut esențială pentru progres, invită planeta
Venus să acționeze pe ascuns, de teamă sau într-un mod greu de transpus în cuvinte și deci greu de
înțeles de cineva din afară.
Din această cauză foarte mulți au impresia că merg înainte orice ar face, doar pentru că sunt
pe val, că au aspect fizic agreabil sau au o recomandare bună, în timp ce anturajul le răspunde dur,
în contrast sau din altă zonă. Din această cauză trigonul lui Venus cu Neptun, acolo unde nu există
respect, în loc să sporească puterea binelui va hrăni sentimentul importante de sine care duce la
decădere și promiscuitate.
Una din soluțiile acestui impas constă în faptul că suntem invitați de partea acestei probleme
care apare pe zonă publică să acceptăm excepțiile, să fim de acord cu sensul în care se deplasează
curentul pentru a descoperi adevărata putere a minții, a inimii sau a sufletului. Există și un mare
pericol în tot acest joc, acela de a piede controlul pentru că durerea s-ar putea dovedi prea mare
intensă sau greu de înțeles. Este clar că orice formă de exprimare, pentru că totul se bazează pe
susținere afectivă, are nevoie de un auditoriu pentru a nu ajunge la concluzii de moment care, în
timp, să se transforme în concluzii definitive.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală
văd în trigonul lui Venus cu Neptun expresia cea mai înaltă a răspunsului pe care cerul îl poate da.
Asta pentru că unghiul la care se face referire atât de mult în această primă zi de Taur face parte
dintr-o configurație numită Aripi de pasăre împreună cu Mercur și Capul Dragonului. Totul devine
expresia unui bine universal care prin meditație, rugăciune sau săvârșirea unor fapte cu caracter
sacru se poate transforma în cunoaștere, iar cunoașterea, prin faptul că se bazează foarte mult pe
înțelegere, va crește puterea binelui, iar balanță bine-rău se poate echilibra.
Dacă prima zi de Taur a avut darul de a ne iniția în anumite proiecte cu caracter sociale, a
doua zi de Taur ne aduce în fața primelor soluții. Acum Jupiter și Junon sunt în conjuncție, iar Luna
și Venus în sextil continuând pe o anumită latură demersurile pozitive ale zilei anterioare până la o
limită dincolo de care nicio formă de anticipație nu poate stabili corect suita evenimentelor. Se
poate doar indica faptul că vocea celor cu adevărat puternici se va auzi foarte departe lăsând peste
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tot o amprentă pozitivă prin care oamenii nu se vor mai teme de schimbările viitorului. Vorbim aici
de posibilitatea apariției unui nou lider care să lucreze mult mai bine la capitolul stabilitate
personală și care să arate că educația, asemenea meseriei, este, ca în celebrul proverb, brățară de
aur.
Este de la sine înțeles că această conjuncție specială nu este produsă acum în mod inopinat,
ci a fost pregătită din timp, ambele corpuri cerești având o deplasare lentă. Cu alte cuvinte individul
a fost informat din timp, am primit semnale unei transformări pozitive încă din luna aprilie, mai
exact din intervalul 11-20 aprilie, și a stat în puterea sa dacă le-a luat în considerare sau nu. De
aceea educația pare a fie acum un elemente atât de important.
Dacă luăm în calcul și faptul că 17 mai este și ultima zi lunară, segmentul personal va fi
acum solicitat pe direcția parteneriatului social, acolo unde luna aprilie nu a putut excela oricât de
mult s-a străduit. Prin acest îndemn la a respecta parteneriatul sociale sunt întărite valorile familiei,
copii având un rol important în a duce mai departe mesajul părinților formulat de aceștia sub forma
speranțelor. Astfel, cea de a doua decadă a lunii martie, care ar trebui, după schema de repartizare a
influxurilor aferente decadelor, să ne conducă pe drumuri prea ambițioase pentru cât de puțină
putere avem acum, ne aduc în fața unor realizări menite să ne bucure sufletul și, prin intermediul
acestora, multe din demersurile pe termen scurt să fie recalibrate. Este adevărat, în această a 2-a zi
de Taur adevărul este supraevaluat, iar slăbiciunile unui lider combătute dur, dar asta nu înseamnă
că trebuie să renunțăm la speranță.
Multe din aceste demersuri sunt la nevoia destinului, iar o parte sunt atât de greu de
controlat încât avem impresia că se transformă chiar în pedepse. Este mai puțin important ceea ce
cred ființele mărunte. Adevărul, acela care ne vorbește deschide mesaje venite dintr-un loc mirific,
din mediile superioare, din alte departamente, anunță consolidare a instrumentelor noi și o schismă
în grupuri mici care activau ca sateliți ai grupurilor mari. Adepții teoriei conspirației se vor bucura
de influxurile astrale ale acestui moment pentru că-și vor vedea multe din suspiciuni confirmate.
Nici acest aspect al vieții nu este atât de important pentru că drumurile acestea au fost alese de acum
o lună de zile și în acest interval de 4 săptămâni membrii grupurilor mici care și-au atribuit rolul de
sateliți ai grupurilor mari au avut ocazia să se reorienteze. Nefăcând nimic sau făcând altceva decât
le era necesar s-au așezat pe sine încă de acum o lună de zile în acest moment de impas.
Contragreutatea acestei perioade atât de încărcate va apărea în momentul de Luna nouă din
18 mai care aduce alături de luminarii, dar în altă zodie, și planeta Marte și care toate trei împreună
primesc o opoziție de la Saturn din Săgetător. Greutățile cele mai mari ale lunii martie și implicit ale
anului 2015 de la început până acum, găsesc soluții miraculoase prin relativitate. Acolo unde
lucrurile sunt permisive, acolo obstacolul este eliminat simplu fără ca persoana în cauză să se
gândească prea mult la consecințele dramatice care i-au fost insuflate pe alte conjuncturi aferente
săptămânilor anterioare. Este posibil ca această Lună nouă care se consumă în zodia Taur, care
interferează cu Marte din Gemeni și care se află în continuare în orb strâns în opoziție cu Saturn, să
aducă multe soluții pe care indivizii prea pesimiști sau prea siguri pe rezultatele promise să nu le
poată vedea.
Maniera în care va activa această Lună noua va fi una restrictivă. Astfel, tot ceea ce este
restrictiv tentează, inclusiv obsesia banilor strânși, a economiilor inutile sau goana după reduceri.
Pentru că forța Lunii noi este cu adevărat remarcabilă, greutatea care vine din partea planetei
Saturn va putea fi integrată corespunzător acolo unde convingerea va fi în contrast cu trăsăturile
acestei planete. Adică, acolo unde oamenii devin flexibili, Saturn cedează dreptul său de a decidă
Capului Dragonului (destinului) cu care se află în această perioadă în sextil. Așa cum știm din
trăsăturile inserate în elementele de astrologie karmică sextilul lui Saturn cu Capul Dragonului
reprezintă, pe tema unui individ, un evident semn de evoluție. Despre evoluție va fi vorba pe
această Lună nouă și despre cât de important este procesul de purificare pe care oricine trebuie să-l
abordeze periodic.
Chiar dacă Luna nouă se adresează și sectorului domestic valențele sale sociale nu trebuie
pierdute din vedere. Pentru că în continuare semnele mutabile sunt accentuate de două opoziții ceea
ce se pregătește acum cu Luna nouă care se împlinește pe finalul de Taur (semn fix) privite prin
prisma proiectelor pe termen lung (11-20 august) vor crea o discrepanță majoră susținând aceeași
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finalitate pe care am descoperit-o pe alte unghiuri în zilele anterioare. Este vorba despre tendința de
a ne aventura în ape prea adânci, prea departe de casă sau de a intra din curiozitate într-o pădure
prea deasă. Astfel, prin intermediul Luni noi perspectiva concretă a evenimentelor ne îndeamnă să
visăm prea mult, iar pentru a evita constrângerile de factură socială inerente pe o astfel de orientare
se recomandă multă prudență, atenție la întâmplările care ne vampirizează energia vitală, dar și la
speranțe deșarte care ne duc în postura de a pierde timp important pe care apoi să nu-l mai putem
recupera niciodată.
Pentru că în conformitate cu noile teorii ale astrologiei karmice zodia Taur îndeamnă spre a
redobândi un statut mai vechi, un privilegiu pierdut în urma unui abuz sau printr-o administrare
greșită, vom fi tentați pe această Lună nouă să dărâmăm un edificiu. Chiar dacă luna nouă ar putea
acum crea un fenomen rar, acela prin care energia saturniană să nu poată exprima liberă, multe din
acțiunile de acum sunt săvârșite prin ambiție, orgoliu sau dorința de a demonstra un talent real.
Mulți au senzația că dacă nu vor reuși să facă fapte remarcabile trebuie să se autodenunțe, să spună
celorlalți că și-au jucat acum cea mai importantă carte și dacă au pierdut înseamnă că nu sunt utili.
Din fericire, calitatea momentului nu încurajează genul acesta de atitudine. Încurajată,
gândirea pozitivă, nu anulează realitatea din jur, ci, prin discernământ, sporește puterea individului
atunci când acesta alege, cu riscurile de rigoare, deci ca un act de mare curaj, să ignore puterea
negativă a adversarului, chiar dacă acesta ar arăta clar că dorește să o folosească. Pasionații de
ezoterism numesc aceasta “transfigurare”, iar atunci când aceasta este folosită în mod vizibil, ca
expresie a binelui eroic, nu a fricii de suferință, ființa în cauza va trece pe un nivel superior
beneficiind de toate prerogativele aferente noii poziții.
De asemenea, este important să ne așteptăm ca o parte din cei care vor consulta aceste
previziuni astrale vor încerca să acționeze așa cum am indicat mai sus și, eșuând, să se încarce de
invidie, cu toate că invidia nu se află printre predispozițiile momentului.
A doua zi de Gemeni (Luna în Gemeni) îi va îndemna pe oameni să se judece între ei după
starea de confort. În egală măsură va exista și un interes sporit pentru vorbire comunicare mișcare
sau pentru a face un comerț plăcut și lipsit de pericole. Însă așa cum spune proverbul "socoteală de
acasă nu se potrivește cu aceea din piața" mulți vor dori să atingă un nivel înalt de expresivitate, dar
vor sfârși prin a-și consuma energia fără niciun rezultat bun. Asta se va întâmpla pentru că 19 mai
este ziua când Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ 3 săptămâni. Ideile vor fi
răsturnate demersurile impregnate prea mult de acest caractere retrograd, prioritățile inversate și se
va pune prea mult dispreț acolo unde este nevoie de respect sau condescendență acolo unde ar trebui
să intervenim cu detașare. Cu alte cuvinte, din acest moment timp de 3 săptămâni întreaga ecuație
astrală va avea o componentă nouă, aceea data de zăpăceală, nehotărâre, inversiune. Retrogradarea
lui Mercur în domiciliu arată că individul va depinde mult de grupul de apartenență pentru că va
avea senzația falsă că nu se poate descurca de unul singur. Alegând să creadă că puterile sale sunt
scăzute va cădea în păcatul de a judeca valorile celorlalți după starea de confort. Este adevărat că
nimeni nu este profet în țara lui, din această cauză greșelile săvârșite acum vor primi un răspuns
imediat în următoarele două decade.
Așa după cum vedem, repartiția schemei astrale aferentă decadelor, stabilește ca țintă pentru
proiectele de viitor, perioada 21-31 mai, iar pentru valorile spirituale perioada 1-10 iunie. Din nou
valorile spirituale sunt deschizătoare de drumuri. Dacă pentru perioada 21-31 am primit mai multe
solii, de la perioada 1-10 iunie este prima dată în acest an când primim un semn.
Așadar, vorbim aici despre cunoaștere de sine sau mai exact despre cunoașterea reală, aceea
care ne arată care este drumul cel bun. Prin această tendință se dorește repararea unor greșeli
săvârșite în trecut însă, din nou, retrogradarea lui Mercur intervine cu un caracter coroziv asupra
acestor demersuri îndemnându-i pe oameni să vorbească prea mult deși nu știu despre ce, să divulge
o parte din aspirațiile pe care le au și fie că se secătuiesc singuri de puteri fie că trezesc invidii prea
mari în cei din jur, o parte din aspirațiile lor nu vor mai putea fi duse la îndeplinire. Apoi, vor
considera că dacă tot nu pot repara trecutul ar fi util să se ocupe de proiecte pe termenul lung pentru
că, după cum spune și termenul, vor avea timp suficient să regândească mai bine și să nu mai repete
greșeala pe care acum nu o mai pot repara. La suprafață această direcție seamănă cu greșeală pe
care ne-am propus să nu o mai repetăm, însă indiferența pe care anturajul ne-o va arăta față de
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aceasta problemă poate avea și un impact constructiv sugerat de plantele de pe final de zodia Taur și
început de Gemeni.
Cu toate că multe dintre aceste direcții sunt destul de confuze și individului îi va fi destul de
greu să facă o sinteză, toate demersurile care ne încurajează să mergem mai departe pe drumul ales
ne spune că putem renunța la hainele defectelor sau ale ignoranței dacă luăm în considerare că toate
acestea sunt provocări ale destinului, că nu degeaba, în această perioadă, cerul astral este dominat
de opoziții.
Aceeași componentă se păstrează și în ultima zi de Gemeni când Luna și Chiron vor fi în
careu și când va fi vizibilă aceeași dorință de a pune în aplicare soluții mai vechi sau chiar o sentință
considerând că dacă am acuzat, am tăiat în carne vie, dacă am fost hotărâți atunci putem pe viitor să
devenim eficienți. Este de la sine înțeles că această componentă se susține pe baze greșite. În
această lume a diversității fiecare crede că are dreptate, de aceea mult mai important va fi chiar și în
această perioadă de confuzie, care este calitatea faptelor pe care le săvârșim. De vorbit, vorbim
multe, însă fapta este aceea care dă sens statutului sau, mai simplu, arată cine suntem cu adevărat.
Pentru că ciudățeniile pe Mercur retrograd sunt, de fapt, niște lucruri văzute ca fiind perfect
normale am putea considera acum că un om care muncește foarte mult este un om nebun chiar dacă
și cei care acuza beneficiază de rezultatele muncii sale. Acesta nu este singurul exemplu de gândire
răsturnată și nu este nevoie ca Mercur să intre în mers retrograd pentru a întâlni oameni care nu
respecta munca celuilalt. Acum însă va fi mult mai clar până și pentru cei care nu fac această
confuzie.
Astfel, a doua decadă a lunii mai devine importantă la capitolul autocontrol sau un exemplu
de cât de ușor se poate devia atunci când ne propunem idealuri prea mare pentru câtă putere avem.
Dacă evenimentele concrete vor striga că vor casă cu piscină, să le arătăm că perspectiva
evenimentelor de acum nu acceptă pretenții atât de mari și de fanteziste și, dacă vrem să nu stricăm
și bordeiul în care locuim, să ne apropiem mai mult de realitate și să lucrăm asupra acestor dorințe
absurde.
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Decada a III-a (21 – 31 mai)
Stagnare sau pierdere prin refuzul lucrurilor mici.

DECADA NR. 15
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

34

1-10 decembrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

8

11-20 martie

Moralitate, spiritualitate, progres

23

11-20 august

Se stabilește tipul de sancțiune pentru o greșeală mai veche, dar se amână aplicare ei. Cel
slab este speriat de o declarație de război. Duritatea acțiunilor crește atunci când se face apel la
adevăr. Drepturile există dar nu sunt puse în aplicare, dar duc la explozii temperamentale. Cel mic
îl agresează pe cel puternic pentru a se face remarcat. Lecții privind înțelegerea puținului.
Acțiunile din prezent sunt amânate. Revoltă împotriva unei autorități. Se amenință cu o sentință dar
ea este amânată. Este agasată intimitatea. Independența este evaluată greșit. Este înlăturată o
breșă de securitate. Revenire spectaculoasă. Cunoștințele nu sunt apreciate. Prezentul este dureros,
dar viitorul este încărcat de speranță. Disconfortul creat de un mesaj greșit sau incomplet. Este
nevoie de un rezultat calitativ. Griji nefondate. Se stabilește un nou preț al vieții. Greșeli prin
proiecții. Progresul personale este menținut cu mare efort. Noile asocieri trec acum prin primele
lor crize. Există prea multă diversitate acum când interesul personal este blocat pe nevoia unui
avantaj personal direct și practic. Se cere inventarierea soluțiilor pentru că pe viitor se va face apel
la ele.
Ajunsă în Rac luna va avea de împlinit un careu la Axa Dragonului căutând să stabilească
noi repere pentru lucrurile pe care nu le-a putut analiza în ciclul anterior. Asta înseamnă conflict cu
propria persoană așteptări nerealiste de la cei din jur sau stabilirea unui nou tip de sancțiune chiar
dacă asta înseamnă amânarea aplicării ei. Momentul în care Luna și Axa Dragonului se află în
conflict se produce când Soarele trece pe gradul anaretic al zodie Taur. Acesta este, de altfel, și
momentul în care sunt scoase la lumina mânii mai vechi ori se abordează raporturile sociale într-o
detașarea completă de tot ceea ce înseamnă sensibilitate, inspirație sau empatie.
Dorința de a căuta un vinovat pentru greșelile care s-au stabilizat în existență proprie
reprezintă unul din elementele greu de controlat din toată această perioadă. Unii vor merge mai
departe devenind violenți și lăsându-se seduși în totalitate de această putere obținută prin
agresivitate. Dar nu tot ceea ce vine spre noi în această primă zi a decadei a treia este încărcat de
tensiune stres sau nemulțumire. Luna se va afla într-un trigon cu Neptun, încurajând originalitatea
care ne vine prin mijloace neconvenționale. Ca o inversare a valorilor, trigonul Luna-Neptun va
căuta să vină cu o contragreutate în această zonă nevralgică susținută de opoziția lui Pluton cu
conjuncția Luna-Venus. Această idee este susținută de faptul că luminariile primesc opoziții din
partea maleficilor Saturn și Pluton sugerându-i individului că nu are de ales și că în mod obligatoriu
trebuie să treacă prin această ușă îngustă a vieți.
Poate de aceea într-un cadru mult mai restrâns vinovatului i se spune adevărul în față, nu
este menajat, nu este ajutat să treacă peste un obstacol fără a oferi la schimb atenția sau o picătură
de frică.
Gradul anaretic al zodiei Taur poate fi uneori atât de dur încât să nege adevărul care a fost
așezat până atunci la baza relațiilor interumane. Adică încă îl îndeamnă pe individ să-și facă de
rușine familia, să-și jignească prietenii, să facă tot felul de rele în jur convins fiind că numai așa
luptă împotriva singurătății. Acum, când Soarele primește o opoziție din partea lui Saturn retrograd
din Săgetător teama de singurătate poate lua o înfățișare înfricoșătoare. Însă este recomandat să dăm
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dovadă de tărie de caracter, că nu este cazul să ne speriem doar pentru că lucrurile se arată de o
manieră dură, ingenios de caustica ori prea periculoasă pentru oamenii simpli.
Trecut în Gemeni, Soarele va aduce un plus de forță comunicărilor între persoane cât și
între instituții ori departamente arătând ca se poate lucra mult mai ușor cu noțiunile. Va rămâne în
continuare vizibilă problema adevărului motiv pentru care toate aceste zile de Rac vor fi centrate în
jurul acestor impulsuri. Cu toate că vor dori să schimbe lumea după chipul și asemănarea lor,
oameni nu vei reuși decât să tulbure și mai mult mediul în care trăiesc arătându-le celorlalți că nu
înțeleg prea multe din evenimentele complexe ale vieții sociale, dar au mari pretenții, mari așteptări,
mari speranțe.
Nu va fi prea greu să găsim un echilibru între acestea episoade sociale dacă vom lua în
considerare că direcțiile nefaste, cele care lucrează cu energiile decadelor lunii mai, au de această
dată mai mare mobilitate decât decadele anterioare. Astfel, evenimentele concrete țintesc spre
intervalul 1-10 decembrie, proiectele de viitor se bazează pe achizițiile adoptate în perioada 11-20
martie, iar viața spirituală va reanaliza perioada 11-20 august spre care în decada anterioară ne-am
îndreptat toate speranțele, realizărilor concrete ale momentului.
Ultima zi de Rac va aduce împlinirea perfectă a unor unghiuri care, pe de o parte, ne
încearcă răbdarea, iar de partea cealaltă ne recompensează cu înțelesuri noi aplicate actualei etapele
de evoluție socială. Ne referim aici la opoziția Venus-Pluton și la trigonul pe care Marte îl trimite
către Capul Dragonului. Vorbim aici despre ușurință unui progres, dar și din întâlnirea cu o hotărâre
categorică într-un sector al vieții pe care l-am crezut închis definitiv. Din combinația celor două
unghiuri omul comun va înțelege că i se închid niște uși, dar i se deschid altele, având față de toată
această situație o ușoară reticență. În primul rând nu înțelege de ce nu i se respectă dreptul la a se
răzgândi atunci când dorește și de ce este considerat progres momentul în care declară anumite
lucruri despre viața personală care sunt de mult timp active. Nu ar trebui să ne mirăm de toată
această situație pentru că suntem în perioada de reprogramare a lui Mercur și, așa cum am putut
constata și în decada anterioară, observațiile și interpretările pot fi abordate dintr-un unghi straniu
sau pur și simplu răsturnate.
Dacă opoziția lui Venus cu Pluton readuce la lumină conflicte personale după o măsură
impusă din exterior sau de cel slab care participă la acest conflict, unghiurile pozitive cu Lilith și
Chiron pe care Luna le împlinește acum ne ducere o surprinzătoare seriozitate chiar în acest
conflict. Ni se va părea straniu că acest conflict de acum este dictat de o opoziție de pe semnele
cardinale în timp ce adevărata natură acestui conflict vine de pe semne mutabile.
Aceia care își vor menține părerea despre natura conflictelor în această perioadă vor dovedi
că siguranța de sine nu este un accident, ci o achiziție. Din această cauză a povesti despre viața
proprie, a împărtăși celorlalți chiar și evenimentele neplăcute, a spune clar și răspicat ceea ce nu
este corect, echitabil sau drept reprezintă o dovadă de progres. Careul pe care Luna și Uranus îl vor
împlini arată o slăbiciune a corpului care se manifestă într-un moment de efort. În egală măsură el
arată și o doză de nesiguranță ca răspuns la frământările din ultima perioadă. Din această cauză, pe
cât posibil trebuie ignorante ori invocate motive culturale, educaționale, relaționale pentru a ne
distrage atenția de la această tensiune.
De partea cealaltă, trigonul lui Marte cu Capul Dragonului reprezintă îndemnul la evoluție
fără a ține cont de constrângerile prezentului. Cu alte cuvinte suntem invitați să luăm parte la
fenomenul social, dar ni se recomandă să abordăm tot ceea ce ne iese în cale cu multă prudență.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor
lansa în această ultimă zi de Rac (Luna în Rac) definiții insignifiante în speranța că le ajustează la
puterile oamenilor mici cu personalitate în formare care vor să fie remarcați nu neapărat prin
rezultatele muncii, cât printr-o victorie asupra celui pe care îi consideră puternici. Așadar, dacă
aceste ființe orientate spiritual ajutat pe cineva aflat într-un moment delicat al vieții lăsând această
impresie de putere acesta va fi momentul când vor primi un feedback negativ, când cine ajutat nu va
dori să mulțumească, ci dimpotrivă să se arate superior celui care dovedește prin calități că se află
pe un nivel înalt.
În prima zi de Leu se va împlini și opoziția Soarelui cu Saturn, aspect renumit pentru
duritatea cu care cere individului să facă un schimb de valori însă nu după cum își dorește el, ci

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

170

după criterii pe care le-a ignorat în etapele anterioare de evoluție. Știm cât de ușor poate pune
Saturn o barieră pe care să nu o depășim decât dacă acceptăm anumite condiționări legate de
administrarea unor valori, încadrare în timp, educație, disciplină, seriozitate.
Dacă integrăm aceste zile de Leu în dispozițiile generale aplicate decadelor nu vom reuși să
înțelegem sensul adevărat real al evenimentelor predispuse în această perioadă. Ca și cum totul este
învăluită într-un secret adânc și oricât am încerca să ne informăm, oricât am încerca să dezlegăm
misterul mare vine cu această condiționare cosmică, finalitatea evenimentelor va fi în continuare
învăluită în mister. Putem însă, accepta condiționarea opoziției Soare-Saturn, să învățăm mai mult
despre cum se poate trăi cu mai puțin, despre cum să punem în aplicare discernământul, dar mai
ales cum să ne menținem puritatea sufletului fără a ajunge în criză.
Din nou ajungem în punctul în care avem nevoie de evenimente neobișnuite, de întâmplări
stranii, de episoade care să ne scoată din rutină și să ne arate că "dincolo" există mai mult decât
putem să ne imaginăm acum. De altfel, zilele de Leu sunt zile în care avem de dezlegat un mister
care ne privește în mod direct, de care suntem legați mai ales că seamănă cu celelalte secvențe
misterioase pe care le-am traversat de la începutul anului și până acum. Pentru cei care lucrează cu
energia sau care sunt implicați într-un proces de formare, care au grijă de caracterele celorlalți, care
sunt păstori ai moralității momentul primei zile de leu aduce necesitatea evaluării propriilor limite
ale imaginației. De altfel, pentru toată lumea există aceeași invitație doar că acești oameni instruiți
pe segmentul elevării spirituale își vor depăși anumite limite atunci când sistemul de valori cu care
lucrează nu știe că trebuie să se transforme pe sine. Cei care sunt obișnuiți cu evoluția accelerată
știu că ridicarea nivelului de percepție afectează nu doar sistemele care se hrănesc din această
percepție, ci și percepția în sine. Ei vor fi primele ființe care vor constata că țintele din decadă
anterioară au nevoie de o revizuire morală pentru că, altfel, cu cât vor dori să mențină mai mult
caracterul inutil cu atât vor produce mai multe pagube.
Este indicat să luăm în serios această invitație de a explora constrângerea informațională
(opoziție Soare-Saturn de pe axa Gemeni-Săgetător) pentru a înlocui instrumentul cu percepția. Este
adevărat ca acum nu putem înțelege pe măsură așteptărilor la ce ne va folosi această schimbare.
Putem deduce că ea va reduce zgomotul cu care ne-am obișnuit de câteva luni, pentru a ne aduce în
preajma liniștii ca apoi să ne dorim mai mult fără a pune în această intenție o picătură de lăcomie.
Vorbim aici despre seriozitatea cu care sunt îndeplinite sarcinile profesionale, cu care sunt
respectate anumite promisiuni sau prin care este oferit celorlalți un model de conduită atent selectat
în timp prin multiplele încercări la care individul în sine, în cunoștință de cauză, s-a supus. Drept
dovadă consultăm de pe cerul zilei de 23 mai semnalul care ne cheamă la luptă cu sine, cu efectele
personale, cu dorințele care consumă mai mult decât hrănesc. Luna va trimite două sextile, unul
către Marte și celălalt spre Capul Dragonului, aducând elementele de destin care până acum le-am
idealizat în punctul împlinirilor mărețe. Nu trebuie să uităm că binele vine acum prin puțin, iar omul
slab nu vă dori să facă mai mult, dar va dori cu orice preț să rămână în centrul atenției. Drept
urmare vor dezbina sau îi va disprețui pe cei puternici care aduna în jurul lor alți păstori ai binelui.
Așa trebuie judecați oamenii acum pentru a-și înțelege mult mai bine ezitările și a fi judecați doar
după crizele pe care le traversează acum. Este posibil ca această criză să conțină un singur mesaj:
revoltă împotriva unei autorități.
A doua zi de Leu va continua această devenire mergând mai departe pe acest drum al
încercărilor morale pentru a cizela și mai mult caracterul fără a pierde din vedere ca trebuie să ne
facem timp și pentru relaxare, distracție sau regenerare. Momentul în care Luna va fi în sextil cu
Mercur oameni vor fi cuprinși de dorințe neobișnuite. Aceste dorințe nu fac parte din schema de
evoluție de care ne vorbește cu atât de multă generozitate opoziția Soarelui cu Saturn. Sunt doar
evadări din zona rutinei, doar anumite ieșiri din ritm sau chiar derapaje care nu au nimic de-a face
cu marele context al momentului. Sunt doar elemente aduse arbitrar din trecut de oameni care
înțeleg răsturnat distracția, relaxarea sau regenerarea.
Pentru că Luna trimite și un trigon către Uranus nu pare un pericol mare. Dacă însă aceste
derapaje sunt îndrăgite mai mult decât calitățile vieții morale atunci va exista un risc, acela al
nostalgiilor periculoase, al răscolirii unor probleme pentru rezolvarea cărora nu dispunem acum de
instrumentele necesare. Impactul lui Mercur retrograd din Gemeni are însă în subsidiar un mesaj
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interesant. Dorința de distracție, plăcerile abordate acum cu atâta ardoare prin invocarea necesității
imediate, arată că de fapt în trecut aceste obiceiuri făceau parte din schema comună a zilei. A exista
un timp favorabil, acela care a permis acestor derapaje să se manifeste în limitele normalității.
Acum însă ele par niște ciudățenii și este permisă manifestarea lor doar în acest registru al situațiilor
nefirești. Dacă aceasta a doua zi de leu îi găsește pe unii în prea multă tensiune, preocupându-se
prea mult de limitele opoziției Soare-Saturn atunci prietenia dintre sentiment și obiceiurile nefirești
va implica această decalare în timp a secvențelor, adică va duce o și mai mare întârziere sau
adâncind și mai mult golul de informații, punând în pericol finalitatea evenimentelor de acum. Din
nefericire, acest lucru este permis pentru că în conformitate cu schema de repartiție a influxurilor
astrale aferente decadelor nu putem știi prea multe disprețuind evenimentele care se consuma acum.
Cu alte cuvinte pierdem prin teamă sau dispreț și nici nu știm ce am pierdut. Constatăm doar ca ne-a
fost permisă această evadare și ne-am comportat ca niște răsfățați.
Deducem, astfel, că libertățile prost înțelese ne pot agasa atât de mult intimitatea încât să
producă efecte iremediabile și instrumentele cunoașterii directe, percepția concretului să nu fie în
stare să ne lămurească referitor la consecințele negative ale unor asemenea fapte. Acolo unde
această condiție este îndeplinită, creatorii de astăzi și distribuitorii de lumină vor fi apreciați.
Dar seria acestor încercări care pun în pericol cunoașterea fără a simți că se întâmpla acest
lucru nu s-a încheiat. Trecerea Lunii în Fecioară aduce împlinirea unui careu cu Saturn și desenarea
pe cer a unei configurații numită
careu în T pe semne mutabile.
Abia acum în acest stadiu
realizăm care a fost schema greșită pe
care am abordat-o în zilele anterioare.
Vom încerca să reparăm acest neajuns
gândind de mai multe ori înainte de a
acționa, dar de fapt plasarea Lunii în
fereastra opoziție cu Neptun arată că
motivul principal pentru care se
abordează acest tip de acțiune are la
bază o teamă, o grijă sau mai rău
nesiguranța care nu au fost integrate
în neajunsurile zilei anterioare. Acest
tip de confuzie ar putea să fie nefast
pentru modul cum vom rezolva o
problemă intimă care se consumă în
familie sau în adâncul sufletului.
Acolo unde lucrurile nu vor avansa în acest derapaj comportamental avem de-a face cu un
progres spectaculos pe care oamenii îl vor adjudeca înțelegând ce nu funcționează în propriile
structuri sau care sunt elementele pe care le-am îmbrățișat cu atâta generozitate și care acum ne
răsplătesc atenția prin răceală, confuzie sau indiferență. Este de altfel o nouă formă de cunoaștere
bazată pe experimentare directă a unor trăiri confuze. Trebuie însă să luăm în considerare că prima
zi de Fecioară înseamnă, de altfel, și careul lui Venus cu Uranus, iar aceste confuzii nu trebuie
așezate la baza cunoașterii pentru că ele au doar caracter informativ și cam atât. Acolo unde este
îndeplinită această condiție misterul zilelor de Fecioară va deveni un fel de izvor nesecat de
înțelepciune bazat pe suferința acestei lumi. Dar cunoașterea acestei lumi conține și experimentarea
unor trăiri benefice, constructive, sublime nu doar prin transformarea suferinței. Din această cauză
colectarea acestor informații va fi utilă chiar dacă pe alocuri, puțin cam extravagante sau dominate,
este important de știut că la un moment dat va trebuie modificată viziunea asupra instrumentelor de
lucru pentru ca ele să nu activeze doar pe o singură latură, ci să meargă pe sistemul dual bine-rău.
Astfel, convingerile puternice ar putea deveni o capcană pentru a duce mai departe
demersuri aferente acestei decade. Pentru cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un
proces de cercetare spirituală explorarea acestor demersuri nu constituie un pericol chiar atât de
mare pentru că necunoașterea nu-i sperie, ci, dimpotrivă, îi incită și mai mult la practică. Astfel,
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careul Venus-Uranus care se traduce prin nesiguranță în fața unor schimbări sociale va avea un
caracter revendicativ și va pune o mare greutate pe cei din anturajul persoanelor orientate către o
practică spirituală. Așa vor fi constatate anumite disfuncții în ceea ce privește comunicarea
interumană, comunicarea între departamente sau transferul unor elemente care țin de procesele de
distribuție și analiză, integrare sau sustenabilitate asupra cărora Venus din zodia Rac lucrează de
ceva vreme.
Invitația la transformare devine o prioritate. Din această cauză unul dintre cele mai mari
pericole ale acestei perioade va fi acela de a respinge ideea care preschimbă adversarul în prieten.
Acolo unde se dovedește atât de multă intransigență sau rigiditate acolo va fi constatată și răceală,
confuzie, indiferență sau dispreț față de respectarea anumitor reguli morale.
Dar nu trebuie subestimat acest careu între Venus și Uranus pentru că superficialitatea,
aceea pe care o vom constata în special în relațiile de prietenie dintre oamenii care până acum și-au
permis anumite derapaje va fi ascunsă de diversitate. Este adevărat, în cazul unora, diversitatea ia
înfățișarea agitației cotidiene, ba că sunt ocupați, ba că nu au timp să se gândească la nevoile
personale, atunci cei din jur sunt obligați să suporte mofturile stresul sau frustrările. Dacă ar fi să
explorăm această tendință am lua în calcul și faptul că Luna, abia intrată în zodia Fecioară, primește
raze de dizarmonie din partea lui Lilith, cea care se afla acolo de ceva timp și care ne amplifică
teama de sărăcie, de singurătate, de boală poate chiar teama de moarte. Așadar, una din
componentele cele mai neobișnuite, apăsătoare care vine din explorarea careului Venus-Uranus se
adresează fricii de a fi părăsit, alungat, ignorat sau nebăgat în seamă.
Cu alte cuvinte această dorință de a fi tot timpul în contact cu diversitatea devine și
obstacolul cel mai mare. Practic, acum pe cer este desenată o cruce cosmică pe semne mutabile la
care participă luminariile împreună cu Saturn și Neptun la limita superioară a toleranței admisă.
Asta se traduce prin persistența unei stări de agitație care duce la nerespectarea unor reguli sau
infidelitate. De aici multe rele se pot întâmpla, iar una dintre cele mai neplăcute va fi dată de faptul
că nu se va respecta dreptul la intimitate.
Când Luna se apropie de Lilith, sentimentele oamenilor devin confuze fiind mai curând
inclinați să ascundă adevărul care este cerut în mod implicit, să-și facă speranțe false față de viitor
să renunțe la anumite privilegii pentru satisfacții de moment. În fiecare lună trecem o dată prin acest
unghi și încă odată prin opoziția Lunii cu Lilith ceea ce înseamnă că de două ori pe lună trecem prin
experiențe care încearcă de fiecare dată să ne convingă că izolare este cea mai bună soluție. Cei care
sunt puternici de fiecare dată privesc aceste confruntări sociale ca pe niște provocări venite din
partea comunității pe care au învățat de-a lungul vieții să le abordeze cu înțelepciune. Dar nu toți
vor privi realitatea cu aceeași determinare și cu aceeași deschidere. Pentru că așezarea Soarelui pe
un alt braț al crucii mobile, chiar dacă acesta trimite un trigon spre Capul Dragonului, arată un
moment de slăbiciune pe care nu vom reuși să-l gestionăm corespunzător, în faza de început ne va
spune că toată problema aceasta a momentului nu este altceva decât o agresiune abordată cu scopul
de a interzice un drept.
Vorbim aici despre evaluări greșite, dar și despre ușurința de a cădea pradă unor tentații prin
intermediul cărora o mare parte din problemele cu care ne confruntăm acum să fie văzute altfel
decât sunt în realitate. De fapt, principala problemă a acestui moment nu este cea dată de conjuncția
Lunii cu Lilith, ci de careul pe care Marte și Neptun îl împlinesc în noaptea de 25 spre 26 mai.
Acesta este unghiul care amplifică de fapt toată această slăbiciune.
Apar, așadar, evenimente sociale pe care oamenii le abordează diferit și nu pentru că ar vrea
să le înnoiască, ci pentru că judecata lor activează acum în penumbră și fac o selecție ciudată, aleg
doar evenimentele negative, doar ceea ce-i nemulțumește, doar ceea ce-i enervează. Așa după cum
se poate constata, multe din episoadele pe care le avem de traversat pe finalul lunii mai vor să ne
convingă că accidentele sociale sunt singurele realități ale prezentului. Putem vorbi aici despre o
criză de identitate, o criză de personalitate sau de compromiterea imaginii publice prin alegeri foarte
proaste.
De altfel, nici nu va fi foarte greu să constatăm acest lucru pentru că apropierea lui Marte de
Mercur retrograd anunță că elementul pe care până acum l-am preferat, tocmai pentru că venea
dintr-o zonă a culturii, a educației sau a comunicării, acum este respins. Dacă adăugăm la toate
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acestei caracteristici trigonului Venus-Chiron împlinit în după amiaza zilei de 27 mai înțelegem că
se caută breșa de securitate care a făcut o metodă să nu fie corectă, iar rezultatul greșit.
Dacă pentru omul obișnuit devierea de la cale nu constituie o problemă, deoarece nu și-a
găsit încă traseul evolutiv pe care să pornească, cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați
în procesul de evoluție accelerată vor vedea în această intervenție a societății asupra vieții lor
private reprezintă o dovadă de abuz.
Careul Marte-Neptun are însă o componentă interesantă asupra căreia vom lucra de-a lungul
următoarelor săptămâni cu atât de multă insistență încât vom observa că mai bine de jumătate din
întreaga energie va fi direcționată către această zonă. Componenta aventură care vine din partea lui
Marte va primi suficient de mult teren de explorare din partea lui Neptun, lăsăm senzația unei
călătorii inițiatice la finalul căreia toate problemele vor fi rezolvate. Prin această abordare, de fapt,
sunt selectate problemele urgente al individului și puse într-o succesiune anume încât pentru
următoarele aproximativ două săptămâni să ne ocupăm numai de ele, considerând că societatea ne
constrânge să procedăm în felul acesta. Basmele copilăriei conțin o asemenea suita de evenimente și
nu trebuie să surprindă dacă dintr-o dată viața personală va deveni subiect de roman, subiect de
telenovelă sau va semăna foarte mult cu poveștile pe care le-am învățat în perioada de formare.
În altă ordine de idei unghiul se referă și la confruntarea cu anumite mărturii șocante despre
viața intimă sau despre percepții referitoare la cum va arăta viitorul oamenilor, nu doar acela adresat
anului 2015, ci pe o perioadă mai mare de timp. Scopul principal pentru care sunt făcute acum
aceste dezvăluiri își au rădăcina mult mai departe în timp, în anul 2012 când anumite decizii
categorice au făcut ca aceea perioadă de 12 luni să fie denumite generic “anul extremelor”. De
atunci și până acum au trecut aproximativ doi ani și jumătate și multe din obiectivele pe care ni leam stabilit acum nu au reușit să le ducem la îndeplinire nici acum. Cu toate acestea, există un set de
experiențe, unele dintre ele chiar traumatizante care au fost acumulate în acest interval și din cauza
cărora vom considera că a sosit momentul să facem anumite dezvăluiri șocante.
Jocul complex pe care îl fac acum stelele nu ar trebui să surprind deoarece omul care are o
anumită constantă atunci când se implică în evenimentele sociale vede cu că acum totul este
răsturnat și unde arunci o piatră dai peste un om cu mintea sucită.
De fapt, ceea ce ar trebui să se înțeleagă din toată această ecuație astrală este că dorința de
strălucire contravine intereselor de grup. Cu alte cuvinte se investește prea mult în a promova
imagini care nu vor putea fi susținute în viitor și care devin acum un fel de drog. Se poate adăuga
aici și puțină voluptate, și puțină intrigă, dar și o înclinație către pasivitate care contravine mesajului
de evoluție spirituală aferent acestei perioade. Adică unii au povești frumoase, poate cei care sunt
inspirați le vor și transpune în istorisiri interesante, însă ele nu au prea multe în comun cu realitatea,
adică nu ne vor învăța prea mult, ci doar ne vor atrage atenția asupra unei constante negative. Din
această cauză cea mai mică opoziție va fi interpretată ca o lipsă de respect, de aici și tendința de a fi
tot timpul într-o stare de încordare că nu cumva o jignire din preajmă să ne găsească cu garda jos.
Poveștile frumoase pentru adulți au de regulă alt conținut decât cele pentru copii. Ele sunt
încărcate de convingeri, certitudini și mai puțin de jocuri de rol pe care copii îl iubesc atât de mult.
În absența jocului de rol toate direcții care vin din partea lui Lilith arată că oamenii se iau prea în
serios, că aleg să-și protejeze orgoliile de carton fără să accepte că experiențele celorlalți la vârsta
maturității îndeamnă la a așeza într-o ordine corectă și eficientă propriile experiențe de viață.
Aici nu ne referim la experiențe de viață care vin din negura anilor, ci la cele din trecutul
apropiat adică din perioada 11-20 martie, intervalul la care facem acum trimitere pentru a ne așeza
gândurile într-o ordine mult mai bună. Dacă în același interval viața a fost evaluat corect, dacă
atunci inițiativa și curajul nu au fost folosite ca arme împotriva celorlalți, modelul de viață care se
va construi acum va fi corect, atent la sentimentele celorlalți, liber în exprimare, dar fără a intimida
exprimarea celorlalți.
Ultima zi de Fecioară va duce sentimentul de autocompătimire într-o zonă care dăunează
mult atât sănătății fizice, cât și sănătății mentale. Analizele care se fac acum, concluziile la care
ajung oameni prin diferite metode de investigare a trecutului dau greș. Și cum ne-am obișnuit deja,
de toată această autovătămare sau pierdere de vitalitate va fi găsit vinovat cineva din anturaj sau
poate chiar anturajul în ansamblul său. Acum, când Mercur retrograd se va afla în conjuncție cu
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Marte, ceea ce acum câteva zile invocam ca fiind inversiune, devine regulă corectă, standard sau
reper important pete care nu se poate trece. Adică, nu se poate să fii student fără să ai restanțe, să fii
copil fără să ai mâini sau picioare rupte, să fi bătrân fără să fii prins într-un sistem de asistență
socială, deși realitatea înconjurătoare dovedește că se poate și altfel.
Într-un tandem interesant, evenimentele zilei din 26 mai sunt strâns legate de evenimentele
zilei de 27 mai. Prin această legătură judecăm și binele și răul. Astfel că, în 27 mai ajungem să
mulțumim cuiva din preajmă, administrații locale, rasei umane sau universului pentru un bine
exemplar. La capătul celălalt al firului oamenii vor utiliza puterea de selecție pentru a descoperi
adevăratul vinovat, considerând că fac un bine societății dacă procedează așa. Pentru că Mercur se
afla în mers retrograd, fapta o va lua înaintea judecății, iar oamenii nu vor mai căuta adevărul real.
Adică nu vor mai ajunge la perioada 11-20 martie, când se presupune că au apărut intențiile care
acum se pot transforma în evenimente, ci vor invoca tot felul de episoade după bunul plac, arătând
că din această conjunctură astrală ei nu aleg disciplina care îi duce spre o perioadă anume din trecut,
ci haosul. Rezultatul este lesne de dedus: risipa energiei îi duce la stagnare.
27 mai, ca o zi în care ne întâlnim cu anumite rezultate, va fi interesantă la capitolul limitări
ale comportamentelor umane pe baza atitudinilor proprii. Cel care studiază fenomenul social, care
nu lasă să treacă o zi fără să se întrebe de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, va privi spectacolul
social cu o veselie aparte. Pentru el, nici bucuria și tristețea nu sunt reale dacă nu pot trimite,
punctual, la un eveniment din luna martie. Veselia va fi pusă pe seama explicațiilor pe care
personajele acestui teatru scurt le lansează către cei din jur, atunci când deviază de la această
schemă generală: ”Am avut o piatră în pantof!”, ”Mi-a fost poftă de înghețată”, ”Nu mai suportam
mirosul florilor de salcâm” ș.a.m.d.
Dacă din atitudinea lor se poate deduce că au o anume satisfacție față de suferințele
celorlalți sau față de bucuriile superficiale ale unora care le încurcă drumurile se întâmplă pentru că
se află în contact cu un mesaj simpatic al ecuației astrale aferentă momentului prezent. Această
informație sintetică spune că prezentul este dureros însă viitorul este încărcat de speranță. Așadar,
după cât de bucuroși sunt unii ne putem da seama dacă sunt acum în tabăra potrivită sau nu, pentru
că bucuria lor nu are acum nicio legătură cu viitorul. Viitorul, așa cum îl vedem aici, nu poate fi
decât încărcat de speranță, pentru că, după schema de repartizare a decadelor, segmentul viitorului
nu are un plan concret de implementare, ci doar viziuni asupra refacerii propriei structuri deoarece
el face acum trimitere la un episod care s-a consumat cu două luni în urmă. Sensul invers de
deplasare ce apare în dispozițiilor astrale ale momentului sugerează deci sedimentare, așezarea
lucrurilor în albia firească, dobândirea unei anumite înțelepciuni de viață, nu construirea unor
castele de nisip sau, de partea cealaltă, distrugerea castelelor de nisip construite pe plajă de alții.
Zilele de Balanță au darul de a modifica această percepție asupra vieții lăsând o impresie
foarte bună acolo unde am rămas cu portiță deschisă către înțelegere. Ajunsă în preajma Capului
Dragonului, Luna trimite raze de prietenie către planetele din Gemeni căutând să câștige timp, să
compenseze deficitul de atenție sau de respect abordate în ultimele săptămâni. Abia acum înțelegem
cât de important este ca trecutul să fi așezat acolo unde trebuie, nu în ograda altuia, nu pe trotuar și
nici în muzee. Există acum o doză suplimentară de respect pe care o vom utiliza în a aprecia
conduita celorlalți.
În felul acesta, reușim să modificăm conduita personală prin raportare la elementele
benefice ale comportamentului celorlalți. Unii numesc aceasta transfigurare, însă este mai mult de
atât pentru că nu este folosită o creație mentală, o formă-gând, care să conțină o anume informație
și, în virtutea acesteia, să se producă transformarea, ci transformarea în sine se va face din aproape
în aproape, cu pași mici, prin schimb.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală
accelerată vor vedea în acest transfer o dovadă vie a faptului că oameni fac parte din aceeași
structură în care integrează și valorile societății, dar în care își găsesc locul și ecourile răspunsurilor
venite din partea universului.
Acum, prin intermediul destinului, aceste derapaje, pe care le-am tot traversat în ultima
vreme, își găsesc locul într-un sistem de valori. Adică, până și oamenii care se simțeau vinovați că
au greșit în formă continuă, că au repetat aceeași greșeală de multe ori, reușesc să aibă un schimb
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pozitiv cu cei situați pe același nivel fără să-i judece, ci să-i respecte. Frumusețea acestui schimb va
lăsa un gust plăcut, iar cei care, de felul lor, se situează deasupra mediei vor avea acum șansa să-și
descopere vocația, să afle ce pot să facă pentru ei și pentru comunitate pentru ca lucrurile să rămână
cel puțin așa cum sunt acum.
Așadar, înțelegem din această distribuție a energie sintetice aferente zilelor de Balanță, dar
și, conform schemei de repartiție vibrațiilor repartizate decadelor, că progresul în acest moment este
condiționat de canalizarea pozitivă a dorințelor. Știm că, poate, în cazul unora, dorințele, chiar dacă
par pozitive, sunt alterate de un vis urât, de frica de eșec, de o teama de spații deschise, de
diversitate afectivă sau mentală, direcțiile susținute de prieteniile construite acum între zodiile
Balanță și Gemeni dau vieții un sens pozitiv, nu doar prin faptă, ci și prin atitudine.
Elementul neplăcut din cea de a doua zi de Balanță va merge pe linia de delimitare dintre
bine și rău, creând confuzia alegerilor categorice și definitive așa cum au fost prezentate ele în ziua
anterioară. Mulți se vor întreba că, dacă tot se hotărâseră în privința unui traseu, de ce sunt în
continuare în această barcă a ambivalenței. Acesta ar trebui să fie practic momentul în care să se
aprofundeze observațiile aplicate părții întunecate a personalității. Defecte de caracter nu pot fi
atinse printr-o sporire a încrederii în sine sau a gradului de satisfacție. Din această cauză careul pe
care Mercur și Neptun îl împlinesc lasă impresia de prefăcătorie, indiferență față de promisiunile
făcute anterior sau chiar neseriozitate.
Aici pot apărea și anumite conflicte de idei și abia pe acest conflict să se așeze divergențele
de opinie care să ducă la conflicte, ocolindu-se, de fapt, adevărata natură a problemelor. Dar careul
Mercur-Neptun nu se referă doar la asta, ci și la gâlceavă, irascibilitate, zăpăceală, pierderea unor
obiecte importante sau chiar îmbrățișarea iluziei.
Dacă în zona intimă aceste combinații nu au un caracter periculos atât de mare, în zona
publică pot apărea tensiuni între grupuri pornind de la o interpretarea eronată care să ascundă de
fapt tendința unui lider de a incita revolta maselor. Unii ar putea să se folosească de mesaje directe,
iar alții vor folosi apelul la trecut într-un mod acuzator la adresa grupurilor slabe pentru a le afecta
imaginea și a slăbi legăturile interne.
Acesta este, de altfel, și momentul în care iese din scenă piesa zodiei Balanță, jucată
exemplar de Lună. Acesta este și momentul în care se fac declarații categorice pe care apoi să nu le
mai poată repara, iar dacă sunt incomplete nu mai pot fi reiterate, multe dintre acestea având un
caracter decisiv. Cu alte cuvinte, acum, când Luna a ieșit din Balanță, ne-am ales prietenii și
dușmanii, dar nu pentru că o ordine de fapt ne-a impus, ci pentru că după propria judecată așa ni s-a
părut corect. Există multă tensiune pe acest final de tranzit al Lunii prin Balanță și din această cauză
nu trebuie să confundăm greutățile majore ale vieții cu episoadele din acest moment care au un
caracter dur și obțin dispensă din partea ecuației astrale în a întârzia ceea ce în mod normal trebuie
să meargă mai departe de la sine.
Trecerea Lunii în Scorpion îi va îndemnat pe oameni să stabilească un nou preț al
sacrificiului. Acum sunt singur și vor întâlni într-o conjuncție care nu se va mai dovedi atât de bună,
pentru că va induce prea multă putere conflictului întreținut de ceva vreme de Mercur retrograd. Se
va face apel la seriozitate însă doar pentru a susține o înțelegere subiectivă a unui eveniment. Cu
alte cuvinte, va persista tendința de a generaliza de la un caz particular, ceea ce va împovăra mult
sarcinile de acum și va face progresul din ce în ce mai dificil.
Scorpionul, fiind un semn de putere, va reuși prin tranzitul Lunii să-și impună toată această
forță într-un cadru restrâns, lăsând impresia că lucrurile pot să meargă pe un făgaș normal de vreme
ce intensitatea interacțiuni nu s-a schimbat. Nu este prima dată când energia Scorpionului reușește
să penetreze zidul gros al conflictelor sociale bazate pe lipsuri, invidie, abuz de putere.
Dacă nu intervine atât de mult prin proiecții sensibilitatea ar putea, chiar dacă se adresează
celor puțini, să pună la baza reușitelor sociale o nouă modalitate de a interacționa, urmând ca pe
viitor să poată fi pusă în aplicare la o scară mai mare. Acolo unde se întâmplă acest lucru oamenii
nu sunt pregătiți să participe la o schimbare, iar energia Scorpionului va purta pentru ei, nu mesajul
transformării și al regenerării, ci pe cel al menținerii.
Așa după cum se poate constata, misterul zilelor de Scorpion au darul de a dezvălui dintrodată celui capabil să vadă care este nivelul persoanei care se adresează grupului din care face

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

176

parte. Cu toții vom insista pe acest mesaj emoțional marcat de accentele retrograde ale ideilor care
nici în zilele anterioare nu și-au găsit rezolvarea sperând că măcar acum, prin forța Scorpionului, să
putem soluționa ceva.
Astfel, momentul în care Luna va trimite un trigon către Neptun va stabili deja care sunt
condițiile noilor asocieri, care sunt măsurile care pot fi aplicate împotriva unei criză, care sunt
oamenii de încredere sau în cine putem investi. Asta se întâmplă nu pentru că dintr-odată oamenii
sunt mai sensibil la acest gen de comportament responsabil, ci pentru că Mercur retrograde
accentuează această natură afectivă, nu la modul general, ci doar în direcția unor traume sau a unor
evenimente marcante care au
zdruncinat și pe care persoana în
cauză nu le-a putut depăși cum
trebuie.
De aici tragem concluzia
în valorile spirituale vor fi
evaluate altfel, că se va proceda
la o inventariere a tipurilor de
relații pe care le dezvoltăm și
care vor fi dominate de
necesitatea transformării a ceea
ce a fost rău. Drept dovadă
astrală avem două unghiuri, unul
pozitiv și altul negativ, pe care
va trebui să-l gestionăm după
cum ne sunt experiențele
acumulate în trecutul apropiat.
Pe de o parte, avem trigonul lui
Uranus cu asteroidul Junon, iar
de partea cealaltă careul
Soarelui cu Neptun. Asta
înseamnă că valorile personale,
cele care țin de inserția
individului în grupul de
apartenență, și cele spirituale
sunt acum evaluate altfel din considerente practice, după rezultatele pe care le pot produce pe
termen scurt. Vorbim aici despre ușurință de a învinge un rău, dar și de beția puterii, aceea care vine
din aplicarea unei victorii printr-o formă de asociere de care nu am avut parte anul acesta.
Pentru ca unghiurile acestea se adresează unui segment de timp destul de mare, rezultatele
sacrificiului de acum ar putea să nu fie văzute, dar în mod sigur viitorul va arăta cât sunt de
valoroase. Asta se întâmplă pentru că mesajele de acum au nevoie de timp pentru a fi sedimentate
pentru că soluțiile care vin acum să găsească cele mai potrivite mijloace și să se atingă ținta.
Așa după cum se poate constata ultima decadă a lunii mai ne duce în fața unor concluzii
interesante. Cei care au suficient de multă înțelepciune încât să nu se piardă cu firea în fața unor
evenimente prea strălucitoare, prea dulci sau prea plăcute vor reuși să-și construiască, până în
decembrie 2015, un viitor atât de puternic și stabil încât evenimentele astrale ale următorilor ani să
nu-i surprindă, să nu-i ia pe nepregătite chiar dacă vor avea și pentru ei un caracter mai dur.
Gândul echilibrat va fi elementul cel mai util în această decadă. Din această cauză evadarea
din prezent și întoarcerea spre trecut să fi înnobilată de sensuri și mai adânci, acelea pe care, la
timpul la care evenimentul s-a consumat, le-am văzut altfel. Acum avem mai mult curaj, mai multă
determinare și, în mod sigur mersul retrograd al lui Mercur pentru anumite persoane responsabile
reprezintă și desensibilizarea în fața unor dureri inutile ipostază care se va solda cu rezultate
eminamente bune.
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IUNIE
Se plătește o taxa de protecție pentru a trece pe
pod sau pe sub el.

"Doar două lucruri sunt infinite: Universul și prostia umană, și
nu sunt sigur în legatură cu Universul." (Albert Einstein)
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 1805 – Austria invadează Bavaria;
 1814 – Abdicarea lui Napoleon.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1675 – Ole Römer determină viteza luminii, măsurând
timpul scurs între două eclipse ale sateliților lui Jupiter;
 1856 – Zoologul Edmund Wilson studiază cum ouăle
fertilizate se transformă în embrioni și va fi primul care va
observa comozomii X și Y ai mamiferelor.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
APRILIE SPULBERAT de Ismail Kadare
„Situată în Albania interbelică, o țară în pragul modernității
europene, acțiunea romanului se concentrează pe implicarea lui Gjorg
Berisha într-o vendetă ancestrală, ale cărei reguli sunt strict guvernate de
Kanun, un vechi cod al onoarei, care a dominat cultura albaneză de secole.
Familia lui Gjorg este angrenată într-o dușmănie veche de 70 de ani cu o
familie vecină, Kryeqyqe. Romanul începe cu momentul asasinării de către
Gjorg a unui membru al familiei Kryeqyqe, pentru a răzbuna uciderea
propriului frate. Crima face din Gjorg următoarea victimă din ciclul răzbunării.
Kanun decretează că trebuie respectată o perioadă de armistițiu de
30 de zile după comiterea unei crime, perioadă în care ea nu poate fi
răzbunată. Această perioadă este descrisă în roman din momentul când
Gjorg își ucide victima, la mijlocul lunii martie, până când Gjorg va fi predat
justiției implacabile a Kanunului, la mijlocul lunii aprilie. în această perioadă,
Gjorg nu este nici viu, nici mort, ci suspendat într-un gol al timpului.
Scrisă cu extraordinară simplitate și eleganță, aceasta este o
poveste captivantă și chinuitoare. Spațiul dintre viață și moarte, pe care îl
descrie romanul, îi conferă acestuia o articulație fantastică, în care spiritele
lui Homer, Dante și Kafka sunt prezente. Kadare este, totodată, uluitor de
original, inventând o nouă limbă antică, folosită pentru a expune contradicțiile
din viața contemporană în Europa de Est.” (Dr. Peter Boxall, conferențiar de
literatura engleza și autor a numeroase lucrări despre proza si teatrul secolului al XX-lea).
RITUALURI de Cees Nooteboom
„Nooteboom a fost descris drept omologul olandez al lui Nabokov
sau Borges. Ritualuri nu este nici fățiș postmodernist și nici, în mod special,
realist magic, și nu este, cu siguranță, liniar sau predictibil.
Avându-l în centru pe Inni Wintrop, un gânditor privilegiat cu o viață
prosperă și prea mult timp la dispoziție, romanul evocă un peisaj literar
impresionist, în care oamenii și evenimentele se oglindesc reciproc, dar care
nu sunt explicate niciodată pe deplin. Propriul diletantism recunoscut de
Wintrop nu poate furniza răspunsuri, ci numai întrebări nesfârșite și
chinuitoare și, totuși, nu viața sa se situează în centrul romanului, ci istoria a
doi oameni pe nume Taads: tatăl, Arnold, și fiul său, Philip. Amândoi
sfârșesc prin a se sinucide. Nooteboom folosește circumstanțele diferite ale
vieții și morții lor pentru explora modul în care generații diferite sunt
confruntate cu crize similare, intelectual și spiritual.
în abordarea sa, Cees Nooteboom nu este nici prea filozofic, nici
antropologic; divagațiile despre natura lui Dumnezeu și despre existență nu
devin plictisitoare datorită descrierii ciudățeniilor macabre ale unei
circumciziuni sau sonorelor satire la adresa lumii artistice. Limba, de
asemenea, este precisă și poetică, atât când reflectă îndoieli existențiale,
cât și atunci când aduce omagii peisajului fermecător al Amsterdamului.
Ritualuri a fost primul succes major al lui Nooteboom în lumea vorbitorilor de limbă engleză; în cazul unui
astfel de roman idiosincratic „european", poate că acest lucru este grăitor în privința asigurării faimei sale.”
(Andrew Blades, doctorand in filozofie la Universitatea Bristol, UK)
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UN FILM
O LUNĂ ÎN THAILANDA (2012) - Regia Paul Negoescu
„"O lună în Thailanda" spune povestea lui Radu (Andrei Mateiu) care, în noaptea
Anului Nou, descoperă că nu e mulțumit de viața lui sentimentală și decide să se despartă de
prietena sa, Adina (Ioana Anastasia Anton). Pornește într-o călătorie prin cluburile și
petrecerile bucureștene în căutarea fostei iubite (Sânziana Nicola). Dar este oare ea femeia de
care Radu are nevoie cu adevărat?”
(http://www.cinemagia.ro/filme/o-luna-in-thailanda-566571/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
MORMÂNTUL DIN KONYA

„Poetul sufist Jalal al-Din Muhammad Rumi a găsit inspirația în vorbele unui drumeț rătăcitor, numit Tabriz.
Cufundat într-o stare de exaltare mistică permanentă, Rumi a fondat ordinul dervișilor în Konya, unde a fost
înmormântat în 1273.
Veniți, oricine ați fi
Antreul Mausoleului Verde este rezervat unuia dintre cele
mai celebre cvartete ale lui Rumi, care conține premisa
sufistă conform căreia toți bărbații și femeile, în ciuda
lipsurilor și nevoilor, pot să îmbrățișeze cărarea iubirii și
dezvoltarea spirituală. De asemenea, pune în evidență
caracterul ecumenic al învățăturilor primului maestru
Mevlevi (Muhammad Balkh - unul din cei mai cunoscuți
mistici persani și islamici, întemeietor al Ordinului
Mevlevi):
„Veniți, veniți, oricine ați fi,
fie un ateu, un vrăjitor sau un păgân, veniți
în casa noastră nu este loc pentru deznădejde
deși v-ați căit de multe ori în van, chiar și așa, veniți.”
(Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Un model pentru militanții europeni

„Între anii 1960 Si 1970, o mișcare uruguayană a făcut figură de matrice a terorismului de extrema stângă sudamerican: este vorba de Tupamaros. Acest grup, născut în 1962. chema la amintirea luptei incașilor împotriva
invadatorului spaniol pentru a duce o lupta de acum revoluționara. Totuși. Coane pragmatici. Tupamaros
considerau că modelul cubanez nu era aplicabil si că le-ar trebui să ducă o luptă de gherilă intensă pentru a
„apărea ca o putere în interiorul altei puteri“. în primul moment, această strategie va funcționa, în 1972, forțele
armate uruguayene estimau că Tupamaros formau „o dubla putere, cu un aparat militar de mai multe mii de
combatanți, o organizație clandestină de peste zece mii de militanți și o direcție strategico-politică trezind
admirația pentru îndrăzneala $i precizia activităților sale teroriste“. Succesul lor însă a fost de scurta durata în
1972, siguri pe forța lor. au lansat o declarație de război forțelor armate. în câteva luni. au fost învinși, uciși,
închiși și mulți dintre ei au luat calea exilului Totuși, influenta lor s-a răsfrânt asupra a numeroase grupuri
europene.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Marele copt Cagliostro despre el însuși

„Balsamo si-a alcătuit un personaj iluminat de cunoașterea ezoterică care provine din Egiptul antic. în pasajul
următor se adresează inițiaților săi: „Nu sunt din nicio epocă și de nicăieri; în afara timpului și spațiului, ființa
mea spirituală își trăiește existența veșnică și dacă mă cufund în gândire coborând în timp, dacă îmi extind
spiritul spre un mod de existență depărtat de cel pe care îl percepeți, devin cine doresc să fiu. [...] în ceea ce
privește locul, ora sau corpul meu material. el s-a format pe pământ cu 40 de ani în urmă; în ceea ce privește
familia, vreau să o ignor. Am renunțat la [numele] care mi s-a dat la naștere, la cel care mi s-a dat în tinerețe,
așa cum aș fi făcut-o cu niște haine demodate, devenite inutile. Mă recunosc în numele pe care l-am ales
pentru a apărea în fața voastră. Vă trebuie detalii, semne și parabole: ascultați! Să coborâm mai bine mult în
trecut. Toată lumina vine din Răsărit; întreaga inițiere vine din Egipt; am avut trei ani, apoi șapte ani, apoi
vârsta omului și de la această vârstă, nu am mai contat.
J.-Ch. Thilorier, Memoriu pentru contele de Cagliostro, Paris, 1786,
citat de P.A. Riffard, Ezoterismul, Paris, Robert Laffont, 1990.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 iunie)
Încrederea exagerată taie legăturile cu realitatea.

DECADA NR. 16
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

22

1-10 august

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

14

11-20 mai

Moralitate, spiritualitate, progres

36

21-31 decembrie

Valorile personale sunt judecate prin dezamăgire. Se fac proiecții. Spirit critic. Se menține
dorința de progres. Probleme de limbaj. Experiența de viață nu este apreciată. Seriozitate.
Precipitare în fața noutății. Se fac destăinuiri de personale. Tristețea vine acolo unde timpul este un
dușman. Încredere în sine. Se apreciază ca viața se schimbă în bine numai prin apreciere sau
desprindere. Expresivitate prin inteligență. Se cultivă un nou simț al valorilor. Optimismul plutește
în aer ca un parfum. Se trece de la originalitate la viziune de ansamblu. Întârzieri. Pierderi. Se
pierde un drept important de dragul unui confort iluzoriu. Sentimentul refuza compromisul. Apelul
la înțelepciune salvează dintr-o situații limită. Este reparată o ruptură. Victoria de acum nu
durează. Surprizele se țin lanț.
Ca o ultimă răbufnire a ceea ce a fost luna mai, la acest început de lun[ iunie finalul
tranzitului Lunii prin Scorpion aduce un etalon greșit în stabilirea unui preț. Din acest punct de
vedere ultimele zile au făcut parte dintr-o structură mult mai amplă, mai complexă și mai rafinată
care a dus la explorarea unor mistere pe care oamenii le-au atribuit doar valorilor cu care au lucrat
ori celor la care ajung în mod direct. Acum, când Luna și Junon vor fi în careu și când din Scorpion
ea va mai împlini încă trei aspecte (un sextil cu Lilith și două trigoane cu Chiron și respectiv Venus)
aspectul superficial al vieții constituie un medicament necesar pentru o viață prea încărcată. Este
clar ca debutul acestei luni nu va avea prea multe schimbări față de calitatea lunii anterioare, că se
va insista pe un spirit critic prea dur, prea agresiv și care nu va reuși să producă efectele scontate. În
plus față de ceea ce s-a-ntâmplat în zilele anterioare se caută o redimensionare a problemelor
personale pentru ca, prin separarea de acum, să fie protejate doar prin caracterul lor propriu-zis, fără
un efort din partea individului. Pentru unii acesta este un semn de lașitate, alții văd în el diplomație,
tact, spirit organizatoric, însă sunt și oameni care nu se tem deloc să spună că separarea înseamnă de
fapt o inventariere a calităților pe care apoi cel aflat într-o ipostază conflictuală să le vândă
dușmanului și să-l dezarmeze, să și-l facă aliat sau chiar prieten.
Dacă prin această strategie unii se vor simți superiori semenilor se întâmplă pentru ca și
până în acest moment au desfășurat activități în secret, departe de privirile curioase ale celorlalți și
că blândețea ori supunerea pe care o arată dușmanilor nu este o situație nouă, ci rezultatul unor
tatonări. Nu trebuie să neglijăm faptul că a lăsa interlocutorul să sondeze sufletul reprezintă un
adevărat act de vitejie în perioada când Luna trece prin semnul căderii sale (Scorpion). Pentru că
liniștea este acum o necunoscută, se va căuta simularea ei prin ironie, inteligență, disponibilitate
chiar o vigilentă în plus față de ceea ce se afla deja în derulare pe motiv ca oamenii din jur sunt
închiși ori la fel de dezinteresați de aspectul afectiv al vieții.
Din nefericire, elementul cel mai dificil în acest moment nu vine din faptul că se încearcă
depășirea unor prejudecăți sau ascunderea agitației interioare, ci din faptul că se constată că cei din
jur sunt cu adevărat fericiți trezind în inima și sufletul celui care tânjește după mai mult o anume
invidie. Nu este cazul să fim surprinși de faptul că zodia Scorpion intervine acum, în această ecuație
astrală, cu invidie. Invidia este o trăsătură pe care o regăsim în toate zodiile, indiferent de modul
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vibratoriu sau de elementul specific. Acum ea va fi mai puternică în Scorpion, fiind ajutată de un
cadru social prea aspru.
Momentul 1 iunie va încerca, dar nu prin trăsăturile zodiei Scorpion, ci prin cele ale zodiei
Săgetător să revină asupra unei hotărâri mai vechi din dorința de a face o alianță cu dușmanul cel
mai puternic și mai agresiv. Și această situație ar putea sugera o anume mobilitate, o măiestrie în
coordonarea relațiior sociale dincolo de limita fricii de a face sau grijii de a nu greși. Este posibil ca
unii să se perfecționeze în această tehnică, beneficiind de încurajarea unui prieten stabil, susținerea
unui apropiat care pune în relația cu această persoană mult suflet, dezinteres față de vreun beneficiu
și, evident, multă încredere.
Zilele de Săgetător devin secvențe în care individul își extinde încrederea în sine prin
intermediul celorlalți. Acum, când se simte zdruncinat de problemele sociale, profesionale sau de
cele sufletești, este temperat de cineva din preajmă să nu ridice mâna asupra destinului, să nu acuze
gratuit, să nu se piardă cu firea, doar pentru că are în fața ochilor dorințe neîmplinite sau umilințe pe
care nu le-a putut depăși.
Trecând prin conjuncția cu Saturn, Luna atinge momentul în care, uitându-se în spate,
observă realizările trecutului, dar are și puterea de a le înțelege mult mai clar, mult mai lucid sau
doar prin intermediul soluțiilor. Asta înseamnă succes prin prospectarea noului, evitarea unui
accident care poate venit prin folosirea unui limbaj necuviincios, sondarea propriilor defecte sau
apelarea la un calcul riscant pe care îl folosesc, în general, oamenii în vârstă sau cei cu experiență.
Vorbim aici de desprinderea de ușurința în a folosi energia, în a mânui cuvântul, nu doar pentru a
impresiona un auditoriul mai mult sau mai puțin educat, ci pentru a învinge un adversar căruia i s-a
acordat mai multă credibilitate decât merită.
Observăm că atitudinea susținută de această expansiune venită din zodia Săgetător arată, nu
doar că încrederea în sine, e prea mare, ba chiar și un pic de mândrie sau de aroganță prin care este
ascunsă o atitudine superficială, un gol informațional, un deficit cultural. Știm, făcând trimitere la
astrologia natală, că energia care vine din Săgetător cu greu va putea fi oprită atunci când are în față
un mare spațiu de desfășurare. Practic, pe aceasta se bazează în mare parte și eficiența care ne vine
din aceasta zodie. Fără a avea certitudinea unei bazei solide nimeni nu se aventurează în a încorda
un arc atât de puternic pentru a-și trimite, cu gândul, aspirațiile, voința sau alte elemente ce țin de
dinamica personală către ținte atât de îndrăznețe.
Pe principiul “Acolo unde îi stă puterea, acolo îi stă și slăbiciunea cea mai mare”,
retrospectiva momentului, cea care apare din sextilul Lunii cu Capul Dragonului și, implicit, Luna
plină care se împlinește pe axa Gemeni-Săgetător va scoate în evidență că nimeni nu este uitat de
justiția divină, chiar dacă foarte mulți arată, prin succesul lor, că pedeapsa de multe ori i-a ocolit.
Acolo unde selecția evenimentelor din trecut întărește prea multă încredere în sine, efectul coroziv
al Lunii pline se transformă într-un imens gol tradusă prin retragerea unei susțineri puternice. Mulți
dintre cei care practică o meserie unde inspirația, creativitatea, reacția de moment, expresivitatea
sunt importante, se vor simți acum deposedați de sursa puterilor și părăsiți de prietenul cel mai drag
care le-a stat tot timpul alături.
Pentru unii, asta înseamnă curajul de a spune adevărul chiar și împotriva lor, de a-și oferi
privilegiul de a folosi cuvinte greșite sau de a încălca sensurile cu toate că cei din jur avertizează că
o astfel de acțiune nu poate fi încununată de succes. Afișându-se în felul acesta ar putea da dovadă
de neseriozitate sau de lăcomie. Trecerea Lunii prin faza de Lună plină, dar și implicarea sa în
opozițiile care se construiesc pe axa Gemeni-Săgetător aduce acum, în zone foarte deschise,
probleme personale care nu ar trebui să iasă dintr-un cadru intim, din familie, nu trebuie spuse
celorlalți și nici împărtășit în vreun fel.
Astfel, momentul acesta scoate la lumină breșe de securitate într-un domeniu în care
comunicarea este foarte importantă sau în sectoare ale vieții care depind foarte mult de transferul de
informații ori de valori ce pot fi transformate în bani. Dacă urmărim schema de repartizare a
influxurilor astrale aferente decadelor, observăm că evenimentele concrete fac trimitere la anumite
secvențe care se orientează către prima decadă a lunii august. Nu am avut ocazia până acum de la
începutul anului să ne implicăm în acțiuni care să facă trimitere atât de clar și direct la momentul în
care să se împlinească un careu atât de agresiv de pe două semne ale puterii, Leu și Scorpion, așa
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cum se întâmplă cu relația dintre Jupiter și Saturn. Înțelegem, astfel, că momentul de Lună plină,
care se împlinește în 2 iunie, reprezintă momentul când anumite probleme de factură personală
nerezolvate sunt scoase pe zona publică și expuse unui auditoriu incapabil să înțeleagă că orice va
selecta acum își va compromite iremediabil statutul, imaginea sau stabilitatea. Vorbim aici despre o
greșeală, una lamentabilă, pe care individul alege să o săvârșească dintr-o stimă de sine prea mare,
dintr-o aroganță arătată celui slab sau pur și simplu pentru că are impresia că o asemenea faptă nu
va fi văzută, urmărită sau sancționată niciodată.
Astfel, această zi de sărbătoare ne îndeamnă să ne extindem orizontul percepției sau spectrul
faptelor către domenii interzise, urcă treptele societății nespecifice problemelor pe care dorim acum
să le scoatem din familie, din intimitate din gând,
din suflet și să le arătăm celor care nu dau o para
chioară pe ceea ce trăim în acest moment.
Din nefericire, și în următoarele zile de
Săgetător se va continua cu aceeași atitudine, în
aceeași manieră și cu aceleași instrumente ca și
cum oamenii nu învață nimic de la viață și doresc
doar să iasă în evidență, chiar dacă la fiecare pas
dau în câte o groapă sau întâlnesc un "prieten"
binevoitor care nu ratează niciun moment să le
aplice câte o lovitură în “moalele capului”. Nu
putem să ne împotrivim mersul firesc al
lucrurilor, dar mai ales nu putem să negăm faptul
că pentru unii aceasta înseamnă maniera în care
învață să meargă singuri, lovindu-se, făcându-și loc cu coatele sau căzând foarte des. Vorbim aici
despre lecții de viață pentru că în ultima zi de Săgetător Mercur și Capul Dragonului se întâlnesc
într-un trigon, fără a se reuși medierea tendinței Nodurilor în sensul direct de deplasare prin zodiac.
Pentru că în această perioadă, Mercur se află în mers retrograd, putem, totuși, vorbi despre o
mediere a tendinței Nodurilor însă în sensul invers, adică după direcția pe care o are acum Mercur.
De aici, tendința de a învăța din greșeli sau prin repetarea unui comportament care nu a fost
cuviincios sau care nu a fost conform cerințelor momentului din trecut.
Mercur în domiciliu este foarte atașat observațiilor sale, cunoștințele pe care le are și este
puțin probabil ca momentul 3 iunie să ne aducă un plus de originalitate, de inspirație, să ne
completeze un gol sau pur și simplu să ne ajute să vedem mai clar realitatea înconjurătoare. Este
însă interesant cum dispunerea astrală a zilei de 3 iunie ne îndeamnă să facem legăminte false sau să
dăm dovadă de abuz în a ne îndeplini anumite dorințe pe care trecutul nu ni le-a putut îndeplini.
Pentru că Luna, aflată acum în tranzit pe ultimul segment al zodiei Săgetător, se implică în două
configurații suprapuse pe nivele diferite (un careu un T pe semne mobile și o configurație numită
Zmeu) vom avea impresia că participăm la evenimente care sunt și foarte ample, dar și foarte
generoase în a declanșa efecte în cascadă.
Nu putem nega că, pentru unii, această diversitate de evenimente va fi o adevărată sursă de
bucurie, de încântare, un adevărat motiv să lase în urmă patimi mai vechi, frustrări sau alte drame.
Cu toate că există și o componentă pozitivă în dispunerea mesajelor astrale ale acestui moment,
acolo unde inițiativa se bazează foarte mult pe calcul, schemă de lucru, fără a lua în considerare că
s-ar putea ca toate acestea să aibă integrate esența întregului an, avem de-a face cu un caracter
retrograd care ne consumă inutil energia, ducând la un singur rezultat: inventarierea propriilor
probleme. Știm că psihologia modernă a făcut o adevărată obsesie din tendința inventarierii
problemelor personale și nu este cazul să le elogiem pe acestea și din punct de vedere astrologic.
Cine are un ochi bun va putea să identifice problemele trecutului care au remanența cea mai mare în
ceea ce sunt sau în ceea ce deține în prezent.
Dacă prezentul îi duce în punctul în care să se precipite în fața elementelor noi, atunci orice
investigare a trecutului, oricât de lucid ar fi individul, va duce la același rezultat. Fără un apel la
educația spirituală, călătoria în trecut sau mai exact atracția periculoasă către trecut poate schimba
balanța valorilor și îi poate duce pe mulți către eșec.
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Această Lună plină ce are un impact foarte puternic asupra perioadei de față, vine și cu
mesajul eficienței însă condiționat. Trigonul pe care Venus și Saturn îl împlinesc face trimitere la
perioada similară a anului 2014, când se căutau motive de înțelegere pe baze conflictuale, când se
căuta uniformizarea raportului de forțe prin acoperirea minciunii, înșelăciunilor, indecenței. Dacă
această întoarcere spre trecut depășește a doua decadă a lunii mai, adică se întoarce spre luna iunie a
anului 2014 arată că, de fapt, motivele căutării succesului în prezent reprezintă consecința unor
tulburări interne. Dacă luna iunie 2014 a însemnat perioada în care ne căutăm liniștea, luna iunie
2015 vine cu mesajul certitudinilor, însă doar în cazul celor care am dorit să-și redobândească un
echilibru prin relații, prieteni, achiziții noi în anul anterior.
Zilele de Capricorn devin o expresie a unor victorii mai vechi. Este adevărat că acum se
vrea mai mult de la viață, iar pentru a obține se va proceda în mod greșit, căutând să se compenseze
un deficit de informații prin captarea atenției în mod continuu. Se știe că un personaj gălăgios nu va
fi niciodată deranjat de gălăgia pe care o produce, ci dimpotrivă arată că face ceea ce-i place, că este
în elementul său. La polul celălalt persoanele care sunt din fire mai timide ori care aleg să
procedeze altfel vor prefera întotdeauna liniștea, considerând că de acolo le vine puterea cea mai
mare și, în egală măsură, le respectă si celorlalți dreptul la liniște pe care îl merită.
Careul Lunii la Axa Dragonului înseamnă zgomot, iar zgomotul întărește mult mânia unui
individ împotriva grupului din care face parte. Exista persoane care aleg cu bună știință să se
manifeste atât de tulburător sau lipsit de respect față de momentul de liniște al celorlalți. Acum când
Luna se află în Capricorn motivul zgomotului nu este unul lipsit de importanță, dar nici unul care să
poată fi ținut secret. Legătura pe care Luna în Capricorn o are cu Saturn din Săgetător scoate în
evidență această vocație a ușurinței de a strica ceea ce este valoros pentru ceilalți. Acolo unde
indivizii aleg să se gândească de mai multe ori înainte de a face un pas vom asista la procese de
blocare. Se vor gândi atât de mult la consecințele faptelor lor încât o parte din demersurile pe care
și-au propus să le ducă la îndeplinire într-un timp scurt se vor opri, se vor bloca, nu vor merge mai
departe, iar grupul de apartenență va fi protejat de gesturile necugetate ale acestora. Această dorință
de zgomot nu este însă una firească, așa cum nu este firească nici permisivitatea grupului de
apartenență față de acest tip de acțiune.
Exista însă oameni care neputând să-și controleze gândurile, sentimentele, agitația
interioară, chiar dacă nu produc zgomot fizic îi zăpăcesc pe ceilalți prin modul în care vibrează. Știu
însă ca nu trebuie să deschidă gura pentru a nu deranja, nu trebuie nici măcar să se miște pentru
asta. Este suficient să se află într-o stare de agitație mentală pentru ca aceasta, prin puterea
gândului, se va transmite foarte ușor în jur. Iată cum se complică lucrurile doar prin atingerea
momentului de dezordine mentală.
Din nefericire, și sextilul care Luna și Neptun îl împlinesc în seara zilei de 4 iunie arată că
această dezordine afectivă vine acolo unde țintele nu sunt alese corespunzător, adică din dorința de
a face bine cineva din jur ne face o recomandare pe care o vom urma și care, până la urmă, se va
dovedi greșită. Există și o altă componentă, aceea a inspirației negative prin care individul renunță
la confortul său, la liniștea sa, la echilibru său pentru că dintr-odată își amintește ca i-ar fi mult mai
bine dacă ar deține un alt locuri de muncă, dacă ar bani mai mulți sau dacă ar dispune de o mai mare
tărie de caracter.
Aceste elemente care subliniază o respingere pe care dorim să o compensăm prin
adjudecarea unei calități, reprezintă una din trăsăturile tranzitului planetei Venus pe ultimul grad al
zodiei Rac. În această a două zi de Capricorn se va scoate în evidență o anume trăsătura de caracter
de care uzează oamenii atunci când vor să-și facă rău singuri. Există momente în societatea noastră
prin care oamenii devin schimbători, instabili doar pentru că le face plăcere mai mult să-și facă rău
decât bine.
Dar noi, pentru că studiem astrologia, știm că trecerea lui Venus pe ultimul grad din zodia
Rac arată și un atașament puternic față de lucrurile care nu au fost rezolvate și care, în consecință,
pot răni. Înțelegem de aici că vom avea nevoie în aceste zile de Capricorn de apreciere, de vorbe
sincere, de dragoste, mai mult decât de a face ceva în locul altuia.
Întâlnirea Lunii cu planeta Pluton înseamnă însă și momentul în care oamenii se
revigorează, înțeleg drama din viața personală și aleg să fie înțelepți, adică să nu se mai judece unii
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pe alții, reușind, în felul acesta, să se facă trecerea de la relații reci, înghețate, la schimburi calde,
sincere, binevoitoare care duc spre progres social.
Există un mister în tot acest demers special pe care vom fi invitați, în special în această a
doua zi de Capricorn, să-l dezlegăm. Acest mister face referire la dorințele pătimașe, intime, chiar
vulgare prin care am dori să facem modificări esențiale în viață. Sunt oameni care nu au ținut cont
de caracterul periculos al acestor dorințe vulgare și, refuzând să le privească pe acestea de pe calea
de mijloc, au cerut vieții cu prea multă îndrăzneală schimbări incomode. Misterul face, așadar,
referire la un mod de înțelegere și va amplifica seducția cu atât mai mult cu cât se va pune în
percepție mai puțină înțelegere.
Trecerea lui Venus în Leu îl expune pe cetățeanul turmentat la cea mai multe dileme pe care
va alege să le rezolve prin emoții pe care acum paradoxal nu și le poate înțelege corect. Spre
deosebire de poziția sa în zodiac, Venus în Leu aduce o căldură aparte care va slăbi încordarea și îi
va face pe oameni să privească spre viitor cu mai mult optimism. De partea cealaltă, această poziție
a lui Venus aduce o prea mare îndrăzneală, o prea mare independență care ar putea să fie folosită
împotriva partenerului de dialog, a partenerului de viața care acum nu vrea aventuri, ci stabilitate,
nu dorește să audă declarații fierbinți, ci declarații de sinceritate. Cine reușește să dezlege misterul
autocunoașterii relaționale, va știi să ofere partenerului ceea ce are cel mai multe nevoie pentru ca
relația să fie consolidată. Din nefericire, Venus în Leu închide obloanele, oprind lumina înțelegerii
și rânind prin această acțiune fără să intenționeze asta.
Înainte ca Luna să treacă în Vărsător, Marte și Jupiter se vor întâlnii într-un sextil. Asta arată
că atunci când sunt închiși față de orice formă de critică, oamenii se simt mult mai puternici, iar unii
dintre ei chiar mai inspirați, mai inteligenți, mai expresivi. Din nou, se face referire la necesitatea
rezolvării misterului autocunoașterii relaționare pentru că, în caz contrar, acest unghi pozitiv dintre
Marte și Jupiter va aduce o metodă de evaluare bună aplicată într-un context greșit, judecăți lipsite
de conținut, prea mult entuziasm sau concluzii exprimate cu prea multe dantelării verbale.
Primul rezultat care dovedește că suntem pe drumul cel bun vine prin seriozitatea arătată
față de valorile perene. Aici putem vorbi și despre liniște, iar cei care lucrează cu energia, care sunt
preocupați de caracterul practic al evoluției spirituale vor iubi mult acest moment al zilei de 6 iunie
pe care îl vor considera o adevărată sursa de putere.
Trecerea Lunii în Vărsător înseamnă și opoziție cu Venus adică libertatea care se opune
confortului afectiv, așa cum îl vedem acum, în această perioadă, când ne place prea mult să trăim cu
obloanele trase.
Acolo unde individul are în jur oameni maturi, înțelepți sau care știu să aprecieze frumosul,
viața sa va beneficia de o susținere adaptată contextului, adică le va a arăta oamenilor că fac parte
dintr-un grup diversificat unde fiecare oferă celor din jur ceea ce are mai valoros și va primi un
feedback din care se va înțelege că nu exista o dependență sau o competiție, ci doar o sincronizare
pozitivă. Această sincronizare pozitivă reduce oboseală, ridică o interdicție și promovează
adevăratele calități ale individului de care în unele cazuri nici el nu este conștient.
Există însă un moment de surprindere în această primă zi de Vărsător, iar aceasta va veni din
faptul că oamenii caută modele de putere pentru a și le însuși. Se poate pierde însă din vedere că
adoptarea unui nou model de putere înseamnă și modificarea comportamentului. Aici, în această
zonă a modificării comportamentului, mulți se blochează și nu știu ce trebuie să facă pentru a merge
mai departe fără să strice nimic. Aici intervine educația pe care au primit-o de la familia sau cea pe
care și-au oferit-o ei înșiși de-a lungul vieții. Misterul educației acum, în acestei zile de Vărsător,
vine să aducă confirmarea faptului că omul se află într-o continuă perfecționare. Cine nu a învățat
acum are nevoie de susținere. Cine a învățat, se descurcă singur și momentul zilei de 6 iunie nu-l vei
găsi nepregătit.
Trigonul Venus-Saturn este un semn că din jur ne vor veni confirmări pozitive și că lumea
se poate schimba dacă rafinamentul nu este aruncat la coș ori dacă nu este strivit sub bocancul unei
discipline prea stricte, obsesive care nu accepta în nicio situație abaterea de la regulă. Momentul
acesta ne va aduce aminte de etapele intermediare ale evoluției individuale, dar și de cele
intermediare ale evoluției societății în ansamblul ei ori ale unor epoci. Saturn din Săgetător va face,
așadar, trimitere la titluri de proprietate care pot fi transferate de la un individ la altul, la
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certificatele de valori, la tezaurul care stabilește nivelul de trai ori puterea de cumpărare, la avuția
personală, aceea care nu este dată doar de lichidități, ci și de alte achiziții. Trigonul cu Venus din
Leu va amplifica această dorință de a străluci, de a valorifica îndemnându-l pe individ să se
coordoneze după confirmări pozitive, după sentimentul că aceste valori constituie elemente care
susțin un anumit nivel de evoluției al ființei.
Trecerea Lunii prin opoziția cu Jupiter va oferi Soarelui posibilitatea de a media și de a găsi
soluții care să combată o tensiune care s-a manifestat în zilele anterioare prin zgomot, reclamație,
reproș. De altfel, și Marte este implicat în această mediere care pare că dorește să ridice nivelul de
înțelegere și de cunoaștere prin experimentare directă. Dacă sunetul emis anterior nu a dat niciun
rezultat, atunci se va insista pe acțiuni de cooptare a altor persoane care, inițial, pe calea dialogului,
apoi printr-o formă de autoritate exercitată prin termen, cuvânt, noțiune, să înțeleagă sursa
problemelor, cauzele tuturor neajunsurilor pe care apoi prin personalitate să le mediem.
Este însă mai puțin important pentru tranzitul Lunii prin Vărsător dacă individul află
adevărul sau pentru ca, în conformitate cu strategiile de punere în aplicare a schemelor de modulare
a vibrațiilor decadelor, acum, în această perioadă, oamenii au mai multă încredere în viitor decât
pare. Este posibil ca întregul fond al dorințelor să reprezintă un adevărat resort, adică să ne dorim să
avem încredere în viitor de vreme ce prezentul ne dezamăgește atât de mult. Unii vor reuși în
intervalul de timp spre care tind, însă nu pentru că-și calculează bine pașii, ci pentru că au noroc.
Acum norocul este încurcat, mai exact ascuns, ca într-un concurs de orientare turistică, în spatele
semnelor, indicațiilor subtile. Aceeași schemă de acțiune a decadelor ne spune ca planurile de viitor
se bazează prea mult pe acțiunea sintetică a decadei a 14-a, cea care punea pe intrarea lui Jupiter în
Fecioară și, implicit, pe elementul de superioritate susținut de sextilul Marte-Capul Dragonului
împlinit în decadă a 23-a, o bază mult prea mare.

Nu putem nega superioritatea pe care o vom întâlni în august 2015, însă nu toți dintre cei
care o vor întâlni, o vor recunoaște. De aceea, încă de pe acum, dorință va încerca să ne pună oarece
piedici în calea acestui progres. Cei care sunt atenți la viața lor, că nu se pierd în detalii penibile vor
reuși să-și ridice nivelul de vibrație prin muncă, deși toate celelalte simțuri le vorbesc despre
respectul pe care trebuie să și-l acorde prin relaxare ori destindere.
Din cauza acestei combinații acum va fi vizibil un fenomen foarte interesant. Deși afară
lumea se scufundă, deși peste tot răutatea este promovată cu zâmbetul pe buze, cei care sunt cu
adevărat superiori și care vor deveni vedetele lunii august se retrag și combină relaxarea cu munca,
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izolându-se din fața agitației prezente prin a lucra la ton, atitudine, măiestrie. Unii își vor descoperi
că pot picta, scrie sau că au abilitați manuale și se vor bucura că destinul îi protejează din calea
viforului social, oferindu-le privilegiul de a munci într-un mod atât de plăcut și elegant.
Sigur, nu trebuie să se așteptăm și la recunoaștere socială pentru că aceasta va fi supusă unui
acut proces de transformare care are, de altfel, un mesaj bun, dar care nu va putea fi înțeles cum se
cuvine de cei aflați în poziții de conducere, care sunt formatori de idei sau care stabilesc învinșii și
învingătorii după liste elaborate din timp. Astfel, caracterul subiectiv va fi puțin mai dur decât în
alte perioade ale anului, însă căutarea plăcutului va diminua senzația de dezorientare sau de durere
și va face ca multe din cele grele pe care le traversăm acum să nu le percepem așa. Spre exemplu,
unii vor spune că nu mai contează cât de grea este viața, de vreme ce nu trecem prin ea de unii
singuri, pierzând din vedere că, de fapt, tovarășul de drum ne-o face mai grea.
Astfel, misterul cunoașterii de sine devine un atribut care ne va consuma o mare parte din
energie până în august, când Saturn își va reveni din mersul retrograd. Atunci ne vom întoarce în
timp, considerând că o parte din fapte au avut un caracter indecent și va trebui să le corectă. Acesta
este momentul spre care, în luna august, cei mai mulți se vor întoarce la libertățile pe care și le-au
acordata acum. Dacă educația se va impune, dacă nu va reprezenta doar un element de invidie
Atunci lucrurile se vor desfășura de o manieră rafinată, distinsă și constructivă.
Trecerea Lunii în Pești ne îndeamnă să ne cultivăm o anume originalitate pentru a vedea mai
bine ansamblul evenimentelor sau conjuncturii în care alegem să ne implicăm într-un anumit
demers. Se poate constata, astfel, că lucrurile vor putea să întârzie ori să se desfășoare altfel decât
ne-am calculat, adică prin pierderi sau urmărindu-se anume dorințe de răzbunare pe care nu am
putut să le canalizăm corespunzător până acum. Unii vor fi fericiți că se aruncă pisica în ograda
celuilalt, alții însă vor resimții cu mai mare luciditate lipsa de respect de care o probează cei cu care
lucrează acum.
Componenta curajului va fi în această primă zi de Pești legată de modul cum reușesc
oamenii să facă o legătură constructivă între viața spirituală și cea materială. Așa cum se poate
constata se va face apel acum la educație la modul cum este înțeles mesajul și mai puțin la
aspirațiile de mare anvergură, acelea care îi îndeamnă pe cei care nu sunt pregătiți încă să evolueze
să se piardă pe drum, să uite ținta pe care și-au stabilit-o și să devină extravaganți, nu original. Este
de la sine înțeles că acolo unde nu există o educație solidă sau construită prin bunul simț, avem de-a
face cu întârziere sau cu pierderi. Se poate face însă o compensare prin faptul că Luna în Pești îi
îndeamnă pe oameni să exploreze o senzație de adâncime care, prin cultură, informații suplimentare
sau rafinament spiritual, nu va fi cădere în gol, ci aspirații către mari spații sau către o stabilitate
care se va baza foarte mult pe respect aplicat învingătorului ori supraviețuitorului.
Aceasta componentă va fi cu atât mai vizibilă când, în a doua zi de Pești, Soarele și Jupiter
vor fi în sextil, iar Chiron și Lilith vor împlini o opoziție pe care o formează de mult timp. De o
maximă importanță în acest context va fi și conjuncția Lunii cu Neptun. Asta înseamnă că se va
căuta împlinirea unor aspirații care au legătură cu demnitatea socială sau cu dorința de putere pe
care, până acum, oamenii au arătat-o într-un mod mai puțin plăcut sau agreabil pentru cel din jur.
Dacă luăm în calcul și faptul că Marte și Uranus își vor împlini sextilul lor în aceeași zi de 9 iunie
am putea aduce în acest context și dorința de impunere sau pe cea de restricție, privite ca experiențe
de viață. Aici poate fi integrată și lăcomia, ca o mare tentație a vieții sau ca o trăsătură a societății
de consum prin care sunt satisfăcute doar nevoile sau dorințele vânzătorului și nici într-un caz pe
cele ale cumpărătorului.
Contextul zilei de 9 iunie reprezintă momentul în care învățam atât de multe despre viață
despre cum trebuie așezate experiențele în ordine, după importanța sau caracterul lor constructiv,
încât unii se vor simți cu adevărat îndemnați să-și facă planuri foarte ambițioase pentru următoarele
două luni adică până în decadă a 22-a (în perioada 1-10 august) când evenimentele concrete de
acum își vor găsi finalitatea.
Un element foarte important care trebuie consemnat în această conjunctură majoră a primei
decade a lunii iulie este acela al sentimentului care refuză compromisul ce nu dorește să se supună
criteriilor vânzătorului și care vrea să se țină departe de lăcomie pentru a-și salva înțelepciunea de
viață pe care a acumulat-o până acum. Cu alte cuvinte, acum oamenii respiră altfel, gândesc mult
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mai limpede, mai simplu și au curajul să privească problemele în față fără teamă sau frustrare.
Planetele din zodia Gemeni, în special Soarele și Marte, vor încearcă acum să ascundă problemele
personale și să lase impresia că acestea sunt impuse de o conjunctură socială mai puțin fericită, un
chiar negativă sau orientată în mod intenționat împotriva bunelor moravuri. Dacă ar fi să așteptăm
de la termen, noțiune, limbaj mai multe, atunci speranța de supraviețuire într-o conjunctură va fi
direct proporțională cu gradul de înțelepciune sau nivelul de cunoștințe ori, așa cum spun alții, cu
gradul de cultură. Nu încape îndoială că problemele ridicate în această zi de 9 iunie îi vizează în
special pe cei cu funcție, cu demnitate care nu reușesc să medieze între viața personală și cea
socială.
Ceea ce este interesant din această zi, vine din faptul că fiecare va aștepta de la celălalt mai
mult decât el însuși își poate oferi. De aici și caracterul iluzoriu al unor demersuri, însă această zi de
9 iunie nu reprezintă vedeta acestei luni doar pentru că aduce în același punct mai multe direcții
importante ale vieții sau că va reuși să ofere o chintesență a experiențelor de viață care au fost
acumulate prin depășirea unor restricții. Ea ne va surprinde prin ușurința cu care va hrăni speranța
că sentimentul poate refuza acum compromisul și se poate situa în afară unor elemente negative
care nasc pericolele lunii august. Doar prin acest mecanism trigonul, care încă este activ între
Mercur și Capul Dragonului, ar putea să ne ajute să nu cădem în păcatul blazării sau în cel al
extravaganțelor periculoase.
De altfel, multe din evenimentele acestei zile limitează puterea de expresie pe secvențe
viitoare, adică limitează împlinirea următoarelor etape în întâmplările sau demersurile aflate acum
în derulare. Vorbim totuși despre tranzitul Soarelui și despre tranzitul lui Mercur prin zodia Gemeni
iar asta înseamnă că vorbim despre bucurie, expansiune sau tendința de a lua lucrurile în ușor.
Bucuria superficială va fi și elementul care îi va diferenția de oameni. Astăzi, cu predilecție, vor fi
apreciați oamenii după urmele pe care le lasă, după cât de profunzi sunt sau după cât de agresiv sunt
în a disprețui o realizare pe care o văd în curtea vecinului. Din această cauză veselia superficială
care ne vine din zodia Gemeni va fi apreciată, dar, în egală măsură, ar putea primi o palmă în seara
zilei de 9 iunie când Luna va împlini o opoziție cu Lilith pe axa Fecioară-Pești. Sentimentul de
apartenență se poate răzbuna făcând apel la o înțelepciunea care nu se poate aplica în cazul tuturor,
care s-a dovedit a fi bun doar pentru un caz izolat, pentru cel care emite astfel de concluzii sau
pentru persoana care povestește la persoana întâi ce i s-a-ntâmplat.
Pe sextilul dintre Marte și Uranus acest sentiment de neapartenență îi va motiva atât de mult
pe unii încât ar putea dezvolta ambiții foarte mari care să-i ducă spre mari realizări în luna august,
dar și spre eșecuri, spre finalul anului 2015. În absența unor sentimente rele, apăsătoare,
compromițătoare, unghiul pozitiv care se împlinește între Marte și Uranus face trimitere la abilitatea
de a lucra cu informația sau de a inventa un lucru folositor pentru omenire. Este adevărat că se va
cere prea ușor părerea celuilalt sau etapele finale ale acestei invenții vor fi acceptate de inventator
ori modificate de acesta după o asemenea părere pe care cineva din preajma ar putea să i-o ofere cu
toată disponibilitatea. Până la un punct această înclinare a faptelor proprii după recomandările din
jur ar putea să nu fie atât de periculoasă pentru că Soarele iese din toleranța admisă trigonului cu
Capul Dragonului, adică inventatorul, pentru a se menține pe această linie, este obligat să facă un
lucru remarcabil, unul foarte bun sau extraordinar de util pentru cei din jur. El își poate face și lui
însuși un moft, acela de a crea lucruri care nu vor fi niciodată produse în serie sau care nu vor fi
înțelese de toată lumea. Dar nu toți oamenii sunt creatori și din această cauză perspectiva energiilor
astrale aferente decadelor va inversa aceste priorități și va construi ipostaze sociale menite să îl
izoleze pe inventator în așa fel încât să-i lase impresia că nu este bun de nimic sau că nu poate face
lumea mai bună, așa cum își dorește.
Așa după cum se poate constata, și acest medalion de unghiuri astrale va căuta să
administreze secretul individului pe baza unor rezultate pe care el însuși le-a făcut publice în
mijlocul lunii mai 2015. Acestea au cu predilecție un conținut spiritual din această cauză anumite
elemente care țin de compromis sau de extravaganță, ce vin să hrănească moralitatea construită cu
atât de mult efort de la începutul anului și până acum, vor reuși să rupă gura târgului doar atunci
când au ca țintă o modificare în zona spiritului său a moralității. Ceilalți vor reuși să se amestece în
diversitate, oferindu-și privilegiul de a fi nerăbdători, de a-și face anumite mofturi ciudate, de a
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disprețui sau plânge fără să spună nimănui acest lucru și de a considera că pot merge mai departe cu
acest bagaj negativ.
Din această cauză, prima zi de Berbec, însemnând ziua de 10 iunie, ne îndeamnă să reparăm
o ruptură. Prin tot ceea ce ne întâmpina acum se va face apel la marile biografii, la supunerea față
de cerințele celorlalți însă menținându-se același caracter incert, compromițător, superficial. Acum
căutăm aplauze și acestea trebuie auzite până foarte departe pentru că meritele individului să se
mențină în timp. Pentru că astăzi Mercur și Venus își împlinesc sextilul lor, dorința de a strălucirii
va face parte din preocupările momentului aducând ambiției pași prea mari pentru câtă putere are ea
acum.
Tristețea acestui unghi dintre Mercur și Venus este agreabilă, melancolică și va fi vizibilă
doar în intimitate și doar între persoane care se cunosc foarte bine. Altfel, discrepanțele care apar
între informație și sentiment ar putea să aducă prea multă aventură care să ducă la divergente de
opinie, ce vor adânci prăpastia dintre oameni. Luna și Saturn sunt acum în trigon și victoria
momentului ar putea dura. Condiția ca această victorie să dureze va reuși să fie îndeplinită doar de
oamenii care vorbesc puțin și care nu sunt obsedați de ceea ce li s-a-ntâmplat. Prezentul devine
profesorul care ne învață cum să ne purtăm cu cei din preajmă, chiar și atunci când aceștia sunt
foarte diferiți la aspect, educație, comportament sau mod de a se raporta la realitatea înconjurătoare.
Privind ansamblul perioadei pe care am analizat-o aici prin fondurile care se împlinesc, am
putea ajunge la concluzia că primele 10 zile ale lunii iunie sunt zile de surpriză ce reușesc să ne facă
viața mai frumoasă, având o perspectivă pozitivă programată pentru luna august, și de asemenea
punându-ne în fața unor experiențe spirituale care se vor întinde până la finalul anului 2015. Din
această cauză putem considera că veleitățile momentului au ramuri întinse în a doua parte a anului
pentru că rădăcinile înfipte în mijlocul lunii mai sunt puternice. Acolo unde oamenii nu au rădăcini
puternic înfipte în mijlocul lunii mai, ci, dintr-o alintare pe care au crezut că și-o pot permite, în altă
perioadă a anului, asistăm la momente spectaculoase de decădere. Pentru acești oameni surprizele
vor fi negative, iar lecțiile de viață vor fi foarte puternice la capitolul: Așa NU!
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Decada a II-a (11 – 20 iunie)
Se încearcă în prea multe și se reușește în prea puține.

DECADA NR. 17
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

28

1-10 octombrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

1

1-10 ianuarie

Moralitate, spiritualitate, progres

33

21-30 noiembrie

Se combat greșelile trecutului prin independență. În orice elemente rău exista un bine
potențial. Forța persista la aceeași intensitate și în bine, și în rău. Liniștea vine din bucurii mici. Se
alege un traseu în mare viteză. Viața de familie trece printr-un zdruncin. Se face un sacrificiu
pentru a păstra o armonie. Nesiguranță. Drumurile sunt agresate de o formă stranie de
neastâmpăr. O zi plină de surprize este o zi care umple un gol. Se revine la un model greșit de
putere. Realizările sociale motivează încrederea în sine. Dinamica socială intră într-un ușor
regres. Obstacol în conturarea zonei de confort. Se încearcă modelarea relațiilor de acum după
șabloane mai vechi. Schimburi și tranzacții stranii. O confirmare negativă amplifica o tensiune.
Căldura sentimentului reduce gradul de uzură. Ceea ce cere soluție urgentă trebuie aplicat.
Sentimentele se încălzesc. Îndrăzneală. Curaj. Victorie prin atac direct. Durerea este transformată
în demnitate.
A doua decadă a lunii iunie aduce o și mai mare amploare evenimentelor sociale lăsând
impresia că anumite lucruri se desfășoară după alte reguli sau pe baza unor învățăminte însușite cu
mare înțelepciune în decada anterioară. În realitate, acest interval ne va impresiona doar prin această
amploare a evenimentelor și mai puțin prin caracterul profund al unor întâmplări, după cum vom
vedea în analizele aplicate intervalelor delimitate de tranzitul Lunii.
Așa după cum știm din observațiile pe care le-am inserat în analiza decadei anterioare,
acum, la început de drum, Luna se află în prin tranzit prin zodia Berbec, apropiindu-se cu pași
repezi de conjuncția cu Uranus care se va împlini în seara primei zile a intervalului curent. În
aparență, va fi un interval marcat de risipă ce aduce un anume curaj în a spune care este secretul pe
care l-am ținut ascuns atâta amar de vreme sau care sunt gândurile pe care nu le putem împărtăși
celorlalți atât de ușor sau fără a fi obligați de o stare de fapt. Tot în aparență prima zi a intervalului
va face referire la jurăminte de viață. Aici sunt inserate, ca elemente astrologice, atât sextilul
Soarelui cu Uranus, cât și conjuncția Lunii cu Coada Dragonului, moment în care oamenii vor fi
încurajați de anumite întâmplări obiective sau de propria viziune să combată greșelile trecutului prin
independență.
Vor mai fi și alte situații de-a lungul anului 2015 în care nevoia de independență să treacă
dincolo de frică sau de alte inhibiții pe care conjuncturile astrale ale acestei perioade le lansează
oamenilor cu atât de multă generozitate. În această a doua zi de Berbec ne amintim de ceea ce s-a
întâmplat în ultima zi a decadei anterioare, adică în prima zi de Berbec. Sextilul pe care Mercur și
Venus l-au împlinit va face casă bună cu sextilul Soarelui cu Uranus, împlinit în a doua zi de
Berbec, și care va aduce o undă de speranță în locurile în care lumina, înțelegerea, compasiunea sau
acceptarea celui inferior nu au fost vizibile până acum.
O altă componentă pe care momentul acesta îl scoate în evidență este data de descoperirea
unei informații cu adevărat prețioase. În orice element rău există un bine potențial. De aici și o
multitudine de întâmplări care ne leagă foarte mult de trecut, dar nu oricum, nu de orice fel de
trecut, ci de momentul de început al anului 2015 când schema pe baza căreia ne construim planurile
de viitor a fost construită pentru prima dată. Puțini sunt oamenii care au avut încă de la începutul
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anului 2015 senzația că mijlocul lunii iunie are ceva special pentru ei. Puțin sunt aceia care au știut
precis ce anume le rezerva viața, ce au de primit acum și până unde poate merge cu curajul sau
independență în această restanță.
În realitate, momentul celui de-al doilea decan al lunii iunie ascunde un mister teribil.
Acesta nu va fi greu de observat dacă urmărim o schemă de repartizare a influxurilor astrale
aferente decadelor. Astfel, evenimentele concrete vor ținti către decada a 28-a, adică spre perioada
1-10 octombrie când Marte și Neptun vor fi în careu, iar Axa Dragonului se va afla pe finalul
tranzitului pe axa Berbec-Balanță, ceea ce reprezintă un moment de cotitură al vieții sau în acele
întâmplări pe care nu le-am administrat suficient de bine până în acel moment și pe care vom dori să
le împlinim în mare grabă.
Realizăm, astfel, că anumite întâmplări, anumite situații sau anumite evenimente la care
suntem constrânși să luăm parte acum, fie dintr-o plăcere stranie, fie pentru că profesia ne convinge
că așa trebuie să procedăm, vor exploda pur și simplu într-o mare diversitate de situații. Acum, în
acest moment când Mercur se află în plină mers retrograd, când i se opune planetei Saturn, dar când
primește în continuare o supervizare pozitivă din partea Capului Dragonului, nici nu bănuim ceea ce
ar putea să ni se întâmple la toamnă. Acum ne preocupăm foarte mult să ne punem în valoare
anumite calități, să atragem atenția celor din jur asupra unui element de detaliu, poate chiar unul din
esențial, dar care să le ofere o mare satisfacție. Prietenia Lunii cu Soarele și Marte, aflate acum întro conjuncție strânsă, ridică celor evoluați un mare semn de întrebare referitor la faptul că
întâmplările pe care le parcurgem acum sunt cu adevărat importante pentru nivelul pe care îl avem
sau dacă sunt cu adevărat utile pentru ceea ce am cerut. Descoperim, astfel, un mister aparte, unul
atât de bine legat, atât de bine închegat și de integrat în structura proprie încât numai cel care a
reușit în ultima perioadă să pună cu succes în aplicare starea de martor va reușit să vadă dincolo de
aparențe și nu se va strădui deloc să-i convingă pe cei din jur că dramă pe care o trăiește este reală.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Berbec aduce atât de multe evenimente la care este
implicată Luna încât ne vor pune în fața unor întâmplări care să ne ofere foarte clar senzația de
retrospectivă. Înainte ca Luna să intre în zodia Taur se împlinesc multe aspecte, unele dintre ele
chiar agresive, spre exemplu careul pe care Marte și asteroidul Chiron îl împlinesc în noaptea de 11
spre 12 iunie, înainte de răsăritul Soarelui. Acest unghi ne lasă senzația că liniștea vine prin bucurii
mici ori că a sosit momentul ca o parte din discuțiile care nu au găsit rezolvare în săptămânile
anterioare să intre acum pe făgașul normal. Cu toate acestea, în ciuda faptului că anumite lucruri
sunt îndreptate împotriva individului, ele arăta că oamenii se raportează la valori corecte și, în plus,
vor alege să activeze pe două fronturi.
Pe de o parte, îl avem pe Mercur care își revine la mersul direct dorind să repare anumite
greșeli de viziune sau de optică, iar de partea cealaltă, avem inițierea mersului retrograd al planetei
Neptun care, din domiciliu, la fel ca și Mercur, încearcă să compenseze deficitul de imagine sau de
profunzime afectivă pe care un individ îl indica atunci când, dominat de frustrări, eșuează în
îndeplinirea unei sarcini.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Berbec înseamnă, de altfel, și întâlnirea cu acea bucurie
pe care am amânat-o până acum. Aici este vorba despre a scoate la lumină un secret, un adevăr
interesant, un element straniu marcat de creativitate, capabil să se exprime la o viteză de lucru net
superioară. Este adevărat, o parte din aceste elemente vor fi marcate de defazare, adică într-un fel
vom gândi și în altfel vom acționa, într-un fel sunt așteptările față de anturaj, în altfel ne exprimăm
față de el. Dintre toate aceste unghiuri pe care finalul tranzitului Lunii prin zodia Berbec le indică,
unul dintre cele mai agresive se dovedește a fi careul lui Marte cu Lilith. Prea multă agresivitate
este scoasă la lumină și afișată într-o zonă care cere atenție, sensibilitate, compasiune, iertare, însă
vor fi și oameni care vor putea să facă destul de ușor acest lucru. De aici și misterul complicat al
zilelor de Berbec, acela care cere să fie explorate la o maximă intensitate a durerii sau în dezordinea
cea mai adâncă. Omul comun va înțelege că toate aceste episoade împlinite acum îl îndeamnă să
aleagă în mare viteză ceva și să-și exprime dorința verbală de a domina pentru că nu mai are timp și,
în plus, se așteaptă ca toată lumea să nu înțeleagă acest lucru ca pe o dovadă de lăcomie, ci,
dimpotrivă, ca pe o dovadă de ambiție pozitivă.
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Acesta este fondul pe care Luna va trece în zodia Taur. Aceasta este vibrația la care vom
apela cu toții pentru a compensa cotele alarmante la care vor ajunge în această perioadă nedreptatea,
indecență sau alte forme de abuzuri. Tot acum, Venus va fi în sextil față de Capul Dragonului,
încercând să pună în evidență prin creativitate acele valori personale cu scopul de a construi un
edificiu personal impresionant, magnific, impunător, dar careul pe care Soarele și Chiron îl
împlinesc atunci când Luna se află deja în exaltare (Taur) va ridica un semn de întrebare referitor la
sinceritatea partenerului de dialog sau la sacrificiul adevărat al celui care dorește să ne ofere un
ajutor într-un moment delicat al vieții. Este de la sine înțeles că toate acestea subliniază un traseu al
vieții, o devenire interesantă care se folosește de noțiunea de mister pentru a combate un rău cu un
bine potențial, așa cum s-a constatat în prima zi a acestei decade.
Dar dintre toate aceste sentimente, unele dintre ele chiar confuze, cel mai periculos, care va
avea și repercusiunile cele mai adânci asupra vieții, este sentimentul de teamă. Teoriile psihologiei
moderne indică faptul că teama survine atunci când omul iese din zona de confort și va fi activă
până când va apărea încrederea în sine. Aici se petrece un fapt interesant și anume că a ieși din zona
de confort înseamnă a te adresa unui auditoriu și, cei mai mulți dintre oameni, se așteaptă să le fie
acceptate gratuit, necondiționat sau foarte ușor, fără efort și simplu, gândurile, valorile sau
atitudinile. Prin această expresie a propriilor realizări, a propriei ființe unii vor considera că devin
mai slabi față de ceilalți sau, dacă nu devin mai slabi, atunci în mod sigur se expun unui mare factor
de risc. Din această cauză unii se tem să vorbească în public, au o puternică reținere în a se adresa
celorlalți, chiar dacă în preajma lor se află doar câteva persoane pe care, în plus, le și cunosc foarte
bine.
Careul Soarelui cu Lilith va face, cu predilecție, trimitere către această zonă a obiceiurilor
dezvoltate împotriva individului. Unii vor considera că liniștea este mult prea prețioasă pentru ca să
fie zdruncinată de aceste încercări care, în această fază, nici măcar nu știu să indice cu precizie care
sunt achizițiile adevărate pe care le vom comporta la final. Frica va constitui însă indicatorul precis
care va arăta că oamenii în continuare și acum, în timpul tranzitului Lunii prin zodia Taur, se împart
în două categorii, așa cum am constatat în ultima zi de Berbec, adică în 12 iunie. De altfel, noi nu ne
referim aici doar la trăsăturile unei zile. Despre acest sector ne ocupăm în analizele săptămânale,
atunci când acordăm o atenție mărită fiecărei zile atât prin particularitățile sale, cât și prin raportarea
la perioada din care face parte. Cu alte cuvinte, sacrificiul zilei de 13 iunie nu se adresează doar
acestui moment, ci va face trimitere, așa cum ne indică schema de repartizare a vibrațiilor aferente
decadelor, către decada a 28-a, adică către perioada 1-10 octombrie 2015.
Prin această situație se răspunde, de fapt, unei nevoi, aceea de a încerca să se construiască o
valoare atât de mare, atât de importantă, atât de puternică în raport cu celelalte valori care există
deja, încât, prin această situație, să primim garantul unei protecții susținută de putere. Din
nefericire, acest unghi negativ între Soare și Lilith înclina prea mult către putere și prea puțin către
înțelegerea acesteia. Din această cauză, ideile mari sunt criticate prea ușor și doar cu scopul de a fi
desființate.
Atunci când apare teama de a fi judecat, evident că apar și fenomenele conexe. Nu mai ești
spontan, te simți rușinat sau te vezi în conflict cu o idee simplă, promovată în momentul acela, crezi
că ești dependent de persoanele din jur pentru a ți se recunoaște o idee, te crezi o persoană respinsă,
conflictuală sau incapabilă să iubească ceea ce vede în jur. De altfel, nu doresc să fac aici apologia
fricii, ci doar să subliniez faptul că ea există și nu doar atât în societatea noastră este atât de
răspândită încât am ajuns să credem că a devenit un sentiment cât se poate de normal. Dacă amintim
aici stresul nu am face altceva decât să punem degetul pe rană. Toți oamenii moderni sunt stresați,
toți cei care au o preocupare invocă motivul stresului prin care subliniază o anume agresiune a
anturajului față de propria persoană. De aici înțelegem că zilele de Taur sunt momente în care ne
preocupăm de cele mai adânci temeri, de fericire cele mai întunecate pentru ca, înfruntându-le, să
ieșim la lumină.
Problema fricii, cea arătată, în special în această a doua zi de Taur, are însă conotații mult
mai mari decât par la prima vedere. Perspectiva acestor reacții personale, conform repartizării
vibrațiilor pe decade, țintește, în această problemă a autocontrolului, către finalul lunii noiembrie
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2015. Din nou, așa cum s-a mai întâmplat și în alte situații analizate anterior, suita întâmplărilor
care se vor consuma pe zona publică vor arăta că se desfășoară în mod stratificat.
Efemeridele lunii noiembrie arată, spre final, că momentul de frică pe care îl traversăm
acum în această perioadă se va contura sub forma unor evenimente sociale localizate în interiorul
grupurilor. Din această cauză caracterul dificil al celei de-a două zile de Taur are o perspectivă mai
puțin plăcută și, tot din această cauză, se impune acest avertisment. Teama de acum se va
transforma în eveniment la sfârșitul lunii noiembrie, pornind, inițial, de la un zdruncin localizat în
cercul de prieteni, în familie, apoi se va extinde către relațiile sociale poate chiar cele de natură
profesională.
La vedere, inițial, acest careu între Soare și Lilith va apărea ca un eveniment personal pe
care individul nu se străduiește prea mult să-l explice celorlalți. Cei care lucrează cu energia sau
care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor observa că atmosfera zilelor de Taur, în
loc să fie marcată de un îndemn către a construi lucruri frumoase, importante, devine o greutate în
plus aplicată deciziilor pe care anterior nu le-am putut adopta din cauza unor constrângeri de ordin
social. Acum individul va refuza să dea socoteală celor din jur pentru că, după cum a văzut în
ultima vreme, nu-i folosește la nimic.
Când Luna se va afla în opoziție cu Saturn, nu atât în opoziție perfectă, cât mai ales în
fereastra acestui unghi, Soarele și Marte își împlinesc la grad perfect conjuncția lor. Dacă adăugăm
acestui moment și faptul că Uranus trimite unghiuri pozitive către această conjuncție, dar și către
Jupiter, înțelegem că momentul de nesiguranță specific zilelor de Taur, acela care urmărește
inflamarea unui conflict personal, se transpune în forță, în exprimare sau într-o siguranță care își
extrage puterea din tradițional. Mulți pasionați de astrologie se vor mira observând că aceste
dispuneri astrale în care este implicat Uranus fac trimitere la tradiție. Uranus reprezintă
modernitatea și nici într-un caz valorile tradiționale, acelea care sunt puse pe seama planetei Saturn,
în special acum, când se află în tranzit printr-un semn conservator, Scorpionul. Este ușor de dedus
că întreaga energie a individului se îndreaptă către tradiție pentru că Jupiter din Leu se va folosi de
toată această dispunere astrală pentru a-și întări poziția. Și știm că poziția cea mai importantă a lui
Jupiter în Leu o reprezintă gloria susținută pe un istoric marcat de evenimente consumate în ultima
vreme care se extind către diferite domenii sau care implică multe persoane. Se va face, așadar,
trimitere la un istoric personal, acela pe care individul l-a hrănit din aproape în aproape de la
începutul anului și până acum. Doar în acest spectru al tradiției personale, al obiceiurilor personale
se poate vorbi despre putere și, implicit, de exprimare prin putere. Va fi însă mai mult decât
suficient pentru că întâlnirea dintre Soare și Marte de pe zodia Gemeni nu va aduce o prea mare
modificare acestor direcții. Zodia Gemeni nu poate modifica un element de voință care vine din
zodia Leu, ci îl poate ajusta, evidenția sau compromite.
De altfel, nimeni nu vă dori să modifice nimic în aceste zile pentru că triunghiul minor care
are drept focar conjuncția Soare-Marte va urmării să exploreze în beneficiu personal tot ceea ce îi
vine în preajmă, tot ceea ce este considerat bun pentru sine. Așadar, nimeni nu se preocupă dacă
este tradiționalist sau modernist, ci vă urmării să se exprime cu toată forța și inteligența de care
dispune pentru a obține un avantaj, pentru a se impune și, după cum am văzut anterior, acest lucru
nu se poate face decât prin apel la tradiție. Este adevărat, zodia Gemeni îi va face pe unii să-și
dorească strălucirea cu orice preț. Aceștia vor observa că drumurile se încurcă pentru că această
conjuncție Soare-Marte nu este doar focar în triunghiul minor împlinit cu Jupiter și Uranus, ci și
focar în careul în T împreună cu Lilith și Chiron. Cu alte cuvinte, binele personal s-ar putea să nu
reprezinte și binele grupului, iar realizarea personală ar putea să se construiască pe un eșec public.
Urmărind această suprapunere a evenimentelor se impune o întrebare: ce îl va interesa pe individ
întâi, realizările personale sau consecințele publice ale faptelor sale? Răspunsul nu îl putem primi
din această dispunere astrală, ci din prima decadă anului 2015, acolo unde suntem îndemnați să
privim pentru a ne așeza o bază solidă pentru proiectele de viitor.
Urmărind efemeridele primelor 10 zile ale anului 2015 ne vom putea ușor răspunde la
această întrebare. Pentru că începutul anului a fost marcat de conflicte dominate de dorințe
extravagante, neobișnuite, nefirești sau indecente, momentul acesta va pregăti, de altfel, ceea ce se
va consuma în ultima decadă a lunii iunie aceea care va împlini o mare parte din demersurile
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desfășurate de-a lungul primelor cinci luni ale anului. Abia acum vom vedea cât de mobilă este
convenția Soarelui cu Marte, cât de instabilă poate fi pentru cei care cred cu convingere că trecutul
nu-i poate influența în niciun fel. Și așa cum au procedat la începutul anului, la fel vor proceda și
acum arătând că sunt fideli unui mod de a fi, unei idei, unor obiceiuri, dar, în realitate, nu arată
altceva decât că sunt incapabil să se adapteze prezentului.

Zilele de Gemeni devin zile de sancțiune, în care drama vieții personale este explorată altfel
decât până acum, cu scopul de a fi rezolvată într-un timp scurt. Astfel, ideea de tradiție la modul
general se transformă în ideea de tradiția mea, obiceiul meu, dreptul meu. Prin ceea ce se
concretizează, deducem că viața celui care are acum parte de o astfel de schimbare de optică, are
nevoie de mari realizări, nu doar de un moment de satisfacție.
Imediat cum a intrat în zodia Gemeni, Luna i se și opune lui Saturn, prefigurând ceea ce
urmează să se consume la câteva ore de la împlinirea acestei opoziții. Este vorba despre intrarea lui
Saturn în zodia Scorpion prin retrogradare. Astfel, se revine la un mod greșit de exprimare, la o
atitudine eronată sau chiar la raportarea pe care individul a făcut-o în mod greșit la un model de
putere. Este important de subliniat că Saturn acum, intră în zodia Scorpion cu o idee greșită de
moralitate sau, cel puțin, nepotrivita momentului. Zodiile Scorpion și Săgetător au o anume
înțelegere pe cercul zodiacal ca fiecare să respecte celeilalte segmentul căruia i se adresează. Atunci
când Saturn trece din Săgetător în Scorpion lucrurile sunt inversate și poate apărea o formă de
invadare a intimității pentru că individul va fi tentat să pună în aplicare elemente nespecifice
momentului sau situației în care se află. Dacă luăm în calcul și faptul că Saturn intră în Scorpioni
direct pe gradul anaretic, lucrurile vor fi constrânse să dovedească un caracter practică într-un mod
în care energia Săgetătorului nu se poate desfășura. Fie că este prea rece, fie că este prea umedă, fie
că lipsește în totalitate lumina înțelegerilor acumulate anterior, toate aceste evenimente, care strigă
în gura mare că au spirit practic sau că nu vor să se exprime prin spiritul practic, vor provoca o
dinamică socială care, atunci când nu va fi ținută sub control, va intra în regres.
Caracterul complicat al acestei situații va fi accentuat de faptul că decada 17-a, cea pe care o
analizăm aici, reprezintă ținta proiectelor pentru decadă a 3-a. Efemeridele specifice decade a 3-a
scot în evidență un conflict bazat pe o administrare greșită a resurselor. Întoarcerea lui Saturn în
zodia Scorpion înseamnă deci revenirea la acele dorințe de îmbogățire, înavuțire sau la a acumula în
plus ori mai mult decât trebuie. Spre deosebire de decadă aceea la care se face trimitere, acum
Mercur se află mers direct, atunci se afla în mersul retrograd, ceea ce va face că în conjuncția cu
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Luna să arate că oamenii mai au totuși puțin noroc și, dacă se folosesc în mod înțelept de el, vor
obține un avantaj substanțial chiar dacă fondul general nu este bun.
Există un lucru foarte interesant în toată această dispunere. Acesta vine din faptul că
oamenii vor încerca să se saboteze unii pe ceilalți pornind de la sentimentul de prietenie. Nu încape
discuție că lucrurile se complică imediat ce minciuna este descoperită. Adică în cea de-a doua zi de
Gemeni, când Luna și Neptun, în mijlocul zilei, își vor împlini careul lor, dinamica socială ar putea
să intre în regres din lipsă de susținere. Este adevărat, realizările sociale pe care le invocăm acum
motivează încrederea în sine, iar ca dovadă avem pe cerul zile de 15 iunie trigonul pe care îl ridică
împreună cu Capul Dragonului.
Acolo unde oamenii nu se adaptează avem de-a face cu o creativitate abordată prin imitație.
Kitsch-ul va fi la ordinea zilei, nu pentru a susține lipsa de bun gust, cât mai ales pentru a ascunde
ambiția foarte mare a celor care cred că într-un timp foarte scurt pot recupera pierderile comportate
în aproximativ jumătate de an.
Cu toate că mulți vor dori să recupereze timpul pierdut, multe vor rămâne nespuse și o parte
din sentimente, acelea care intra acum în restricție prin trecerea lui Saturn pe gradul anaretic din
Scorpion, vor intra într-o decădere accentuată, arătând că acolo unde se dorește cu orice preț
succesul social există un gol în viață pe care vinovații vor să-l umple cu un element exterior. Vor
exista și oamenii care, fiind atât grăbiți, nu vor mai respecta timpii de lucru și își vor opri atenția
doar pe surprize. Este adevărat că o zi sau o perioadă plină de surprize umple un gol însă acest gol
nu trebuie umplut cu situații de scurtă durată, cu bucurii efemere pentru că mai târziu se va răzbuna
pentru că golul nu se referă la confort, ci la o necesitatea existențială.
Dacă în ceea ce privește viața personală această întoarcere spre trecut pentru a recupera
timpul risipit poate fi încadrată într-o schemă cunoscută, evenimentele sociale cu Saturn din
Scorpion se vor remarca printr-o explozie destul de periculoasă pe care am mai traversat-o la finalul
anului 2014.
Acum lucrurile se vor desfășura de o manieră impulsivă, scoțând în evidență faptul că
dorința de dominare pe zonă publică, în spațiul extins, însemnând raporturile dintre regiuni, popoare
sau chiar națiuni, intră din nou în criză. Pentru mulți criza de la finalul anului 2014 i-a speriat atât
de mult și ne-a lăsat impresia că valorile sunt atât de răvășite încât se pierde mult la capitolul
moralitate, că oamenii nu mai țin cont de bun simț, educație, nici măcar de cultură. Acum în această
perioadă ne întoarcem la resentimentele finalului de an 2014 în ideea că putem repara. Unii se vor
opri din această călătorie spre trecut abia la finele lunii ianuarie 2015, neavând puterea să meargă
mai departe sau, poate, nu le este permis din cauza raporturilor sociale în care sunt implicați. Pentru
a-și justifica din nou eșecul vor face trimitere la multe din episoadele pe care le-au traversat în
cascadă, rapid, de la începutul acestei decade și până în momentul de ingres al lui Saturn în
Scorpion. Se vor opri cu predilecție asupra momentului de careu dintre Soare și cu Lilith, arătând că
viața nu îi avantajează și pentru orice lucru minor ori trebuie să muncească prea mult ori trebuie să
facă un mare compromis.
Pentru unii, acest moment reprezintă o încurajare pentru că face apel la un program mai
vechi. Acest program vizează o combinație aparte de sentimente și idei raționale pentru a garanta
succesul. Nu sunt scoase din această ecuație intervențiile militare sau acțiunile agresive a unui grup
împotriva altuia cu scopul de a submina autoritatea sau de a-l înlătura dintr-o poziție. Proiectele
sociale, cu Saturn în Scorpion, întotdeauna vor căuta să construiască punți de acces către zone care
nu au fost explorate până acum ori care inspiră celorlalți teamă. Nu este exclus ca, luând în calcul și
implicarea planetelor din zodia Gemeni de acum, anumite acumulări să fie excedentare. Asta se va
întâmpla doar dacă începutul lui 2015 sau chiar finalul de an 2014 au fost două perioade marcate de
o moralitate îndoielnică. Acolo unde moralitatea nu a fost călcată în picioare, trecerea lui Saturn pe
zodia Scorpion, chiar dacă se petrece de pe ultimul grad al acestui semn, reprezintă momentul de
descoperire ce ar putea să fie reprezentativ pentru întregul an 2015. Dacă tot anul 2015 reprezintă
intervalul în care secretele sunt dezvăluite, am putea stabili că acest moment este definitoriu pentru
modul în care un individ arată că se interesează de dezlegarea misterelor, de înțelegere a propriului
mod de a fi sau de depășire a unor obstacole periculoase pentru minte, sentiment, conștiință.
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Luna nouă din Gemeni dorește să-i împace pe oameni, să le înlăture sentimentul de teamă,
să-i învețe să facă asocieri corecte, chiar dacă acesta se dovedesc a fi de suprafață. Momentul 16
iunie, mai ales pentru că este dominat de sextilul dintre Soare și Junon, aduce o nouă înfățișare
obstacolului pentru că îl conturează pe acesta în zona de confort. Asta înseamnă că sunt mobilizate
din nou alte directive, alte devize care ar putea fi mult mai periculoase decât cele de până acum,
pentru că se adresează grupurilor, celor care s-au construit prin asocieri motivate de nevoi specifice
acestei perioade, nu pe deziderate mai vechi, pe principii istorice sau cunoștințe acumulate în
perioada de formare.
Este adevărat că această conjuncție a luminariilor beneficiază de prezența lui Marte în
Gemeni, cel care va pune prea multă ambiție sau prea multă dezordine psihică în evenimente care ar
trebui să fie foarte simple, din dorința de a complica totul, de a face ca totul să nu fie plictisitor. Dar
noi, pentru că studiem astrologia, nu doar suntem consumatori de previziuni astrale, știm că
prezența lui Marte acolo va slăbi rezistența grupurilor care nu s-au maturizat încă, nu va produce
pagube însemnate acolo unde nu a existat un război evident, un conflict agresiv oprit din
considerente exterioare sau prin intervenția unui factor de reglare. În general, această poziție a lui
Marte suprapusă peste Luna nouă arată dorința de a coabita, de a explora prietenia fără a i se stabili
acesteia limitele acceptării sau îndurării.
Dar nu putem să nu luăm în calcul și faptul că cei mici vor dori să aibă aceleași drepturi cu
cei mari, de aici și posibilitatea ca acele grupuri care nu-și cunosc foarte bine limitele, ființele
mărunte care nu au limită în voință, dar au limită în gândire său nivel de cunoștințe, vor dori declara
război celorlalți, considerând că numai așa pot trece pe nivelul următor.
Cu alte cuvinte Luna nouă din Gemeni, ca ultim aspect înainte ca Luna să treacă în
domiciliu, adică în zodia Rac, va interveni asupra ecuației astrale cu tendința de a egaliza valorile.
Evident aici se poate vorbi și despre tendința de uniformizare, aceea care este în general specifică
semnelor de aer. De aceea evenimentele care vin prin intermediul semnelor de aer au această
tendință de a amesteca valorile și de a le ține într-o zonă superficială. Tendință de a îndemnat spre
asocieri suprafață. De această dată când Saturn va trece în Scorpion, lucrurile se vor complica, însă
doar în cazul celor care vor să comprime timpul ori să se acopere cu rezultatele celorlalți. Acest
aspect al administrării ia, prin trecerea lui Saturn pe gradul anaretic al zodiei Scorpion, forme
neplăcute pentru comunitate. Fie că avem de-a face cu un lider care nu-și cunoaște limitele, care
vrea prea mult și care nu știe să se oprească ori nu acceptă înfrângerea, fie sunt scoși la înaintare
oameni care nu au calități dar care, prin laudele celorlalți se cred mai sus decât sunt.
Trecerea Lunii în zodia Rac schimbă registrul comportamental și ne duce cu gândul la faptul
că în ultimele zile, prin atitudine sau prin faptă, am greșit față de un om foarte. De altfel, zilele de
Rac vor fi marcate de consolidarea unui sentiment de siguranță în raport, nu cu membrii familiei, ci
cu familia extinsă, aceea care include și prietenii apropiați, colegii de serviciu sau cunoștințele. Cu
cât vom explora mai mult acest moment, cu atât mai multe conflicte de idei vom traversa, iar
neîncrederea în sine pe care am încercat să o ascundem cu multă istețime în zilele anterioare ne
arată faptul că șabloanele vieții au nevoie acum de o reconfigurare. Misterul zilelor de Rac și, în
consecință, cel al zilei de 17 iunie, urmărește să smulgă toleranța din zona compromisului și să
transform relațiile sociale în raporturi încărcate de șansă, de noroc sau de flexibilitate. Cei care nu
au reușit până acum, deși au mai încercat, se vor implica în tranzacții neobișnuite, stranii care,
inițial, ne vor tulbura cu gândul că nu sunt în stare și din această cauză au nevoie de-un anturaj
puternic. Imediat cum a intrat în zodia Rac, Luna va trimite un careu către Axa Dragonului
subliniind această discrepanțe între nevoie și dorință și scoțând în evidență mai mult grija că nu vom
reuși în acest proces de transformare decât bucuria că, fie și numai puțin, vom putea produce o
schimbare importantă în direcția propusă. Ciudățenia vine din faptul că deși vom crede în această
ineficiență, realitatea va urmări, prin toate mijloacele, să ne convingă că nu avem dreptate și că
suntem ființe minunate, bogate, puternice, sănătoase și frumoase.
O parte din cei care vor într-adevăr să schimbe ceva se vor arăta prea nostalgici, în special
spre seară zilei de 17 iunie, când anumite stări proaste, un anumit disconfort ar putea să intre în
perioada de descreștere, lăsând loc romantismului și melancoliei. Acesta va fi, practic, momentul în
care mișcarea valorilor pe zonă publică va lăsa impresia de acumulări noi. Cu alte cuvinte, se va
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pune problema, în această primă zi de Rac, fără a influența în vreun fel dinamica evolutivă, a unei
scheme de recunoaștere pe care individul sau grupul de apartenență să o pună în aplicare urgent.
Unii vor dori rezultate imediate, alții vor smulge de la colaboratori promisiuni și nu se vor mai
interesa de derularea următoarelor etape, de vreme ce colaboratorii, prin această promisiune, își
arată susținerea.
Cu toate că pe zonă publică lucrurile se pot amplifica, fie dintr-o direcție pozitivă, fie dintruna negativă, în spațiul intim, acolo unde individul știe cel mai bine cum stă, starea de vitalitate
anunță o scădere considerabilă.
Pe acest fond intervine sextilul lui Marte cu Junon care îl îndeamnă pe individ să pună mai
mult preț pe ceea ce se află în exterior. Marte în Gemeni va pune mult accent pe cuvântul spus de
celălalt, pe laudă, pe apreciere publică, pe elogii, cu toate că acestea, uneori, se dovedesc a fi false.
Astfel, de dragul unor bucurii superficiale unii renunță la acest mod serios și tenace de a transforma
o energie negativă într-o energie pozitivă, apropiindu-se de modele mai vechi de comportare pe care
să le preschimbe foarte puțin și să aibă impresia că a făcut un lucru important pentru sine sau pentru
comunitate. Transformarea personală este un proces foarte important care are nevoie să meargă
mult mai departe de schimbul simplu de idei, noțiuni, obiecte, lucruri.
Așa după cum se poate constata, o parte din aceste probleme fac trimitere mai mult către
zona moralității, către segmentul spiritual acela care are în această decadă perspectiva cea mai mare.
Conform repartizării vibrațiilor aferente acestor decade, elementele de factură spirituală își vor găsi
soluția la finalul lunii noiembrie. Dacă analizăm efemeridele acelei perioade vom constata că atunci
totul se va rezuma la credință, nu la ajustarea propriului sistem de percepție la un alt sistem de
percepție mult mai bun sau mai eficient. Nu dorim, în această analiză a lunii iunie, să anticipăm încă
de pe acum ce se va întâmpla la toamnă, dar este important de subliniat că avem nevoie ca acum să
credem în perspectivă, cu atât mai mult cu cât evenimentele ne îndreaptă spre reculegere.
Conotațiile spirituale ale primei zile de Rac se vor continua și în a doua zi de Rac, deci și în
18 iunie, când Luna va împlini o opoziție cu Pluton, refăcând, astfel, careul în T pe semne cardinale,
ce-l are focar pe Uranus. Se reface astfel un traseu care a pus în dificultate conștiința individuală în
ultimele săptămâni luând, mai curând, înfățișarea unei confirmări negative aceea care amplifică o
tensiune. Zilele de Rac sunt dominate de trigonul pe care Mercur și Capul Dragonului îl împlinesc
acum, cu Mercur în mers direct, și aduc un plus de independență, originalitate și creativitate într-un
context în care este nevoie doar de căldură sufletească sau de protecție. Asta arată că, de fapt, se
dorește mai mult de la viață, dar oamenii întâmpină anumite dificultăți în a încadra așa cum se
cuvine aspirațiile în raport cu așteptările anturajului sau cu starea de fapt a lucrurilor.
Este posibil ca o parte din aceste discrepanțe să amplifice tensiunea, dar gradul de
înțelepciune sau experiența de viață pe care individul a aprobat-o până acum are și darul de a-l
proteja în fața unui obstacol care apare dintr-o dată. Dacă acest trigon între Mercur și Capul
Dragonului va fi abordat prin sentimente calde, deschidere, înțelegere, dar mai ales prin ceea ce ne
va fi cel mai greu să facem în aceste zile de Rac, adică tăcerea, o parte din aspirațiile cu care intrăm
în intervalul indicat și, mai ales, cu care dorim să încheiem această decadă importantă, își vor atinge
finalitatea cu brio. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală se vor simți încurajați de acest unghi dintre Mercur și Capul Dragonului să studieze ceea
ce ne va fi important pe viitor. Este posibil ca o parte din îndemnurile acestei zile de 18 iunie să lase
acestora impresia că, indiferent ce aleg, indiferent ce domeniu ne atrage atenția, sunt deviați de la
practică lor spirituală. Aceasta este o impresie falsă și este susținută de careul în T pe semne
cardinale pe care Luna, Uranus și Pluton îl împlinesc.
Chiar dacă preocupările spirituale uneori îi protejează pe aceștia și nu mai ajung să simtă
duritatea vieții așa cum se întâmplă cu ființele comune, această confuzie va fi pentru ei ceea ce
reprezintă pentru omul comun, confirmarea negativă a unor presupuneri. Pentru că trăim aici în
această lume, nimeni nu este în afara magnetismului astral. De aceea, preocuparea spirituală ar
trebui acum să fie orientată către a spori încrederea în sine și credința, elemente care vor fi
zdruncinate spre finalul lunii noiembrie, acolo unde se îndreaptă aspirațiile spirituale din această
perioadă. Singurele elemente care vor zdruncina cu adevărat credința pe care acum trebuie s-o
punem la rădăcina unui edificiu important sunt acele comportamente negative, antisociale, adică
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acele răzbunări pe care le-am arătat fără reținere la începutul anului 2015 când s-a împlinit opoziția
lui Marte cu Jupiter. Cel care dorește să construiască ceva important în viața sa va arătă stabilitate
sufletească și nu va fi zăpăcit în fața acestor conexiuni, ci le va privi pe acestea ca pe o țesătură în
care, din când în când, viața se înfașă.
Zilele de Rac se încheie cu un trigon pe care Luna și Saturn îl împlinesc. De această dată
însă Saturn se află în Scorpion și privirea critică pe care am iubit-o atât de mult în aceste zile de Rac
va fi îndreptată către relații mai vechi. Astfel, o parte din situații se vor apropia prea mult de
demonstrare, de argument. Prin acestea, cel slab se va justifica prea mult referitor la ceea ce a
pierdut sau la ceea ce nu a reușit să obțină oricât de multe eforturi a depus.
Astfel, zilele de Rac scot în evidență un mister pe care nu avem cum să-l rezolvăm în cele
câteva zile, cât durează tranzitul Lunii prin această zodie. Acest mister se referă la viață sau la
anumite procese pe care oamenii le ajustează foarte greu unii chiar de-a lungul mai multor existențe.
Dacă ne referim la credință am putea spune chiar că aceasta are acum nevoie de mai multă putere
decât am investit până acum, deoarece oamenii vor face apel la ea ca la situații de urgență, deși
zilele de Rac nu evidențiază urgențe de genul acesta. Pentru că urzeala astrală este destul de
complicată în aceste zile, sentimentul de apartenență la un grup va spori mândria că deținem
anumite calități și din această cauză credința ar putea să scadă în intensitate ori să fie folosită în
mod greșit. În general, Zilele de Leu vor explora această mândrie și o vor duce mult prea departe,
poate chiar în zona în care să conteze prea mult demnitatea socială. Însă nu este cazul acum, pentru
că acum Luna va trimite un sextil către Capul Dragonului, fără a media tendința Nodurilor.
De asemenea, se insistă asupra acestor idei false, care vor lua înfățișări benefice în prima zi
de Leu, pentru că Luna va încerca să construiască o linie de mijloc între aspirațiile revendicative ale
lui Mercur din Gemeni și nevoia de a trăi într-un mediu armonios, susținute de Capul Dragonului.
Prin toate acestea, orice element care se atașează de stima de sine, de orgoliu, de mândrie va fi
considerat util sau foarte potrivit momentului. În realitate, acesta este unul din elementele care vor
curăța credința, așa după cum vom constata abia la finalul lunii noiembrie când se va împlini careul
dintre Saturn și Neptun. Este adevărat că multe lucruri bune se pot întâmpla în aceste zile de Leu
chiar dacă la un moment dat Luna se va afla în careu cu octava sa superioară, Saturn. Din această
cauză, se pierde din vedere că Mercur se mai află o perioadă în fereastra opoziției cu Saturn însă de
această dată cu Saturn din Scorpion, ceea ce va construi situații incredibile, imposibile care au o
aparență socială impecabilă, dar care la interior sunt găunoase.
Acest lucru nu este însă pentru toată lumea pentru că nu toată lumea dorește să evolueze, ci
este destinat mai curând acelora care vor ca viața lor să devină din ce în ce mai bună sau din ce în ce
mai frumos trăită. Cei care ignoră aceste elemente vor fi oamenii comuni pentru care în aceste zile
de Leu viața va fi suficient de frumoasă încât să lase impresia, de altfel falsă, că sentimentele s-au
încălzit ori că îndrăzneala, curajul, reprezintă singurele elemente care îi pot duce la victorie. Astfel,
a doua zi de Leu ar putea să fie pentru această categorie socială o dovadă vie la capitolul
revitalizare. Aceste lucruri frumoase pe care le vom experimenta în zilele de Leu sunt susținute
astral de conjuncția Lunii cu Venus și de conjuncția Lunii cu Jupiter împlinite la un interval de
aproximativ o jumătate de zi. Astfel, această a doua zi de Leu reprezintă mai mult o încurajare în a
ne folosi de anumite privilegii sau în a face apel la nevoia de relaxare, distracție, consum de plăcere,
așa cum sunt îndemnate anumite categorii inferioare să procedeze atunci când, de fapt, tot ceea ce
există în jur le îndeamnă la seriozitate și muncă.
Sunt multe necunoscute care vor activa în această decadă. Unele dintre acestea vor fi atât de
categorice, de radicale încât vor ținti în decadă a 28-a către o schimbare majoră în care oamenii au
abordat-o începând cu acest moment în salturi până atunci. Unii se gândesc la faptul că această
schimbare nici nu are cum să se producă simplu pentru că dacă ne referim la modificări pozitive,
trecerea Capului Dragonului din Balanță în Fecioară ar însemna însușirea unor bunuri sau atingerea
unui nivel destul de înalt față de așteptări în așa fel încât privind în urmă să considerăm că toate
aceste merite speciale au nevoie de un timp suficient de mare pentru a se evidenția. Dacă ne referim
la opoziția Marte-Neptun, adică la neînțelegeri ce vin pe cale ideologică, la frustrarea că bunurile
cele mai valoroase sunt întotdeauna în curtea vecinului, adică maniera aceasta negativă de a evalua
decada curentă, va urmării în octombrie să găsească un vinovat pentru răul care a pornit de acum.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

198

Lucrurile se complică atunci când vom considera că perspectiva evenimentelor concrete reprezintă
același lucru cu proiectele de viitor. În această decadă proiectele de viitor nu reprezintă altceva
decât o sumă de experiențe de viață pe care le punem la baza unui edificiu pe care dorim să îl facem
cât mai impresionant cu putință. Dacă ar fi să facem o sinteză a tuturor momentelor de mister pe
care le traversăm în această decadă am putea să spunem că acest interval de 10 zile va fi dominat de
un simț al proprietății foarte dezvoltat. Atunci când omul simte că pământul îi fuge de sub picioare
se comportă de cele mai multe ori agresiv și aproape întotdeauna cu o anume duritate care ar putea
să fie înțeleasă greșit de cei din jur. Dacă acest simț al proprietății este cumva diminuat sau nu
interpretăm reacțiile celorlalți după temerile pe care le avem referitor la această problemă atunci
vom reuși să extragem din toată această construcție a momentului cele mai importante elemente pe
care să le punem la baza unui edificiu important și în octombrie sau în noiembrie, adică ținta
evenimentelor de acum, să ne bucurăm de ceea ce este mai frumos.
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Decada a III-a (21 – 30 iunie)
Datoriile reale sau închipuite devin drame, iar curajul obiect de
muzeu.

DECADA NR. 18
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

5

11-20 februarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

12

21-30 aprilie

Moralitate, spiritualitate, progres

8

11-20 martie

Nu se respectă o regulă. Întârziere. Relațiile noi duc la uitarea celor vechi. Atenție la
măsură! Se pierde o informație importantă. Calea și finalitatea trebuie să se împrietenească. Se
impune un bun. Aspirații stranii. Prea multe confirmări negative. Noi sentimente se înfiripă.
Conflictele sunt simplificate. Se stabilesc noi drumuri pentru a combate o nesiguranță. Se insistă pe
o direcție fără soluție. Prea multă ezitare. Reîmprospătarea vieții prin restricție. Zborul este imitat.
Sensibilitatea este adâncită în percepții stranii. Problemele de factură relaționala se inflamează.
Magie. Situațiile conflictuale se rezolvă prin generozitate. Se descoperă o nouă speranță. Nevoie de
mișcare. Expansiune. Puterile ascunse își fac simțită prezența prin căldură. Calitatea vieții se
modifică prin stabilirea unei ținte.
Intrarea Soarelui în zodia Rac reprezintă un moment de o deosebită importanță pentru noi
toți, nu doar pentru cei care sunt interesați de previziunile astrologice. Solstițiul de vară, că despre
acest eveniment astral este vorba, înseamnă apelul la o nouă regulă de viață. Faptul că acesta se
produce când Luna se află în perioada fără direcție, dar în separația careului cu Saturn retrograd,
scoate în evidență nevoia de a rezista în fața unei schimbări pentru care nu am fost suficient de
pregătiți. Cei care sunt mai dinamici din fire vor căuta să se exprime dur sau poate chiar fără
măsură. Din această cauză, încă de dimineață, vor considera că, dacă au un mesaj de transmis, sunt
inspirați și toată lumea trebuie să stea drepți în fața lor. Lucrurile se complică atunci când acești
indivizi trebuie să aplice un program stabilit din timp pentru că acesta nu se va mai integra
cerințelor momentului. Cumulând toate aceste elemente cu faptul că Soarele se va afla pe gradul
anaretic din Gemeni cea mai mare parte din zi scoate în evidență un sentiment confuz sau negativ,
acela care le spune că am pierdut o susținere doar pentru că avem mai puțini bani în buzunar sau
mai puțini prieteni în jur pe care să-i vedem ori să-i atingem direct.
Nu puțini vor fi aceia care vor lua de decisivă această orientare cu care intră în contact în
ziua de 21 iunie. Dacă urmărim direcțiile care sunt repartizate acestei decade vom observa că
evenimentele concrete fac trimitere la perioada 11-20 februarie 2015, adică decadă a 5-a, proiectele
de viitor se susțin pe demersurile prea permisive din perioada 21-30 aprilie, iar viața spirituală se va
sprijini pe mânii nerezolvate sau rezolvate incomplet din perioada 11-20 martie. Așa după cum se
poate constata, finalul lunii iunie, acela spre care aduc cele mai multe dintre evenimentele din prima
jumătate a anului 2015 ne va spune că nu putem decide ceea ce se va întâmpla în viitor, ci doar să
stăm cu brațele deschise și să primim ceea ce am creat deja. Din această cauză sunt avertizați unii să
fie atenți asupra măsurii pe care o pun în raporturile sociale sau cât de departe sunt dispuși să
meargă atunci când vor să schimbe anturajul, să se facă remarcați ori se lase o urma a trecerii lor.
Aici ne referim și la educația primită în perioada de formare, dar și la cea primită la școală sau ca
urmare a unor experiențe ce s-au consumat împreuna cu persoane dragi.
Prima zi a acestui interval va fi definitorie la capitolul pierdere sau la capitolul administrare
a unui patrimoniu afectat de o distrugere sau de schimbare. Multe din situațiile negative, periculoase
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sau indecente s-au consumat de la începutul anului până acum. Abia acum vedem care a fost
conținutul lor și cât de departe s-a mers cu ambiția.
Suportul astral al aceste zile insistă pe această recomandare referitoare la adoptarea unei
măsuri modeste în relațiile cu ceilalți pentru că Luna, aflat în prin tranzit prin zodia Leu, încălzește
prea mult sentimentele sau le duce într-o zonă în care nu mai pot fi controlate. Stima de sine va fi
atât de ridicată, poate chiar atât de negativă sau de distrugătoare pentru mințile fragile ale celor
aflați în perioada de formare, încât nu se va ține cont nici de timp, nici de resurse și nici de
consecințe. Va fi foarte greu pentru cei care se află acum în creștere să facă față suprasolicitărilor
care vin pe această linie a expresiei personale. Jupiter se află de ceva vreme în tranzit prin zodia
Leu și ne-a familiarizat deja cu stimă de sine, dorința de glorie sau, în partea negativă, cu abuzul de
putere. Dacă în segmentul planurilor de viitor putem fi liniștiți că anumite ajustări bune pun în
pericol prea direct viață, gândurile, stabilitate afectivă, evenimentele concrete se vor confrunta cu
un imens gol perceput mai ales de cei care vor să-și trăiască viața prin măsura proprie după regulile
proprii nu pe baza celorlalți. Cei care vor fi tentați să simplifice lucrurile mai ales în prima zi când
Soarele va trece în Rac se vor lovi de o realitate pe care nu au putut-o anticipa. Regulile se schimbă
și unii vor considera că acest proces se realizează când deja jocul a fost început. Nu le rămâne decât
să-și dramatizeze condiția sau să facă trimitere la perioada 11-20 februarie, când Marte se afla în
plin tranzit prin zodia Pești, mai exact pe finalul acestei zodii, încercând să pună la punct ultimele
detalii legate de moralitate, înțelepciune sau experiență de viață. Dacă la vedere intrăm în acest
interval cu atitudinea curajoasă a omului care vrea să cucerească lumea sau să o domine, planurile
de viitor sunt acelea care ne pun în mare dificultate pentru că ele ne vorbesc despre realizări pe care
le-am cerut, dar care, din nefericire, o parte din ele, nu ne mai sunt folositoare.
Trecerea Lunii în zodia Fecioară aduce multă putere de expresie planetei Mercur aflată
acum, nu doar în plin tranzit prin zodia Gemeni, cât mai ales în trigon cu Capul Dragonului. Mulți
vor avea impresia că dacă își calculează foarte bine traseul, dacă sunt atenți la detalii sau la prețul
pe care trebuie să-l plătească, dacă negociază la sânge condițiile de colaborare sau noile articole ale
contractului sunt protejați în fața unor neajunsuri. Este puțin probabil să se întâmple acest lucru mai
ales că zodia Fecioară acum nu poate interveni cu o judecată lucidă, precisă și nici echidistantă
pentru că suportăm, de câteva luni bune, tranzitul lunii negre. Cu alte cuvinte, debutul tranzitului
Soarelui prin zodia Rac înseamnă începutul unei perioade în care ne confruntăm cu rezultatele
muncii din prima jumătate a anului.
Pentru prima dată anul acesta avem de-a face cu o schimbare de atitudine în ceea ce privește
deviza sa generală. Acum descoperirea misterelor va lua înfățișări concrete aceea de investigare a
unor informații ascunse ori a unor situații care până acum au stat departe de privirile curioase ale
celorlalți. Drept dovadă stă tranzitul lunii negre prin această zodie care de câteva luni ne tot
îndeamnă să fim mai curioși decât trebuie, sunt răscolind prin secretele celorlalți pentru a-i putea
controla mai bine sau pentru a-i putea șantaja la momentul potrivit. Sigur, nu toți oamenii sunt
interesați de aceste atitudini vicioase. Nu toți vor să afle secrete pentru a șantaja dar acum, în zilele
de Fecioară, până și aceștia vor simții o amplificare a curiozității motivând că sunt prea îngrijorați
pentru lucruri mărunte ca să nu țină cont și de lucruri de genul acesta. În a doua zi de Fecioară,
Jupiter și Uranus își împlinesc trigonul pe care îl formează de ceva vreme, de această dată când
ambele planete sunt în mers direct, căutând să schimbe calitatea vieții pe baza achizițiilor săvârșite
cu eforturi proprii, cu mâinile goale, prin muncă individuală. Dacă luăm în calcul și faptul că acest
unghi se consumă când Lilith are un cuvânt greu de spus nu putem să nu indicăm faptul că există o
foarte mare posibilitate ca zilele de Fecioară să nu fie doar zile de curiozitate a individului față de
cei din preajmă, ci și un moment de imensa slăbiciunea față de ceea ce nimeni nu trebuie să știe. Cu
alte cuvinte, din prea multă siguranță de sine unii vor greși deschizând uși secretele în față ceilalți
considerând că sunt prea puternici, prea mari sau prea siguri pentru a fi afectați în vreun fel.
Aceștia sunt avertizați că, odată ce-au pornit pe acest drum nu mai există cale de întoarcere,
că echilibrul rupt nu va mai putea fi construit niciodată în felul acesta, și, poate, în alt mod, însă cu
alte implicații și pe baza altor tipuri de înțelegeri. Noi, oamenii, suntem ființe mărunte care privim
spre cer cu gândul că de acolo ne vin bucuriile și necazurile, că de acolo ne vin și hotărârile așa cum
se întâmplă în această perioadă referitor la anumite transformări prin care trece o ființă care vrea să

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

201

evolueze. De aceea nu putem ști din această analiză cu caracter general dacă acest moment de
imprudență, cu care vom lua contact în a doua zi de Fecioară, reprezintă o pedeapsă sau un mare
noroc. Nu putem știi dacă lăsăm în urmă o greutate sau sămânța unui noroc imens. Știm însă că vom
fi implicați cu toată voința dedicația sau hotărârea personală de care suntem în stare pentru a
înfăptui această modificare existențială.
Marile grupuri își anunță acum succesul fulminant în fața adversarilor. Ei, de fapt, nu se află
în fața unei victorii spectaculoase, ci savurează etapele finale ale unor demersuri asupra cărora au
muncit în prima jumătate a anului sau chiar în anii din urmă. Este posibil ca succesul individului săși croiască drum prin acest moment de gafă dovedită de grupurile de apartenență sau de liderii prea
mândrii sau prea siguri pe privilegiile adjudecate prin funcțiile pe care le dețin.
Ulterior acestui moment, ultima zi de Fecioară, adică ultimul interval de tranzit al lumii prin
zodia Fecioară, înseamnă întoarcerea la privilegiile sau satisfacțiile personale. Mercur din Gemeni îi
va îndemna pe oameni să caute ce anume îi mulțumește, ce anume îi evidențiază sau îi ridică
deasupra celorlalți însă nu-i va ajuta deloc să-și înțeleagă defectele, ci doar să și le ascundă, căutând
în viețile celorlalți defecte și mai mari. Este posibil ca toate acestea să ia înfățișarea unei evadări din
realitate în speranța că acumulările sau achizițiile din această perioadă sunt cu adevărat utile sau
folositoare pe viitor. Viitorul nu va fi construit așa cum ni se arată acum, în această perioadă, pentru
că aceste planuri care vizează etapele următoare fac referire la o perioadă în care lucrurile pozitive
sau beneficiile erau primite din partea altor persoane. Acum, pentru că schimbarea s-a produs,
trebuie și noi să ne bucurăm, împreună cu cei favorizați de soartă, chiar dacă succesul unora
înseamnă și eșecul celorlalți sau eșecul celor care până acum se bucurau de anumite avantaje sau de
simple speranțe.
Momentul în care Luna trece peste Lilith va tulbura atât de mult înțelegerea evenimentelor
prezente încât aspirațiile, dacă se vor situa în registrul eficienței, vor fi atât de bizare, atât de stranii
încât vor lua înfățișarea unor coșmaruri pe care obligatoriu trebuie să le traversăm. Este posibil ca
mulți să aibă această atitudine, dar pentru că nu suportă singurătatea și golul pe care conjuncturile
astrale ale acestei decade îl intensifică atât de mult toate vor părea de nesuportat. Vor fi avantajați
pe acest final de tranzit al Lunii prin zodia Fecioară cei care lucrează cu energia sau care sunt
implicați în acest proces magic de transformare a ființei, acela care implică constatarea defectelor și
transformarea lor în calități.
Acest moment de gol nu trebuie subestimat pentru că el poate duce la amplificarea unor
sentimente negative care se vor transforma în afecțiuni. Sigur, în aceste lucruri nu este nimeni
vinovat din jur, ci doar propria persoană, chiar dacă grupul pune asupra individului o presiune
foarte mare. Am văzut și în analizele săptămânale că sunt anumite construcții astrale care scot în
evidență ușurința cu care unii oameni abuzează de încrederea celorlalți sau ușurința cu care
considera că sunt victimele abuzurilor unor indivizi din preajmă. Nimeni nu este agresat sau abuzat
din jur decât dacă este de acord, iar acest acord poate fi atât verbal cât și nonverbal, atât conștient
cât și inconștient. Este cazul și finalului de tranzit al Lunii prin zodia Fecioară când se va întâlni
într-un careu cu planeta Marte. Dimineața zilei de 24 iunie va fi, așadar, momentul în care mulți să
aibă confirmări negative și să pună la baza relațiilor dificile o dovadă clară a faptului că drumul pe
care au mers în ultimele zile nu trebuie parcurs până la capăt sau nu trebuie dus mai departe în
forma în care se prezintă acum.
Astfel, zilele de Balanță sunt zile în care vom căuta, prin orice mijloc, să construim
sentimente noi. Unii își vor prelua aceste sentimente din jur, considerând că au făcut un pas
important către armonizarea cu grupul de apartenență. Alții își vor amplifica până la o limită
superioară conflictele pe care le-au alimentat în ultimele zile, adică în zilele de Fecioară, încercând
să ascundă faptul că sunt inflexibili sau, mai rău, incapabili să evolueze. Totul va depinde în această
primă zi de Balanță de permisivitatea grupului de apartenență.
24 iunie este o zi foarte interesantă pentru noi toți și datorită faptului că asteroidul Chiron
intră în mers retrograd. De asemenea, Marte își încheie tranzitul sau prin zodia Gemeni intrând în
după-amiaza acestei zile de Rac. Mai există însă o componentă care va face ziua de 24 iulie celebră:
conjuncția Lunii cu Capul Dragonului și inițierea unui nou ciclu draconitic. Toate acestea,
cumulate, ne vor lăsa impresia că o parte din problemele care au venit spre noi până acum au intrat
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într-un con de umbră și suntem îndemnați să rezolvăm problemele care nu pot fi duse mai departe.
De aici și tendința de a considera că primim dintr-o zonă nevăzută, din subtil sau chiar dintr-un for
superior, un ajutor nesperat. Toate acestea se consumă după ce Luna va intra în zodia Balanță
încercând să ne arate că, în realitate, fondul general al problemelor se schimbă. De fapt, nu doar
fondul general al problemelor se schimbă, ci și motivațiile pe care le avem sau o parte din direcțiile
cărora le era sortit sfârșitul acum.
Vor exista însă oameni care vor crede că această modificare de vibrație înseamnă de fapt că
o parte din problemele lor se vor rezolva de la sine. Asta se explică prin faptul că Soarele, foarte
aproape de Marte, împreună cu Junon, Luna și Saturn desenează pe cer o configurație numită Aripi
de pasăre ce are pe exterior două sextile, așa cum s-a întâmplat și în zilele de Fecioară. Lilith, cea
care i se opun acum lui Chiron, va interveni cu un mesaj negativ asupra direcțiilor din această
perioadă. În primul rând, ea va acționa asupra diversității, impunând un obiectiv nou valorilor pe
care dorim să le folosim în prezent. Astfel, conjuncția Lunii cu Capul Dragonului și inițierea unui
nou ciclu draconitic pune sub semnul întrebării proiectele pe termen lung.
Chiron retrograd schimbă direcția ideii și o întoarce către lucru, către valoare sau către
persoanele care nu merită atenție. De aici și tulburarea sentimentelor pe care le-am folosit până în
acest moment. Obiectivul care se sprijină foarte mult pe confort va fi preferat față de cel care se
sprijină pe eficiență. Cei mai afectați de această situație vor fi cei pasionații de ezoterism sau
persoanele aflate în căutarea adevărului. Disconfortul va transforma totul într-o datorie apăsătoare,
până și preocupările spirituale vor fi constrânse să activeze cu informații puține ori sub un control
Strict. Din fericire, așa cum am văzut în ultimele luni, tot universul stă să ne ajute pe această linie.
Trecerea planetei Marte în zodia Rac va pune o picătură de amar în toate aceste situații pe care, în
alte conjuncturi, le-am privi ca pe simple întâmplări nefericite. Acum toate aceste situații iau
amploare și ne vor bulversa lăsându-ne impresia că aceasta este diversitatea cu care vom fi obligați
să lucrăm în viitorul apropiat. Dar, din fericire, nu trebuie să dramatizăm. Trecerea Lunii în zodia
Balanță înseamnă și desensibilizarea zonelor dureroase sau aducerea simțului într-un punct în care
să nu ia totul în sens personal. Există însă o componentă dramatică, aceea care, indiferent de
elementele ajutătoare care își dau mâna pentru a ne hrăni, ne va afecta confortul și siguranța de sine.
Dezamăgirea din ultimele luni vor fi în continuare prezentă prin nota pe care a avut-o și anterior.
Dacă trecerea lui Marte în Rac, semn de intensă frământare pentru zona dorințelor, nu ne va obliga
să integrăm dezamăgirile mai vechi în confruntările prezentului pentru a le amplifica, atunci
lucrurile nu vor fi scăpate de sub control, ci doar vor fi încărcate de o notă tristă.
Ziua de 24 iunie va fi însă destul de apăsătoare și complicată pentru cei care au idealuri
foarte ambițioase. Aceștia care vor să-și transforme cercetarea spirituală într-o escapadă extrem de
ambițioasă, vor percepe intrarea lui Chiron în mersul retrograd ca pe-o greutate legată de gât sau ca
pe forță care-l împinge înapoi. Este posibil ca înapoi se găsească lucrurile esențiale pe care nu l-a
trăit cum se cuvine sau pe care nu le-a tratat cu respect. În cele mai multe din cazuri trecutul este
încărcat de resentimente sau de evenimente care au o ușoară notă dramatică. Cumulând această
direcție susținută de Chiron cu faptul că Marte din după-amiaza zilei de 24 iunie intră în semnul
căderii sale, Rac, drama evenimentelor din trecut cu care suntem îndemnați acum să ne hrănim s-ar
putea să-și impună prea mult punctul de vedere și să transforme diversitatea, deviza momentului,
într-o apăsare menită să-i creeze individului adevărate traume.
Pentru a compensa această suită de evenimente individul va dori să se grăbească, să
intensifice procesul de lucru sau, așa cum spun inițiații, să mărească viteza de lucru. Este posibil ca,
în cazul unora, acest proces accelerat să se soldeze cu accidente. Spunem acest lucru pentru că
înainte de a intra în zodia Balanță, Luna se ceartă cu Marte, care trece acum din Gemeni în Rac, și îi
impune o alianță bazată pe o simplă înțelegerea sau o colaborare în să nu se va putea face asta
pentru că procesele de conștiință sunt prea mari și prea mult susținute de trecerea lui Chiron prin
Pești. Cu alte cuvinte, călătoria în trecut ne arată că, de fapt, ne-am făcut rău singuri căutând să
accelerăm un proces de purificare morală care, obligatoriu, implică și desprindere de vechii
colaboratori, de vechile achiziții sau de averi. Cel puternic va putea merge mai departe cu această
greutate însă nu va fi deloc confortabil mai ales că elementele spirituale specifice acestei decade fac
trimitere către evenimente din perioada 11-20 martie când am trecut printr-o întâmplare nefericită
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marcată de o puternică agresivitate. Atunci, Marte și Pluton au fost în careu și un eveniment
nefericit a fost transformat dintr-un proces interior abuziv sau epuizant, dintr-un dialog interior
foarte intens într-o adevărată dramă. Acum ne aducem aminte doar ceea ce am elaborat în calitate
de concluzie în luna martie fără să ne mai amintim de întâmplările reale pentru a face o analiză
obiectivă. În felul acesta, descoperim că puterea de discriminare, aceea care ne îndeamnă să lucrăm
cu diversitatea și să căutăm adevărul dincolo de ceea ce ni se spune din jur, este ușor alterată de
neputința individului de a privi în față. Astfel, retrogradarea lui Chiron din Pești va semăna foarte
mult cu retrogradarea lui Saturn din Scorpion, îndemnându-i pe oameni să creadă că devin eficienți,
puternici sau recunoscuți în mediul de apartenență dacă sunt impecabil. Nu neg faptul că există și
persoane care, pe acest context tulbur, pot fi impecabile însă, așa după cum am indicat mai sus, prin
apelul la evenimentele lunii martie este puțin probabil că faptele de acum să se ridice la nivelul
așteptărilor pe care le avem de la noi înșine. Pentru a înțelege și mai bine acest context am putea
aprofunda conexiunile care se realizează între aceste decade. În perioada 11-20 martie preocupările
spirituale se uitau în trecut, în urmă cu o lună, adică la începutul lui februarie, când am avut de
traversat conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului. Din această cauză nu este indicat să luăm în
ușor anumite resentimente pe care le descoperim în forul interior. Ele au rădăcini adânci pentru că
nu sunt simple eșecuri ale trecutului ci momente în care nu am gestionat până la capăt un conflict.
Ar fi indicat în astfel de momente să ne amintim ce am câștigat din lecțiile respective nu ceea ce a
rămas nerezolvat. Conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului poate sugera o colecție de probleme
care s-ar putea să nu poată fi soluționate nici măcar într-o viață întreagă.

Dacă mintea domina aceste procese este posibil ca multe din concluzii să fie pierdute pe
drum și rezultatul să se mențină în același registru agresiv așa cum s-a întâmplat la începutul lui
februarie sau chiar în mijlocul lunii martie, lăsând impresia că orice am face nu putem merge mai
departe, că avem probleme care ne țin încuiați într-o cușcă imposibil de distrus sau ne sunt legate de
picioare greutăți care ne împiedică să mergem. Nu trebuie însă să fim dezamăgiți sau, poate, ar
trebui să nu fim prea mult dezamăgiți de lucrurile care ni se așază acum la picioare pentru ca
experiențele să nu fie blocate numai în această zonă.
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Marte în Rac își va pune puternic amprenta atât pe calitatea sentimentelor, cât și pe
profunzimea dorințelor până aproape de finalul primei decade a lunii august. Așadar, inamicul nr.1
cu care ne întâlnim în aceste zile de Balanță nu constă în a fi dezamăgiți de ceva sau de cineva, ci
constă în a nu rămâne blocați pe această dezamăgire, confundând-o cu înțelepciunea de viață. Am
văzut că această confuzie ne curtează de mult timp și Lilith din Fecioară ne va păcăli și în
următoarele luni cu faptul că, dacă suntem plictisiți, dezamăgiți, obosiți sau nemulțumiți de ceea ce
se află în jur, înseamnă că deținem valori mult mai adânci, mai profunde să mai importante. Dacă
lucrurile stau așa, adică dacă deținem valori cu mult superioare celor care ne învăluie acum,
dezamăgirea nu va constitui o problemă, nu va fi nici măcar un impediment în a ne oferit sprijinul
pentru cei care se află cu adevărat în momente grele, ci doar ne va tulbura puțin liniștea.
A doua zi de Balanță, când Luna se va întâlni cu Mercur într-un trigon fericit și cu Pluton
într-un careu nefericit, experiențele vieții ne pot răscoli atât de mult încât să ne ducă spre ceea ce
numim concret sau generic, în funcție de nivelul de percepție sau de preocupări, “vieți anterioare”.
Misterul acestor ipostaze în care ne-am dedublat, în care am întruchipat un personaj sau, la modul
concret, în care am avut de construit o existență cu o misiune clară, precisă, vor constitui surprizele
care ne pot influența puterea de decizie sau chiar traseul. Dar, înainte de a descoperii ipostaze
concrete ale acestor dedublări, și a le înnobila sufletește cu un secret adânc, dezvăluit acum cu
aportul vibrației astrale, vom descoperi în această călătorie spre trecut faptul că mânia este puternic
ascunsă în calități, că experiențele incomplete, care au fost observate numai prin calități, ascund și
ridicolul de a aspira către merite necuvenite, frustrare care a dus la mânie. Acolo unde vom fi
rezervați, de fapt, vom fi orientați negativ, mânioși și pe persoană, dar și pe situația respectivă
refuzând până și respectul de a sta drepți în fața acestei informații sau de a o ignora. Dacă lucrurile
se desfășoară în această manieră atunci surprizele se țin lanț și vom fi tentați să considerăm că
rutina zilei este singurul element care ne poate proteja de pericolul consumului inutil. Este adevărat,
viață nobilă fără sacrificii nu prea există, mai ales în momente de genul acesta când simpla dorință
sau curiozitate de-a afla mai mult ne atrage pe un drum încărcat de pericole.
Aici lucrurile se pot complica foarte mult pentru că ne vom afla în fața unei încercări
construită cu mai multă dibăcie sau cu mai multă eficiență. Este vorba despre tendința de a nega o
informație venită pe cale neconvențională doar pentru că ne-am săturat să anticipăm lucruri proaste
sau să simțim din timp doar pericole, nu și bucurii sau întâmplări bune. Acest lucru va fi vizibil cu
predilecție în ultima zi de Balanță, atunci când Luna se va afla în opoziție cu Uranus, adică ne va
aduce în pragul disperării pentru că nu putem înțelege o situație nouă sau nu putem gestiona o
întâmplare pe care nu am anticipat-o așa cum am dorit. Aceasta va fi picătura care va umple paharul
și îi va îndemna pe cei care nu sunt suficient de maturi să facă acest lucru să-și construiască o
imagine proastă despre nivelul pe care-l au sau despre canalul subtil pe care-l personifică. Misterul
zilelor de Balanță, atunci când atinge această zonă a transferului de informație, se poate transforma,
pentru cel care nu este încă pregătit să treacă pe nivelul următor sau să evolueze, în incertitudine.
Cel care lucrează cu energia sau care dorește să evolueze spiritual va știi că acest moment de
tulburare a sufletului trebuie liniștit prin meditație, rugăciune sau prin interiorizare pentru a face
apel la o zonă a universului în care echilibrul nu se tulbură niciodată. Această zonă se atinge cu
sufletul și neapărat departe de orice formă de agitați. Secretul succesului acum de fapt nu este deloc
un secret. Prin unghiurile pozitive pe care luna le împlinește cu Jupiter și cu Junon oamenii vor fi
deschiși către recomandări venite din partea celorlalți. Este adevărat, aceste situații nu coboară
foarte mult în zona problemelor și se situează doar la nivelul superficial, doar pentru a menține o
stare de confort sau anumite conveniențe.
Momentul în care Luna trece în zodia Scorpion ar trebui să reprezinte punctul în care să ne
reamintim de discreție. Pentru unii discreția nu are aceleași conotații ca pentru ceilalți, adică nu este
altceva decât un mod de a se ascunde de privirile curioase ale celorlalți sau de a-și asculta defecte
pe care nu doresc să le expună celorlalți sau să le recunoască. Din acest punct de vedere, seara zilei
de 26 iunie poate fi și momentul în care se așteaptă prea mult de la ceilalți, se invocă motivul
necesităților imediate pentru a capta atenția celor din preajmă pe problemele personale nu pe
problemele grupului. Aici lucrurile se pot complica într-un mod neplăcut ducând la însușirea de
foloase necuvenite, furt sau acumulare unor rezultate pentru care nu am muncit. Cel care a trăit până
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acum prin reguli morale, care a fost bun la suflet cald, care a dorit să-i ajute pe cei din jur nu va
reacționa așa în seara zilei de 26 iunie când Luna va trece în Scorpion. Cine va dori să cunoască mai
mult, va trebui să se implice în aceleași activități însă mult mai adânc decât a făcut-o până acum.
Astfel, zilele de Scorpion devin zile când oamenii vor să-și adâncească și mai mult percepția, dacă
s-au preocupat de cunoaștere în ultima perioadă, sau să-și sporească averea dacă singura lor
preocupare în ultima vreme a fost acumularea de bunuri.
Careul pe care Soarele îl împlinește cu Axa Dragonului, cel care atinge gradul perfect în
ziua de 27 iunie, ne poate oferi ceea ce solicitam însă doar pe filiera preocupărilor de până acum.
Careul este un unchi care vorbește despre un efort interior, tocmai de aceea se adresează muncii pe
care a depus o individul luând înfățișarea unor rezultate cerute în mod insistent. Aici va fi regăsită și
componenta efort aceea care reprezintă, în egală măsură, și principala condiție pentru ca un rezultat
să poată fi adjudecat. Fără muncă nu există rezultat însă în cazul unora rezultatul s-ar putea să fie
atins cu un efort mult prea mare sau mai mare decât se așteaptă.
În 27 iunie individul nu mai este mulțumit cu ceea ce are în preajmă. Poate din această cauză
unii va cere mai mult sau se va implica în solicitări care depășesc așteptările atât prin conținut cât și
prin amploarea demersurilor. Dacă acești indivizi pot gestiona momentul de gol pe care decadă a
18-a o conține atunci maniera în care se ajunge la un rezultat poate lua înfățișarea unui efort plăcut
ușor de realizat sau antrenament. De fiecare dată când Soarele se află într-un unghi negativ la Axa
Dragonului lăsăm ceva în urmă sau îi face pe oameni să se preocupe de o schimbare pe care s-o
facem într-un timp foarte scurt și de la care să avem așteptări prea mari.
Acolo unde vor fi vizibile mai multe ambiții, acolo și agresivitatea va fi prezentă. Zborul va
fi o imitație ieftină, iar mesajele spirituale vor bulversa foarte mult pasionații de ezoterism care
așteaptă de la ceilalți răspunsuri directe, clare, documentate. Dar trebuie să luăm în considerare
faptul că, dacă relația proastă a Soarelui cu Axa Dragonului arată că se pierde ceva, trimiterea către
decadă a opta a anului, adică 11-20 martie, scoate în evidență faptul că în acea perioadă cel care
acum este nedreptățit a făcut dovada unui abuz ori a greșit folosind puterea împotriva celor din jur,
iar acum anumite situații se reglează de la sine. Chiar dacă privim cerul acestui moment am fi
tentați să judecăm viața personală după ecourile venite din spațiul public, careul pe care Soarele și
Axa Dragonului îl împlinesc acum, unul din cele două împlinite într-un an de zile, arată și faptul că
anumite reguli se pot schimba în timpul jocului. Acum sensibilitatea este adâncită în percepții
stranii pe care individul nu va putea să ne analizeze decât dacă se va separa de drama căreia îi
acordă atât de multă atenție. Dama nu este reală pentru că ea se susține pe dorința de a ține laolaltă
trecutul nerezolvat și prezentul ambițios. Înțelegem, astfel, de ce această decadă a avut nevoie de
atât de mulți sateliți, atât de multe situații care au fost răsfirate de-a lungul primei jumătăți a anului
2015 pentru ca, atunci când vine vorba de cunoaștere, lucrurile trebuie înfipte adânc în conștiința
individului sau trebuie privite cu maximă seriozitate.
Cu unghiul negativ care se împlinește între Saturn si Junon lucrul acesta personal susținut în
aceste zile de Scorpion de fiecare, unghiul dintre Soare și Axa Dragonului va activa într-un alt
context și se poate transforma într-un element negative pe care se bazează grupul de apartenență.
Experiența individului va fi cu atât mai încărcată de dramă de nemulțumire sau de întrebări cu cât
va atrage mai mult atenția centrelor de putere. Unghiul acesta care se construiește între Saturn și
Junon nu favorizează individul și nici legăturile vechi, ci transformă această situație într-o magie,
îndemnându-i pe toți cei care se află acum într-un conflict să se justifice, adică să spună ce au făcut
de o ajuns acolo. Unii nu au habar despre cauzele care i-au dus în punctul acesta, ci cred că sunt
doar beneficiarii unor procese bolnave întreținute de societatea de consum. Evenimentele acestui
moment nu vor ține cont de confuziile de această factură pentru că se va încerca impunerea
conflictelor mai vechi într-un prezent confuz care nu este în stare acum nici măcar să-și
construiască propriile conflicte. Micile realizări din această perioadă vor fi confundate cu norocul și
pentru toate acestea ar trebuit să mulțumim liderului, partidului, societății, unui personaj obscur sau
să fie necesară o plată pentru toate acestea.
Mulți dintre cei pasionați de astrologie, privind cerul acestui moment, vor considera că și
careul dintre Saturn și Junon este tot unul negativ așa cum este careul dintre Soarele, aflat acum în
tranzit prin zodia Rac, și Axa Dragonului. Cei care-i gândesc așa, au pierdut din vedere faptul că
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Saturn se află în tranzit prin ultimul grad al zodiei Scorpion, gradul anaretic, în plus fiind și în mers
retrograd, deci adunând două elemente negative și folosindu-se de ele ca de o mare forță. În timp ce
Soarele, implicat în acest careu, arată că este frământat de problemele personale și caută soluții,
Saturn are certitudini, chiar dacă ele sunt foarte proaste. Tendința va fi vizibilă mai mult în zona
centrelor de putere pentru că acestea se vor strădui să-și păstreze pozițiile adjudecate anterior. Din
această cauză adevărații învingători ai acestei perioade sunt cei care consideră că norocul este
ascuns în puterea de a accepta o modificare personală. Acolo unde rigiditatea va fi mai evidentă, și
eșecul va fi mai mare. Asta se întâmplă pentru ca acest careu între Junon și Saturn unește două
semne de putere, Leul și Scorpionul care nu-și vor da niciodată mâna pentru a conduce. Se vor afla
tot timpul în competiție, adică se vor lupta pentru aceeași victorie. Acolo unde nu avem de-a face cu
un ideal ambițios care să intre în acest proces de transformare, avem de-a face cu pagube colaterale.
Nimeni nu va putea sta deoparte, nimeni nu va putea să privească de pe margine tot acest conflict
pentru ca fiecare va avea un rol în această luptă.
Pentru că ne aflăm în fereastra trigonului Venus-Uranus evenimentele conflictuale vizibile
în aceste zile de Scorpion și care sunt puse pe seama dorinței de putere sau a dorinței de a adjudeca
mai multă putere, aduc un plus de curaj și inițiativă în toate aceste situații, multe dintre ele fiind atât
de speciale, de neobișnuite sau de extraordinare încât vom avea impresia că originalitatea,
creativitatea nu sunt folosite decât în scopuri negative. Acest unghi pozitiv între Venus și Uranus
arată că toate situațiile conflictuale prin care trecem în această perioadă vor fi rezolvate prin
generozitate. Fiind implicate două zodii de foc se poate face trimitere la intuiție la apelul pe care un
om educat sau profund îl face spre un for superior pentru a-și extinde sfera de influență, nu pentru a
se folosii în mod egoist de ceea ce câștigă din această legătură. Abia prin acest mod de comportare
putem vedea că oamenii buni nu sunt striviți de conflictele zilelor de Scorpion, ci încercați pentru a
li se întări și mai mult convingerea că, deși trăim într-un mediu agresiv, până la urmă lumea este
condusă tot de oameni buni. Doar în cazul acestor persoane se poate vorbi acum de respect, logică,
puritate sufletească sau de o autoritate pozitivă care să nu-l strivească pe cel care execută un ordin,
ci să-l ajute să înțeleagă cât de minunat este să faci parte dintr-un plan al Puterii.
Zilele de Săgetător devin, astfel, zile de recuperare. La început, vom încerca să reparăm un
element șubred previzibil mai mult în sfera afectivă. Relația de careu care se construiește între Lună
și Neptun scoate în evidență faptul că oamenii nu sunt pregătiți să analizeze acum rezultatele
situațiilor conflictuale prin care au trecut. Vor avea impresia că trebuie să forțeze această notă, că
trebuie să depună un efort suplimentar pentru că, altfel, vor fi schimbați din locul în care s-au așezat
acum, la final de conflict, pentru a se odihni puțin. În realitate, forța Săgetătorului, ajutată acum de
o relație foarte bună și specială pe care guvernatorul său, Jupiter, o are cu Venus, cu care se află în
conjuncție, dar și cu Uranus, spre care trimite un trigon, ne îndeamnă spre a sedimenta tot ce a fost
de-a lungul acestui interval, de-a lungul acestei decade privit ca învățătură, educație, experiență,
cunoaștere.
Nu contează dacă unii nu vor reuși să administreze în mod corespunzător toate aceste
situații. Va fi important că deschiderea această selecție va primi din partea individului o notă
optimistă. Chiar dacă nu a uitat ce s-a întâmplat în ultima perioadă oamenii acum se privesc cu mai
multă încredere și își tolerează mult mai ușor greșelile unii altora. Doar cei puternici reușesc să lase
în urma această notă gravă. Ceilalți vor ascunde că au de-a face cu un progres, acela care se va
consolida cu atât mai mult cu cât se face apel la concluzii obținute prin schimb de experiență. Știm
din alte analize, dar și din observațiile generale pe care le facem săptămânal că unghiul de 90°
dintre două corpuri cerești arată o problemă de factură internă. Dacă acum această problemă rămâne
în zona intimă, adică nu este împărtășită și celorlalți la o masă rotundă, la o conferință, la întâlnire
cu prietenii sau la un banal schimb de experiență, elementele negative pe care conflictul în sine le-a
generat vor fi caustice și vor influența deciziile deși nu ar trebui să facă acest lucru.
Trigonul pe care Venus și Uranus îl împlinesc ne îndeamnă să privim cu mai multă bucurie
experiențele vieții și să putem lăsa în urmă în conflict. În egală măsură, acest unghi aduce o nevoie
de mișcare sau dorința de a exprima pe mari spații; unii se vor implica într-un proces de creație, alții
vor finaliza anumite proiecte la care lucrează de ceva vreme. Vor putea să câștige timp, să fie foarte
eficienți într-un timp scurt și să recupereze dezorientarea ultimelor săptămâni. Totuși, nu trebuie

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

207

pierdut din vedere faptul că acest interval care se încheie cu aceste zile de Săgetător trebuie să ne
ducă spre o esență pe care să o așezăm la baza marilor experiențe pe care l-am traversat în prima
jumătate a anului 2015. Astfel primele două decade ale lunii ianuarie, mijlocul lunii martie și finalul
lunii aprilie sunt perioade care au făcut trimitere către acest moment într-un mod cât de direct și
amplu încât este puțin probabil că decada curentă să nu reprezinte un element de sinteză sau de
sedimentare pentru fiecare dintre noi. Acum se va face apel la dreptate însă doar ca informație. Din
această cauză este important să nu ne lăsăm în voia căldurii exterioare, să nu ne coordonăm după
recomandările celorlalți și, dacă o facem, să fie și pentru că în forul interior suntem de acord cu ceea
ce ni se sugerează. Este periculos să
executăm mecanic un ordin pentru că
distrugem o speranță sau se poate face si
mai mult rău prin invocarea unei dreptăți
nespecifice.
Știm din experiența personală că
această dreptate nespecifică întotdeauna
se răzbună, întotdeauna va crea un mare
gol în suflet care, cândva, se va regla,
adică va plăti cu aceeași monedă fapta
de acum. Cei care nu vor ține cont de
acest lucru vor avea senzația că relațiile
nu pot merge mai departe sau că nu
dispun de energia necesară pentru a se
descurca de unii singuri și trebuie să
facă un compromis. Compromisul care
primește acceptul propriei dizarmonii nu
va putea curăța o problemă, ci o va
amplifica, depărtându-l pe individ de la
propriile sale valori, de la elementele
care îl definesc sau de la succesul de
care
are
cu
adevărat
nevoie,
autogenerându-se ca într-un perpetuum
mobile. Acesta este de altfel și în
momentul în care ar putea să greșească
atât de mult încât să fie nevoie de
aproape jumătate de an pentru a-și
repara această greșeală. Ne referim aici
la faptul că abia se finalul anului
asteroidul Chiron va reveni din mersul
retrograd, adică abia atunci am putea să
ne bucurăm de o starea de normalitate pe
care acum o distrugem.
Așadar, în decada 18-a anului 2015 este de o importanță crucială pentru persoanele care vor
să progreseze din punct de vedere spiritual să nu evite conflictul direct pentru că ruta ocolitoare este
acum încărcată de situații neprevăzute, de pericole și mai mari ori de perioade inerte, moarte care
consumă timp și nu produc nici un rezultat bun. Practic, această perioadă ne mobilizează pe toți însă
nu ne învață pe toți același lucru. Modul cum gestionăm momentul de gol încă de la începutul
acestei perioade va spune multe despre cunoștințele individului, priceperea sa, abilitatea de a lucra
în condiții de stres sau chiar profunzimea sufletească. În funcție de aceste calități putem deduce care
vor fi mijloacele folosite sau cât de departe se poate ajunge în administrare unui conflict.
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Disconfort cauzat de alegerile personale

"Nu-mi daţi sfaturi! Ştiu să greşesc şi singur!"
(Immanuel Kant)
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 936 – Urcarea pe tron a lui Otto cel Mare. Deși Otto I a
primit coroana ca moștenire de la tatăl său, puterea regală
era încă slabă în Germania la urcarea lui pe tron. În trei
ani, cu sprijinul bisericii, a triumfat asupra feudalilor și i-a
deposedat pe duci în profitul familiei sale. Dar puterea lui
s-a impus cu adevărat datorită victoriilor reputat deasupra
invadatorilor unguri și slavi. Succesele adoptate i-au
insuflat certitudinea că ar fi succesorul lui Carol cel Mare.
În anul 962, încoronarea lui ca împărat a pus bazele
sfântului imperiu romano-germanic;
 1797 – Bătălia de la Rivoli.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1804 – Richard Trevithick realizează o locomotivă cu
aburi care la testări reușește să tragă 10 tone de fier pe o
distanță de 16 km.;
 1498 – Tipograful venețian Ottaviano dei Petrucci
inventează o modalitate de tipărire a partiturilor muzicale
cu ajutorul matriței mobile.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
HOWARDS END de E. M. Forster
„Howards End, roman al frământărilor sociale caracteristice epocii edwardiene,
înfățișează cititorului două familii foarte diferite, Schlegel, idealiști și intelectuali, și
Wilcox, materialiști și practici. Cartea este o cronică a relației dintre aceste familii și a
conflictului dintre viziunile lor divergente asupra lumii.
Cele două surori Schlegel, Margaret și Helen, reacționează în mod diferit față
de familia Wilcox. Helen rămâne idealistă, respingând cu înflăcărare materialismul și
pragmatismul lor. Margaret speră să reconcilieze cele două puncte de vedere, pentru a
le face demne de apreciere. Scrisul său se dorește a fi „doar o punte de legătură" care
să glorifice atât proza, cât și pasiunea ei, iar romanul îi urmărește încercările de a
realiza această legătură, realizările și eșecurile lui Margaret.
O adevărată capodoperă, romanul are momente de frumusețe și optimism
autentice. Ca în toate operele lui Forster, personajele sunt strălucit conturate, iar
dialogurile realiste și emoționante. Deși preocupat de emoții și acțiuni extreme, romanul nu devine
melodramatic sau absurd, ci redă un tablou extrem de realist al emoției umane și al nefericirii cauzate de
mândrie, furie, neînțelegere și ipocrizie.” (Eleanor Gregory-Guider, masterand la Universitatea York, UK)
MARELE GATSBY de F. Scott Fitzgerald
„Marele Gatsby este un clasic al literaturii americane. Fascinanta relatare
a lui Nick Carraway, despre ascensiunea și decăderea carismaticului său vecin,
în timpul unei singure veri, a ajuns să simbolizeze excesele și falsele promisiuni
ale unei întregi decade. Extraordinarele motive vizuale - ochii visători din poza de
pe panou, pustiul cenușiu dintre metropolitanul New York și hedonista Long
Island, nuanțele de albastru și auriu din decorul casei lui Gatsby - se combină cu
imagini ale „epocii jazzului" și ale angoaselor privind schimbările sociale, specifice
modernismului american. Gatsby, rușinosul produs al „concepției sale platonice
despre sine“, a devenit sinonim cu, nici mai mult, nici mai puțin decât, Visul
American.
Aflăm că stilul de viață opulent și hedonist al lui Gatsby este o creație
menită să o seducă pe Daisy, iubita sa din tinerețe, soția milionarului Tom
Buchanan. Blânda evocare făcută de Fitzgerald a fanteziei strălucitoare a lui
Gatsby se îmbină cu prezentarea unor realități mai întunecate și dure, cu aluziile
dese la corupția din spatele bogăției lui Gatsby și prezentarea lui Tom ca un soț
grosolan și infidel. Apogeul violent este o pedepsire a exceselor lipsite de griji ale privilegiaților sorții, deși
finalul este ambiguu.” (Nicky Marsh, directorul Centrului de Poetici Culturale al Universitatii din Southampton,
UK)

UN FILM
CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI (1993) – Regia Șerban Marinescu
„Petrini, filozof de profesie, e ridicat de Securitate, din pașnicul său cămin, și supus anchetei, din
cauza unei scrisori interceptate pe care unul dintre foștii săi colegi de facultate o încheia cu un banc stupid,
schimbat frecvent între ei: "Aștept ordonanțe". Experiența de deținut în universul concentraționar și apoi între
zidurile la fel de închise, ale "libertății" îi lărgesc eroului orizontul filozofic.
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"Un filosof nu e filosof că se ocupa de filosofie așa cum băcanul trăiește prin
băcănie. Definită printr-o viziune mai amplă asupra existenței, condiția filosofului
putea fi vizualizata cinematografic și printr-un gest, un detaliu comportamental
revelator, nu prin emfaticul: "Eu, Petrini, sunt filosof! Pot dovedi cu martori..." așa
cum a procedat realizatorul. Nu se simte nicăieri, în filmul care se pretinde inspirat de
romanul lui Preda - nici înaintea detenției, nici în episoadele acestuia, nici după detașarea gândirii filosofului în fața nimicniciei umane și a complexității cursului
istoriei, fie și a mizeriilor diurne pe care le învinge, îndurându-le. Dacă omul "vizitat
de idee" de care vorbea scriitorul lipsește din film, cel mai puțin vinovat e interpretul
lui Petrini (Iordache), întemnițat într-un rol monocord, de nedreptățit candid. Mult mai
bun, mai spectaculos, anchetatorul Dinica. Consultant literar al proiectului: Ion
Cristoiu. E prima oară în istoria cinematografiei când se face vorbire de un
"consultant literar". Filmul ar fi avut nevoie de un... "consultant cinematografic"!" (Tudor Caranfil).”
(http://www.cinemagia.ro/filme/cel-mai-iubit-dintre-pamanteni-1241/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
TAJ MAHAL

„Ne aflăm poate în fața celui mai mare și mai frumos monument construit din dragoste, din istoria umanității.
Aleasa din palat a dat naștere celui de-al 14-lea fiu și a murit. Atunci, împăratul angajat un arhitect necunoscut
pentru construirea acestui fabulos mausoleu.
Tai Mahal-ul negru și BabyTaj
Conform unor surse ale epocii, împăratul a proiectat un al doilea
mausoleu identic cu Taj Mahal-ul, dar din marmură neagră, de
cealaltă parte a râului Yamuna, unde trebuia să coincidă cu reflecția
în apă a templului geamăn alb.
Cel care a fost construit cu 25 de ani înaintea celebrului edificiu a fost
BabyTaj, cum este cunoscut în popor în Agra. Acest mausoleu de
dimensiuni mai modeste anunța prin formă și detaliu ceea ce avea să
devină Taj Mahal-ul. Se poate considera o machetă a impozantei
opere a împăratului, fiind prima construcție în acest stil realizată în
totalitate din marmură. S-a construit între 1622 și 1628, și numele său adevărat este Itimad-ud-Daulah.”
(Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Șiiți și Ismailiți

„Originile islamului coboară până la începutul secolului al Vll-lea și la Mahomed. Religie strict monoteistă,
unificată în jurul Coranului și prin sunna, care aduce cuvântul profetului, islamul cunoaște totuși o gravă
schismă în anii 680, în urma căreia au apărut două curente divergente: sunniții. pe de o parte, majoritari, și
șiiții, pe de alta. Conform celor dintâi, urmașii lui Mahomed sunt califii însărcinați să aplice sunna, în timp ce
ceilalți consideră că singurii șefi legitimi sunt descendenții lui Ali și ai Fatimei, numiți „imami“. în cadrul
curentului șiit izbucnește cea de a doua schismă, la moartea celui de al șaselea imam, în secolul următor.
Acesta din urmă îl desemnase inițial drept succesor pe fiul său, Ismail. Dar acesta moare când tatăl său era
încă în viață. Izbucnește o ceartă pentru a se decide dacă noul imam trebuie să fie fiul lui Ismail sau fratele
acestuia. Partizanii fiului lui Ismail au făcut o secesiune, dând naștere unui nou curent religios având aparența
unei secte, Ismailismul, care s-a răspândit în Egipt în secolul al X-lea, odată cu dinastia Fatimizilor.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Epopeea lui Hiroo Onoda, ninja al secolului al XX-lea

„Iga, leagănul primilor ninja, adăpostește astăzi un muzeu ce le este consacrat. Acest muzeu trasează
glorioasa lor istorie și face din Hiroo Onoda, sublocotenent al armatei imperiale în perioada ultimului război
mondial, unul dintre moștenitorii săi direcți. Agent secret pregătit în școala de la Nakano, Onoda ar fi fost un
perfect „ninja al timpurilor modeme“, îmbinând o stăpânire perfectă a ninjutsu cu cunoștințele de vârf în
materie de psihologie, telecomunicații sau cu
metode sofisticate de codificare. Trimis în misiune secretă în Insula Lupang, Filipine, în decembrie 1944, a
așteptat un ordin oficial până în... 1974! Repatriat sub ochiul atent al autorităților, primul său gest a fost să
meargă să se reculeagă la mormântul tovarășilor săi de luptă înmormântați în Japonia. Pentru admiratorii
„spiritului ninja", Hiroo Onoda este neîndoielnic o perfectă încarnare a ninja secolului XX, și în același timp un
agent secret capabil să supraviețuiască în condiții extreme și un om de onoare.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 iulie)
Prea multe planuri consumă inutil energia. Eficiența este
aproape, la picioare, dar prea mulți sunt miopi.

DECADA NR. 19
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

32

11-20 noiembrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

33

21-30 noiembrie

Moralitate, spiritualitate, progres

17

11-20 iunie

Nimic nu mai este sigur. Oportunitate. Indiferență față de suferințele celorlalți. Cercetarea
este abordată pentru sine. Sensibilitatea coexista cu durerea. Înțelegerile sunt cumpărate la colț de
stradă. Se ridica o interdicție, dar se pune alta. Progresul doare. Nimeni nu este perfect. Munca
devine mai eficientă. Interes pentru cultură. Gândirea abstractă lupta împotriva materialismului
periculos. Lumea poate deveni mai bună prin cultivarea purității sufletești. Independența are
repercusiuni grave asupra celui superficial. Este simulat respectul față de valorile ancestrale.
Opoziția ne garantează accesul la un plan superior. Cine își amintește acum de valorile ancestrale
câștiga timp și obține un loc privilegiat în societate. Nimeni nu este mai presus de lege. Oboseala
este apreciată greșit. Nimic nu pare sigur. Echilibrul vine prin înțelegerea dramei. Viața se
schimbă prin muncă. Se face un inventar al relațiilor. Destinul primește o nouă provocare.
În ansamblul ei, luna iulie conține mesaje astrale complet diferite față de ceea ce a venit spre
noi până acum, în prima jumătate anului. Asta înseamnă că primele două decade se vor remarca la
capitolul revizuiri aplicate comportamentului sau la stabilirea unor ținte precise prin evenimente
obiecte, lucruri, ținte sociale la care să ajungem în mod direct și pe care să le adjudece la modul
concret, dar nu prin legături de factură spirituală, morală sau afectivă. Chiar din prima zi a acestei
luni luam contact cu noua formă de eleganță. Asteroidul Junon va ieși din semnul fierbinte al Leului
și va intra în semnul restrictiv al Fecioarei, având ca fundal conjuncția lui Venus cu Jupiter. De
asemenea, în aceeași zi Luna își încheie tranzitul prin zodia Săgetător și nu ne permite să ne
desfășurăm după bunul plac sau după cum ne-ar plăcea să vedem la ceilalți. Așadar, chiar din prima
zi a acestei luni luăm contact cu o schimbare interesantă pe care o vom aprecia mai mult dacă ne vă
oferi un rezultat concret repede, fără adjudecări ulterioare și fără să ne îndrept despre reconfigurări
ulterioare. Ceea ce este interesant din vibrațiile aferente primului decan al lunii iulie vine din faptul
că evenimentele concrete fac trimitere la perioada 11-20 noiembrie 2015, adică în decada a 32-a,
decadă care, pentru a-și duce la îndeplinire dezideratele concrete sau cele care nu sunt accesibile
privirii directe, în speță valorile afective, morale sau chiar cele spirituale, face trimitere către
anumite evenimente care s-au consumat în prima jumătate a anului 2015.
Primul lucru pe care-l vom observa atunci când luăm contact cu energiile momentului de
început a lunii iulie va fi senzația că scăpăm de constrângerea care ne obligă să ne comportăm altfel.
Junon din Leu i-a îndemnat pe oameni să zâmbească, să se poarte frumos, să arate sentimente care
nu sunt definitivate sau conturate așa cum sunt afișate, adică i-a obligat să se poarte altfel decât sunt
în realitate. Trecând în Fecioară, mulți vor atinge punctul crizei sau momentul neplăcut în care să
spună lucrurilor pe nume în modul cel mai incomod cu putință. Ei consideră că tot cedând așa fac
dreptate, dar în realitate dau curs unei frustrări pe care din motivele indicate mai sus nu au putut să
o rezolve în mod corect. Pe aceste unghiuri unii vor dori să-și modifice standardul de viață, să
discute despre bani, despre afaceri noi, să divulge un secret stânjenitor neplăcut sau dureros în care
sunt integrați oameni cu care nu aveau o relație foarte bună. Acum în această primă zi a lunii iulie,
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când Luna se află în careu cu Axa Dragonului aceste personaje, care caută dintr-odată răzbunarea,
au o oportunitate în sensul acesta, arătându-se indiferenți față de sentimentele celorlalți și
considerând că, prin această situație care îi avantajează, au noroc și trebuie să profite de el. Este
adevărat, conjuncția lui Venus cu Jupiter pe zodia Leu, chiar dacă se consumă pe ultimul sector al
zodiei, primește susținere din partea a două planete importante în această perioadă. Este vorba
despre Uranus și despre Mercur, planete împreună cu care conjuncția Venus-Jupiter construiesc un
triunghi minor. Avem senzația că dacă procedăm în felul acesta le face dreptate și această dreptate
ne avantajează sau ne propulsează pe noi culmi ale realizărilor sociale.
Această dorință care urmărește producerea de modificări esențiale are și consecințe nefaste
asupra destinului pentru că îi îndeamnă pe oameni să pună prea mult accent pe un element de stil
care nu le este clar, care nu le este foarte evident sau la care nici nu au ajuns încă. În consecință
aspirațiile de-acum se pot construi pe gânduri incomplete sau neconforme cu realitatea. Trecând în
Scorpion în Luna încearcă să construiască lucruri importante. Din această cauză misterul zilelor de
Scorpion va încerca să redreseze o anumită situație socială sau să scoată în evidență un element
pentru care oamenii trebuie cu adevărat să depună efort. De aici și o anume competiție pe care, în
acest stadiu, omul o va aborda cu o ușoară sfială, dar se va trezi la realitate când va vedea că
regulile se vor schimba în timpul jocului și asta ar putea să-l pună în dificultate mai ales dacă până
acum nu a mai avut ocazia să facă modificări într-un timp scurt ori să-și propună să atingă o țintă cu
toate forțele.
Astfel, în această primă zi a lunii iulie, dar și în această primă zi de Capricorn, oamenii vor
prefera să se arate aroganți sau indiferenți față de suferințele celorlalți având ca motivație
sentimentul de autoprotecție sau considerând că, în felul acesta, se depărtează de problemele
celorlalți pe care nu vor să ne rezolve pentru că nu mai vor să muncească pentru alții. Această formă
de comoditate transformă energia pozitivă a conjuncție Venus-Jupiter, care este o oportunitate de
deschidere față de oameni buni, față de norocul real, față de sentimente, profunde sau față de ceea
ce ne ajuta să strălucim cu adevărat în grupul de apartenență, în energie negativă care va hrăni
egoismul și vanitatea său ambiția de a impune celorlalți propriul etalon care să conteze dacă acesta
este bun sau rău.
Luna plină din 2 iulie ne îndeamnă să participăm la discuții fără rost. Mulți se vor comporta
așa pentru că vor avea impresia că anumite lucrurile sunt mai clare și că le este permis să se
desfășoare după cum doresc ori după cum și-au închipuit în zilele anterioare. Asta va duce către un
discurs lipsit de consistență sau chiar lapidar ori la ipostaza în care oamenii să-și exprime dorințele
într-un mod necontrolat. Se poate vorbi însă și despre căutarea seriozității. Din nefericire, pentru că
Marte va împlini în această zi careul la Axa Dragonului, în situația în care Marte este Regent karmic
de Sud, avem de parcurs ceea ce se numește generic prin karma plutoniană. Multe situații vor fi
încadrate acum într-un mod categoric pe o albie nespecifică. Astfel, lucrurile sunt atât de dure și atât
de greu de înțeles ori de acceptat încât orice idee care trece acum prin minte se termină prost sau
foarte prost. Nu ne poate proteja aici nici norocul venit din trigonul Soare-Neptun nici măcar
sextilul pe care Mercur și Uranus în împlinesc acum. Lucrurile sunt purtătoare ale unui mesaje atât
de dure și de agresive încât sacrificiul poate acum conotații concrete. În Karma popoarelor acesta
reprezintă momentul când se alege prost, când votul este înclinat către un element dur sau foarte
dur, agresiv sau foarte agresiv construit în totalitate împotriva unei cercetări sau împotriva unor
recomandări pe linia bunului simț sau respectului față de oameni. Se poate anticipa pentru această
perioadă că sensibilitatea va fi strivită pur și simplu ori folosită în scopuri negative. De altfel, nu
evenimentul în sine va avea caracterul cel mai dur, cât efectele sale. Nu faptul că oamenii se declară
acum împotriva unui element pozitiv constituie problema cea mai mare, ci faptul că această decizie
generează efecte în cascadă care duc într-adevăr la atingerea unui final tragic. Nu ne grăbim dacă
anticipăm pentru acest început de iulie ipostaze sociale care inspiră teamă. Este vorba despre acele
evenimente care duc foarte ușor către crimă organizată, revoluții furate sau chiar genocid. Aceste
evenimente nu au însă acum, la începutul lunii, o perspectivă foarte mare în timp, așa cum am putea
înțelege din ceea ce citim de pe cer, ci vom vedea abia la finalul anului, mai exact în mijlocul lunii
noiembrie, cât de grave au fost aceste decizii și cât de multe lucruri rele le-au generat.
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Acest careu pe care Marte și Axa Dragonului îl împlinesc reprezintă un început rău al unui
final care, paradoxal, prin mulțumirea pe care o aduce individului, ne lasă impresia că lucrurile
chiar dacă sunt dure sau negative vor fi până la urmă bune pentru că, am văzut de-a lungul vieții,
multe lucruri încep rău și se termină bine. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că aceste unghiuri
care generează karma plutoniana aduc o purificare dură însă nu promitem un final bună decât dacă
sunt îndeplinite anumite condiții. Astrologia karmică, cea care ne vorbește despre această ipostază,
nu uită să spune că întotdeauna condițiile impuse sunt destul de controversate, adesea absurde
pentru că îl pun pe individ să facă ceea ce a probat până în acel moment că nu știe să facă. Deci
posibilitatea de a eșua este foarte mare. De această dată beneficiem însă de condiția “negația
negației” ceea ce ne poate ajuta mult. Acest final bun va fi susținut de alte unghiuri sau va hrăni alte
idealuri care vor veni în ecuația astrală de acum cu motivațiile proprii. Dacă lucrurile rămân așa
cum sunt decise în această zi și nu întâlnesc de-a lungul derulării lor o opoziție cel puțin la fel de
mare ca aceasta de acum, care să le schimbe cumva direcția sau să le corecteze, sfârșitul tragic este
ca și garantat.
Aici trebuie neapărat făcută o precizare. Sfârșitul tragic, pentru cel care trăiește deja un
moment neplăcut, poate însemna și contactul cu un noroc fabulos. Acest lucru se explică prin faptul
că unghiul negativ dintre Marte și Axa Dragonului se consumă în separația conjuncției dintre Venus
și Jupiter. Doar în cazul acelora care nu au avut parte de o explozie soldată cu eliberarea de rău se
poate vorbi de înclinarea balanței în sensul pozitiv. Doar în cazul lor răul se termină și doar în
ipostaze de genul acesta putem vorbi despre un rezultat care să înnobileze statutul sau condiția
socială. În toate celelalte, cazuri unghiurile pozitive construite, pe deoparte, între Soare și Neptun,
iar de partea cealaltă, între Mercur și Uranus, reprezintă argumente pozitive care susțin un demers
rău. Adică, folosim cunoștințele pentru a-i submina autoritatea cuiva sau ne folosim de intuiție,
inspirație, sensibilitate pentru a manipula decizia cuiva și a-i compromite statutul, transferându-i o
parte din probleme. Cu alte cuvinte elementul negativ al acestei zile constă în contactul cu probleme
nespecifice. Pe ideea "curiozitatea a omorât pisica" la fel se întâmplă și cu cei care se consideră prea
siguri pe ei, care sunt susținuți de o poziție socială, de un statut sau de propria avere, care simt că le
este permis să mai fac un pas, să se extindă către zone pe care nu le-a folosit până acum, să-și facă
noi prieteni fără să studieze în prealabil terenul, să se implice în demersuri cu caracter dubios și să
considere că nu este nici un pericol în sensul acesta.
Misterul zilelor de Capricorn, îi îndemână pe acești oameni să își facă planuri pe termen
scurt și să considere că planurile pe termen lung se vor inspira din rezultatele pe care le vor obține
procedând așa. Pentru aceștia, Luna plină din 2 iulie va avea un caracter nefast și va face ca înainte
de a se atinge finalitatea propusă, aceea programată pentru mijlocul lunii noiembrie, multe să se
volatilizeze, să încline foarte mult suita evenimentelor către interdicție, lăsând impresia că dețin
controlul. Unii vor vorbi în aceste zile de Capricorn despre ambiția de a depăși o barieră sau de
ușurința cu care își însușesc bunurile celorlalți. Nu vor vorbi, deși nu este normal să fie așa, despre
conștiință, despre moralitate sau despre ce este bine și ce este rău din toate aceste demersuri. De
aceea, o mare parte din lucrurile bune se volatilizează și zilele de Capricorn, în loc să aducă un gust
pentru elemente concrete, ușurința de a construi un element de bază, de referință la care să se revină
de multe ori până la sfârșitul anului, dau curs unor înțelegeri proaste, strică un edificiu important
fără a pune ceva bun în loc. Dar pentru că trecem printr-un an în care secretele sunt dezvăluite,
zilele de Capricorn arată că poate nu suntem încă pregătiți să construim pe măsura ambiției. De
aceea unii vor avea impresia că dacă vor vorbi despre planurile lor atunci își vor pierde din energia
demersului, își vor risipi norocul sau se vor arăta foarte superstițioși considerând că doar secretul
total le garantează succesul. Este de la sine înțeles că acești oameni vor refuza orice recomandare
sau își vor ucide singuri optimismul absolut necesar pe o astfel de cale. Deși vor considera că
misterului ajută, de fapt îl împovărează și mai mult, îl îndreaptă pe un drum greșit sau îl face să
respingă progresul.
Abia în acest punct cei care lucrează cu energie sau care sunt implicați într-un proces de
cercetare spirituală vor înțelege cât de complicată este viața, cât de riscante sunt aceste decizii și cât
de puțină bază trebuie pusă pe oamenii care până acum au demonstrat că doar promit și nu se țin de
cuvânt. Ținta elementelor de factură morală se îndreaptă către finalul lunii noiembrie, atunci când
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Saturn și Neptun își vor definitiva careurilor. Încă de pe acum, acești oameni distrați, cu un simț
aparte vor ști că anumite evenimente, în special afacerile superficiale, sunt sortite eșecului. Ei nu au
nevoie să treacă aceste câteva luni pentru a înțelege acest lucru. Realizează o simulare mentală sau
ascultă părerile celorlalți, fără să urmeze recomandările sau sfaturile și caută răspunsuri în locuri
virgine, în zone pe care nu le-a mai explorat până acum sau fac apel la un criteriu de selecție destul
de dubios. Adică, vor fi inclinații să judece încrederea în sine după puterea de îndurare. Nu trebuie
să se oprească prea mult asupra acestei puteri de îndurare, pentru că nu durerea în sine reprezintă
indicatorul cel mai corect, ci puterea de a vedea lumina de la capătul tunelului fără a fi nevoie să
dărâmi un zid, să spargi un geam sau să dai la o parte totul din cale. Puterea de pătrundere a minții,
a emoției, a discernământului sunt elementele pozitive care duc la înnobilarea ființei umane sau la
consolidarea statutului social acolo unde
avem de-a face cu situații care se localizau
mai mult la nivelul evenimentelor concrete.
Astfel, în zilele de Vărsător se va
vorbi despre îndoială. Acesta este misterul
care va fi explorat acum. Prin îndoială se va
cerceta lucrurile care sunt incomplete,
căutând, prin aceste situații greu de explorat,
să se separe grâul de neghina, să se
delimiteze situațiile care au luminat sufletul
prin optimism, generozitate sau puritate
sufletească, de cele care l-au făcut
prizonierul suferinței gratuite.
Este important să se constate acest
lucru, adică este important să nu fugim de conținutul acestei probleme, pentru că zilele de Vărsător
vor fi dominate de o suspiciune foarte stranie. Oamenii se vor declara împotriva informației
valoroase sau vor lupta împotriva persoanelor care i-au ajutat cel mai mult. Nu este nimic nou în
această situație, ci este un element dureros care se va transforma până la mijlocul lunii noiembrie
într-o adevărată barieră. Vom fi atât de creativi în a ne argumenta această barieră încât vom crede că
ea este reală, că a fost pusă de ceilalți și că semnele care anunțau că progresul nu este real au
constituit de fapt o grație a destinului, prilejul periculos care să ne devieze de la cale. De fapt, aceste
zile de Vărsător sunt zile de risipă. Este vorba despre risipă de autoritate, de energie, de bani sau de
oameni. Având în spate experiența zilelor de Capricorn, când am dorit să construim și, implicit, să
distrugem ceva, zilele de Vărsător arată că pot duce mai departe demersul ultimelor fapte sau
intenții. Nu vor ține cont că dacă vor vedea, o vor face împotriva celorlalți, dacă se vor simți bine,
vor avea neapărat în jurul lor oamenii care să-i slujească ori să piardă ceva important pentru ca ei să
câștige. Vor avea impresia că optimismul le limpezește gândurile, dar nu vor ține cont de faptul că
acesta e plătit de altcineva și chiar foarte scump.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Vărsător ne aduce mai multă speranța. Astfel, în ziua de
5 iulie, beneficiem de influxurile speciale ale planetei Mercur implicată în două unghiuri
importante. Este vorba despre sextilul cu Venus și despre careul cu Lilith, unghiuri care beneficiază
de fundalul ușor constrâns pe care Luna din Vărsător, în postura de opozant pentru tot ceea ce se
petrece pe finalul zodiei Leu, le ridică acum. Trecând în zodia Pești, Luna îi îndeamnă pe oameni să
fie mai sensibili, să-și idealizeze problemele relaționale și să se lupte mai mult cu restricțiile pe care
le-au avut în ultima perioadă.
De fapt, astrele ne ridică acum un mare semn de întrebare. Nu se știe dacă informațiile pe
care le-am adjudecat până acum ne sunt folositoare sau nu. Din această cauză, mulți vor dori să se
detașeze de problemele materiale chiar dacă asta înseamnă să-și amplifice anumite probleme de
natură relațională, în special acelea în care sunt învinuiți de parteneri că nu se implică suficient de
mult, că neglijează puritatea sufletească ori că nu acordă suficient de multă importanță iubirii.
Teama de iubirea detașată sau de cea cu rost iese la lumina acum pe finalul tranzitului Lunii prin
zodia Vărsător, în special în cazul celor care nu lucrează cu energia sau nu se preocupă de rafinarea
propriei structuri. Vedem din repartiția aferentă acestui decan că problemele de factură spirituală fac
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trimitere la cea de-a treia decadă a lunii iunie. Asta înseamnă că tranzitul planetei Saturn prin
Scorpion, poziție care ne reamintește de dorința de putere sau, mai rău, de abuzul de putere, devine
și pârghia cea mai importantă prin care aflăm că anumite procese de transformare, de vreme ce s-au
pornit, nu mai pot fi oprite. Acum îi vedem pe aceștia preocupându-se de ceea ce este ușor de
corectat, de frustrările care au încercat să-i învețe lucruri importante, sau de gândirea abstractă,
aceea care luptă împotriva materialismului periculos.
Prin cultivarea purității sufletești, dar nu oricum, ci prin investigații, analize, cercetare, se
obține un privilegiu. Cerul zilei de 5 iulie ne vorbește despre privilegii care nu țin, care nu durează
în timp sau care au neapărată nevoie de un sistem de referință. Aici lucrurile nu sunt prezentate prin
caracterul lor general, ci este invocată strict teama de sărăcie sau de iubire neîmpărtășita ori sunt
invocate anumite situații din trecut când sentimentul nu a fost reciproc, ci, dimpotrivă, a fost bruscat
atunci când era mai vulnerabil. În luna iunie unii au prins ură pe cei care nu se pot controla sau care
doresc să submineze autoritatea celor din preajmă. Această ură îi îndeamnă acum să vorbească fără
rost, să spună că sunt mai puternici decât ceilalți doar pentru că se răzgândesc mai ușor, pierzând
din vedere că, de fapt, prin această modificare de atitudine, de comportament arată că sunt instabili,
superficiali sau persoane interesate. Contactul cu minciuna ridică acum probleme grave care nu sunt
atât de mult ale grupului de apartenență, cât sunt ale individului. Nu trebuie neglijat faptul că acum,
când Luna i se opune lui Venus, Soarele, aflat și el în opoziție cu Pluton, se află în fereastra
conjuncției cu Marte, iar lucrurile acestea arată inflamarea unor sentimente pe baza unor concluzii
greșite. Nu se va pune atât de mult problema lipsei de iubire, cât se va invoca motivul ingrat pe
care-l are un individ atunci când dorește să se răzbune. Despre răzbunare vom vorbi în ziua de 5
iulie și pe baza acestor confuzii comportamentale vom construi perspectiva următoarelor zile când
luna va trece prin zodia Pești. Confuzia zilelor de Pești începe din seara zilei de 5 iulie și va avea ca
motivație o dispută periculoasă pe baza unui adevăr incomplet. Mercur în Gemeni, de această dată
direct, nu va tolera minciună, nu va întreține teama, ba, dimpotrivă, va tenta interlocutorul său
partenerul de dialog să spună lucruri incomode despre sine sau să vorbească despre lucrurile care îi
inspiră cel mai mult teamă pentru a se desensibiliza ori pentru a o depăși. Cei care lucrează cu
energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor avea puterea acum, când
Luna se află pe final de tranzit prin zodia Vărsător, să vadă lumea altfel. Vor considera că tot acest
complex negativ îi îndeamnă să rupă o relație păguboasă, să spună un adevăr dur.
Atunci când Luna intră în zodia Pești lucrurile trebuie să se schimbe în sensul că oamenii
sunt îndemnați să-și diminueze agresivitatea, să se gândească la consecințele faptelor lor, să
cântărească mai bine realitatea lucrurilor și să nu se mai lase în voia impulsurilor. Asta înseamnă că
se poate constata o modificare de comportament în sensul că anumite gânduri, care până acum
motivau acțiuni în forță, devin surse de durere, nemulțumire sau dezgust. Puterea de introspecție va
putea, în felul acesta, să compenseze un deficit de exprimare. Când privim de sus, din alt unghi sau
cu mai multă încredere, reușim să gestionăm mult mai bine și elementele de comportament cu care
nu lucrăm în mod direct sau care vin din zona cotidianului. Astfel, se poate observa că modificările
care vin spre noi în aceste zile de Pești (Luna în Pești) au conotații mult mai mari, mai profunde,
mai adânci sau încărcate de o adevărată semnificație. Este ușor să te pierzi cu firea atunci când intri
pe un teren nou, pentru că intri în contact cu elemente față de care nu ai nicio amintire, pe care nu le
recunoști ca făcând parte dintr-o categorie anume și din această cauză ai senzația că dispui de o
libertate aparte pe care o poți folosi după bunul plac. Aici găsim punctul în care se pierde controlul
ori locul în care oamenii arată cât de dispuși sunt să înțeleagă profunzimea experiențelor noi sau,
mai precis, să arate, cât de înțelepții sunt ori care este nivelul de percepție și cel de autocontrol la
care s-a ajuns.
Totuși, trebuie să luăm în considerare că Soarele se află în fereastra opoziției cu Pluton și
s-ar putea ca anumite valori să intre în criză. Aceste valori nu sunt zdruncinate de conjuncturi
sociale care nu au funcționat așa cum ne-am dorit, ci pur și simplu sunt lovite de incidente
personale, bruscate de lucruri pe care oamenii nu le înțeleg și în care nu cred.
Astfel, opoziția Soarelui cu Pluton ia o direcție surprinzătoare. Nu va agasa evenimente
luate la întâmplare, ci va zdruncina noile concepții pe care nici nu le-am stabilizat încă, pe care nici
nu le-am însușit în deplinătatea lor. Unii, pentru a depăși acest obstacol vor căuta soluții urgente
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împotriva acestei agresivități. Este indicat să nu fie luată de decisivă atitudinea agresivă care vine
spre noi acum. Ea este susținută de reticența oamenilor în fața schimbării care, după cum bine știm,
nu este o noutate.
Ceea ce-i va nemulțumi pe cei mai mulți dintre participanții la acest fenomen astral vine din
faptul că va fi simulat respectul față de valorile ancestrale. Nimeni nu se poate situa acum în afara
acestui val de schimbări, nimeni nu va putea să se situeze dincolo de acest determinism astral pentru
că nu avem de traversat doar opoziția Soarelui cu Pluton, ci și opoziția Lilith-Chiron. Lucrurile, prin
aceste evenimente orientate punctual împotriva individului, capătă o nuanță dură, agresivă și prin
acceptul nostru ne poate invada și ansamblul viziunii, adică să gândim că o simplă întâmplare
nefericită reprezintă începutul unei schimbări pe care nu o vom putea orienta pe făgașul normal. Din
această cauză nu este indicat să emitem păreri sau să venim cu soluții de moment doar pe ceea ce ni
se întâmplă acum. Misterul zilelor de Pești lucrează bine cu această atitudine de detașare față de
răul imediat pentru a construi soluții ireale. Astfel, răul mai mare nu va putea fi observat acum din
cauza unui rău mai mic. Există un dicton mai vechi care ne amintește de faptul că uneori simțul
detaliului este orientat împotriva interesului personal pe motiv că uneori nu putem vedea pădurea
din cauza copacilor.
Abia în această ultimă zi de Pești (Luna în Pești), se va conștientiza faptul că înțelegerea
omului comun are nevoie acum de un cadru mult mai larg pentru a cuprinde sensuri aparte. În ziua
de 7 iulie Luna va trece, chiar de dimineață, prin conjuncția cu Chiron și ne va ajuta să atingem
aceste informații după nivelul pe care le avem sau după modul în care suntem obișnuiți să accesăm
informațiile. În felul acesta, ni se garantează accesul la un plan superior însă doar ținându-se cont de
modul cum am gestionată o problemă de patrimoniu sau după modul cum am ales să încadrăm o
informație care a fost privită de anturaj cu o anume reținere. Aici gândul de progres poate dezvolta
o nouă problemă - atașamentul de lucrurile noi. Drept dovadă stă careul care se construiește între
Lună și Mercur și care îl îndeamnă pe om să se lege prea mult de informațiile permise, de ceea ce
și-a permis prin ignoranță sau duritate, de ceea ce-i inversează valorile pentru a șoca sau pentru a-i
tulbura un sentiment care nu a fost încă maturizat. Unii vor considera că au acces la noi informații,
la un nou mod de exprimare sau la noi privilegii sociale. Cine își amintește acum că valorile
ancestrale se câștigă prin răbdare, înțelepciune sau neapărat prin atenție susținută va reuși să obțină
un loc privilegiat care, în plus, să-i fie și util.
Astfel, viziunea de ansamblu specifică zilelor de Pești (Luna în Pești) va purta această
amprentă a nevoii de a veni cu soluții împotriva unor probleme amestecate. Cu alte cuvinte, dacă
dorim să mergem mai departe pe un drum corect vă fi neapărat nevoie să facem o distincție clară
între problemele mari pe care le-am adus cu noi de la începutul anului și cele care apar acum.
Având în vedere că directivele spirituale fac trimitere la decada 17-a, adică spre perioada
11-20 iunie, înțelegem că experiențele spirituale care vor conta cel mai mult în atingerea gradului de
discernământ necesar acum, vizează experiențe din luna anterioară, în special controlul pornirilor
sau temperarea acelor dorințe care mobilizau ființa într-o direcție periculoasă.
Problemele de conduită sunt, așadar, elemente care scot în evidență o gândire dezordonată.
Trimiterea către decada a 17-a, adică spre anumite conjuncturi sociale din luna iunie, dominate de
planeta Marte, face apel și la autoindulgență ca element periculos pe care ni l-am permis în
momente nepotrivite. Este posibil că abia acum să realizăm anumite elemente nefericite care ne-au
atins iremediabil viața în perioada 11-20 iunie 2015. Abia acum putem înțelege de ce în perioada
indicată a fost nevoie ca valorile morale la care s-a apelat să aibă rădăcini puternic înfipte în
conștiința individuală încă de la începutul anului. Constatăm astfel că există o legătură interesantă
între valorile spirituale practicate în acel interval (11-20 iunie) și valorile morale stabilizate deja cu
care lucrăm acum. Asta înseamnă că, în primul rând, avem nevoie de o viziune de ansamblu
sănătoasă, apoi de experiențe accesibile adică de concluzii sănătoase de care să ne folosim pentru ca
în decadă a 33-a, adică în perioada 21-30 noiembrie 2015, să reușim să stabilizăm transformarea
socială pe un făgaș pozitiv. Atunci vom avea de traversat un careu al lui Saturn cu Neptun, ceea ce
înseamnă că întregul sistem de valori va trece printr-o zonă periculoasă, adică tot ceea ce am gândit,
dar nu s-a maturizat încă va fi zdruncinat puternic. Înțelegem, astfel, că procesul acesta al
transformărilor sociale care va atinge un vârf la finalul lunii noiembrie a început din mijlocul lunii
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iunie și se desfășoară, prin diverse etape, aproape tot anul 2015, printre care și acelea pe care le
experimentăm acum la nivel moral și pe care le vom trece, în decadă a 28-a, adică în primele 10 zile
ale lunii octombrie.
Acum, în această etapă, vorbim despre inspirație sau, mai exact, despre modul cum alegem
să ne cultivăm cunoștințele pe care le avem sau experiențele de care am beneficiat anul acesta. Aici
suntem obligați să tragem un semnal de alarmă referitor la intenția unor persoane de a oferi garanția
susținerii doar dacă li se promite susținere într-o confruntare. Această idee este susținută de tendința
indicată anterior, aceea de a căuta soluții la problemele curente, dar la ceea ce este mult mai vizibil
în fața noastră.
Trecerea Lunii în zodia Berbec în seara zilei de 7 iulie aduce acutizarea unor probleme de
natură comportamentală pe care în luna iunie le-am privit superficial. Acum suntem motivați să ni
le amintim sau, mai mult, suntem îndemnați de realitatea conjuncturilor prezente să adoptăm poziții
categorice, ca și cum nu mai avem timp, nu mai avem răbdare, totul ne presează și este neapărat
urgent să adoptăm o poziție. Acest lucru se va completa foarte bine cu trecerea Lunii prin Coada
Dragonului, dar și prin trecerea planetei Mercur peste ultimul grad al zodiei Gemeni. Aceste două
poziții scot în evidență o tulburare sufletească, o grijă față de patrimoniu, bani sau față de impactul
pe care un anumit individ sau poate chiar persoana în cauză o are asupra mediului de apartenență.
Prin această nouă poziție, pentru cei care vor să se mențină în zona echilibrului, valorile
personale trec printr-o criză destul de neplăcută. Ceilalți însă vor considera că sunt ajutați de tot
ceea ce există în jur pentru a-și demonstra ceva sau pentru a se impune. Este de la sine cunoscut
faptul că această atitudine agresivă cu Luna peste Coada Dragonului arată un trecut în care s-a
procedat la fel. Dacă mai luăm în calcul și faptul că în 8 iulie nu doar Luna trece prin Coada
Dragonului, ci că va avea de împlinit și un careu în T pe semne cardinale împreună cu Marte și
Pluton care sunt în opoziție, dar și faptul că se împlinește Ultimul Pătrar, înțelegem că toate aceste
frustrări care iese la suprafață, toate aceste nemulțumiri, grijile acute pe care le motivăm prin
conflicte sau reacții bruște sunt goluri de destin construite pe mari insatisfacții pe care oamenii nu
au dorit sau poate nu au putut să-și le rezolve așa cum trebuie. Acesta este, de altfel, și momentul în
care strigăm după ajutor, momentul când cerem susținere și, deopotrivă, ne așteptăm să primim ceea
ce ne este necesar din exterior. Acesta este, de altfel, și marele paradox al perioadei pe care o
analizăm, prin faptul că ea arată probleme de factură internă, tulburări majore pe care individul nu a
dorit să și le rezolve, dar el consideră că nu este vinovat de toate acestea și că vina îi aparține
celuilalt.
Toate aceste evenimente, care sunt găzduite de trecerea Lunii prin zodia Berbec, arată faptul
că nu este diminuată forța de influență sau puterea de decizie pentru a fi mai conștienți de ceea ce
am făcut până acum. Din această cauză, oboseala va fi acum apreciată greșit sau, în încercarea de a
plăti cu aceeași monedă, nu se poate stabili un preț corect sau se dovedește prea multă neglijență în
procedee de genul acesta.
Astfel, zilele de Berbec (Luna în Berbec) arată că lucrurile merg într-o direcție stabilită ca și
cum nu mai contează ce facem, cum gândim sau cum acționam. În realitate, este de maximă
importanță reacția personală pentru că ea dovedește gradul de maturitate, intensitatea sau tăria de
caracter absolut necesare pentru ceea ce va veni spre noi în următoarele luni. Dimensiunea socială a
acestor probleme va fi judecată după gradul de oboseală, ca și cum toți ceilalți din jur sunt vinovați
pentru problemele pe care le avem acum, pentru faptul că am ales o anumită cale sau pentru ceea ce
avem ori ceea ce nu avem încă în zona intimă. Cu alte cuvinte, nimic nu pare sigur pentru că suntem
consumați de prea multă agresivitate, de prea multă lipsă de control despre care credem că nu vine
din trecut, ci este generată de neîncrederea sau lipsa de control a celorlalți.
Mulți vor avea impresia că 8 iulie reprezintă cea mai clară dovadă a faptului că problemele,
în realitate, nu se rezolvă, ci sunt ascunse undeva în subconștient sau aruncate într-o zonă a uitării
pentru a aștepta momentul potrivit, așa cum este acesta, să iasă la suprafață și să ne tulbure liniștea
fragilă. Astfel zilele de Berbec sunt zile de încercare majoră, dar în special ziua de 8 iulie pentru că
ne va îndemna să facem ori să spunem atât de multe fără să ne ofere nici cel mai mic sprijin. Ideal
ar fi ca în aceste momente să ne consumăm energia pentru a lucra cu elemente de factură internă,
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intime, cu ceea ce nu a fost încă spus, împărtășit, pus la dispoziția celorlalți pentru că dezordinea de
acolo vine.
Cel care iese întreg din confruntările zilei de 8 iulie sau din confruntările acestei perioade,
va arăta o maturitate care va fi apreciată de grupul de apartenență prin adresări directe,
recunoașterea meritelor sau prin recompense materiale. Dar pentru ca acest lucru să fie posibile nu
va fi nevoie ca armonia, echilibrul, discernământului să fie arătate la nivelul lor maxim. Acesta va fi
de altfel și punctul în care aprecierea celorlalți va fi văzute ca o tentație în a cădea în păcatul
mândrie sau a laudei de sine. Aprecierea are doar rol de calmare a durerii ori de confirmare a
faptului că procedăm bine. Ea nu arată că s-a terminat drumul, ci, dimpotrivă, faptul că el se
derulează într-o direcție bună.
Ultima zi de Berbec (Luna în Berbec) va lucra asupra acestui echilibru și va căuta să i
convingă pe oameni că totul se bazează pe observație și înțelegere. Anumite evenimente rezervate
acestui moment s-ar putea să fie privite ca incomode sau separate, deoarece independența unui
individ nu poate fi probată decât dacă luptă împotriva independenței celorlalți. Aici raportul de forțe
se poate schimba, multe modificări sunt compromise cu detalii sau bucurii mici care trebuie văzute
disproporționat, așa cum am stabilit, dacă vrem să se mențină. Cel care înțelege că puterea vine
numai prin regăsirea echilibrului va înțelege în ziua de 9 iulie, când Luna se va afla în conjuncție cu
Uranus și când Marte și Neptun își vor împlinit trigonul lor, că întregul univers îi ajută să se
exprime. Așadar, din toată această dispunere deducem că motivul principal pentru care ne aflăm în
fața acestor rememorări negative sau în fața reeditării unor probleme mai vechi, pe care le-am
crezut uitate, este acela de a descoperi simplitatea universului în imensa sa bunătate, în exprimarea
sa cea mai frumoasă, echilibrată și rafinată.
Acolo unde lucrurile merg în această direcție, putem constata o îmbunătățire a condiții de
trai, nu doar prin promisiuni sau vorbe despre care nu știm în acest stadiu dacă se vor finaliza și,
mai ales, cum, ci la modul concret, prin evenimente reale sau prin recompense de factură materială,
așa cum în zilele anterioare nu ne-am așteptat.
Astfel, zilele de Taur (Luna în Taur) ne învață ce anume trebuie să punem la baza unui
edificiu important. Aici vom constata din nou, ca de multe ori în acest an, că informațiile pe care leam ignorat se transformă în mistere și dacă avem intenția pozitivă sau dacă suntem hotărâți în
deciziile pe care le adoptăm aceste informații ignorate, aceste mistere, se transformă în elemente
valoroase care ne hrănesc demersurile viitoare și ne ajută să ne îndeplinim un ideal ambițios.
Trigonul minunat dintre Marte și Neptun va fi mult mai important pentru poziția socială în
cazul celor care ocupă funcții în domeniul comunicării, care se ocupă de explorarea trecutului, care
au funcție în domeniul religios, filozofic sau pedagogic. Aici echilibrul va fi regăsit prin apelul la
biografii celebre, prin tendința de a transfera o valoare creată de altcineva dintr-o altă zonă, reușind
astfel să schimbe calitatea vieții. Prin acest proces sau prin munca pe care acest proces o utilizează.
Apelul la modelele de viață care au impresionat mentalul colectiv reprezintă un motiv de bucurie
pentru cei care sunt bine orientați. Persoanele care vor să transfere greutatea lor pe umerii celorlalți
și, implicit, răspunderea pe care o au sau durerile pe care le resimt, vor aprecia exemplele bune ale
celorlalți din altă perspectivă. Adică nu se vor identifica nici măcar în parte cu învingătorii, ci se vor
transpune în personajele negative care, până la urmă, au fost învinse. Trigonul lui Marte cu Neptun
ne vorbește despre faptul că, în elementele absolut esențiale, binele întotdeauna convinge.
Pe acest fond sextilul lui Mercur cu Junon transforma preocupările sociale sau acele modele
care au impregnat mentalul colectiv în elemente de bune practici aplicate în zona intimă. Cu alte
cuvinte se preia un exemplu bun din exterior și va fi integrat în modul cel mai frumos și armonios
cu putință în zona intimă. Toți cei care fac parte din această zonă intimă a individului care reușesc
în acest demers vor beneficia de elemente pozitive, de un spor de imagine sau de o bucurie aparte.
Pornind de la acest exemplu pozitiv binele se va propaga și prin imitație sau, printr-un alt gen de
transpunere, valorile pozitive duc la elevarea vibrației personale, la aprecierea regulilor tradiționale
și la respingerea obiceiului prost. Este un lucru minunat că se întâmplă acest lucru acum în zilele de
Taur (Luna în Taur) pentru ca aceste elemente vor fi așezate la baza unui edificiu important sau se
va ține cont de toate aceste elemente pentru ca viitorul să fie mai ușor.
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Se poate greși procedând așa doar dacă aceste achiziții se lipesc prea mult de stima de sine.
Doar dacă oamenii vor fi prea mândrii că au realizat lucruri remarcabile în timp ce se uită cu dispreț
la cei care cad. Nu este indicat să adoptăm o astfel de atitudine pentru că nu este corect și nici de
bun simț să ne bucurăm de eșecul celorlalți. Dacă realizările personale nu ajută grupul de
apartenență sau măcar o persoană din jur atunci acestea nu sunt mari beneficii, așa cum par. Deci
cine se bucura de eșecul celorlalți pe aceste conjuncturi arată că de fapt au intrat pe un drum bun,
dar nu au putut merge pe el și s-au întors. Fiind atenți sau prea mulțumiți de căderile celorlalți acești
oameni s-ar putea să nu observe că s-au întors din drum. Regretul le va spune înainte de toate că nu
mai sunt pe drumul cel bun. Regretul, ca aceste conjuncturi nu se ridică la nivelul așteptărilor, arată
că a rămas conectat la inspirație, dar nu o mai poate folosi pentru creșterea și dezvoltarea personală.
Există un moment important în liturghia ortodoxă atunci când preotul îndeamnă credincioșii
să-și încălzească inimile, adică suntem îndemnați să avem inimile sus. Acesta este de altfel și
îndemnul care ne va proteja de greșeala foarte mare de acum. Cei care dau curs acestui îndemn,
adică aceia dintre noi care vor avea inimile sus, vor antrena în procesul de ascensiune și durerile
celorlalți ușurându-le poverile și ajutându-i să nu mai privească în jos, ci să-și ridice privirile spre
lumină și, în felul acesta, prin forțele proprii, să-și atenueze căderea sau, în cazul cel mai fericit, să
și-o anuleze. Cel care va fi interesat de acest procedeu va vedea cât de simplu este să alegi lumina și
cât de eficient poți fi atunci când o găsești. Lumina personală este găsită privind în sus către sursa
luminii care ne alimentează pe toți, nu prin limitarea luminii celorlalți. Din această cauză exemplu
personal este cel mai bun, din această cauză fapta, chiar dacă nu este impecabilă, ea surclasează
orice teorie.
Valorile acestei decade pe care am analizat-o aici vine, așadar, să ne învețe să trăim în
comunitate, să primim de la ceilalți ceea ce ei au de oferit să filtrăm informații sau obiecte ori
atitudini sau emoții și să dăm mai departe cea ce avem mai bun. Acest proces de acceptare, filtrare,
transformare, dăruire arată dacă suntem înțelepți sau nu sau dacă am evoluat real, nu după cum ne
spune la un moment dat mintea.
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Decada a II-a (11 – 20 iulie)
Inversarea valorilor

DECADA NR. 20
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

15

21-31 mai

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

18

21-30 iunie

Moralitate, spiritualitate, progres

22

1-10 august

Se neagă un traseu evolutiv. Griji nejustificate față de evenimente care nu s-au consumat
încă. Ceea ce este nou sperie. Durerea arată reglare de conturi în zone inaccesibile celor mulți. Se
evita un accident prin prudenta, avertizare sau intuiție. Se impun divergențe de opinie. Nu se ține
cont de durere. Lipsa instrumentelor de comunicare pune în dificultate relația dintre generații.
Tristețea este văzută de ceilalți ca un moft. Se ridica o problemă și va fi luată în seamă abia la
finalul anului. Contact cu drama trecutului chinuit. Oameni sunt centrați pe rău. Inversarea
valorilor tentează. Violența nejustificată. Independența este privită ca o penitență. Se spun lucruri
prea grave. Puterile sale scad. Se confirmă un progres. Certitudinile își fac cu greu loc. Norocul stă
pavăza în calea durerii. Cei puternici se înșală. Nimeni nu este mai presus de lege. Este generată o
problemă care nu va putea fi rezolvată prea curând.
Următoarea decadă a lunii iulie ne ajută să continuăm traseul evolutiv oferindu-ne
posibilitatea de a înțelege noile direcții ale vieții ori să cântări mai bine lucrurile, în așa fel încât
destinul să primească această nouă provocare cu mai multă deschidere și cu mai puțină
încrâncenare. Astfel, evenimentele propriu-zise vor face apel la ultima perioadă a lunii mai, când sau împlinit câteva unghiuri dominate de prezența planetei Marte din zodia Gemeni. dar și de
împlinirea trigonului dintre Uranus și Junon. Apoi, aspectele morale ale vieții țintesc spre
experiențele pe care le-am acumulat pe finalul lunii iunie. Am văzut că imediat ce planeta Saturn,
prin mersul său retrograd, a intrat în Scorpion, lucrurile s-au complicat și sentimentele au lăsat
impresia că merg în direcția opusă. Partea spirituală a acestei ecuații astrale țintește către începutul
lunii august. Adică spre decadă a 22-a de care ne-am mai ocupat în prima parte a anului atât în
martie cât și în iunie, și care ne aduce o redresare a elementelor care ne-au tulburat la finalul lunii
iunie. Așa după cum constatăm, evoluția psiho-comportamentală nu comportă un regres doar pentru
că se face apel la episoade trecute și aceste lucruri, de care ne amintim sau de care nu ne putem
debarasa, fac parte dintr-o serie de experiențe pe care acum, când Luna trece prin zodia Taur, adică
la început de interval, le așezăm la baza unui edificiu important. Gravitatea evenimentelor astrale,
privite în ansamblul lor, nu este dată doar de câteva unghiuri, ci de ansamblul cerului astral, acela
despre care știm că în 2015 se interesează de mistere, de lucruri ascunse, compromițătoare.
Exceptând unghiurile la care participă planetele cu mers rapid, în acest interval se împlinește
un singur aspect major. Este vorba despre opoziția lui Marte cu Pluton, aspect pe care îl vom întâlni
în ziua de 15 iulie. Asta nu înseamnă că intervalul este mai puțin important sau că direcțiile sale pot
fi trecute cu vederea. Luna va avea, așadar, în acest interval de aproximativ 10 zile, un rol
covârșitor, în sensul că va scoate la lumină secrete ale sistemului și va căuta să protejeze secretele
personale, acelea pe care individul nu dorește să le pună la dispoziția grupului de apartenență sau
care fac referire doar la viața individuală.
Chiar de la începutul acestei perioade ne întâlnim cu un unghi neplăcut pentru aspirațiile pe
care le avem în acest moment. Numai ce am apucat să visăm foarte departe, să privim către idealuri
îndrăznețe că ne și lovește o durere cruntă. În ziua de 11 iulie Mercur și Axa Dragonului vor
construi o cuadratură de toată frumusețea. Asta înseamnă că sunt accentuată din nou zodiile
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cardinale și lucrurile se grăbesc ori sunt grăbite de anumite demersuri pe motiv că nu mai putem
acționa în felul acesta sau nu mai putem lucra așa cum s-a întâmplat până acum, cu oamenii pe carei avem în preajmă sau cu instrumentele care ne-au fost puse la dispoziție. Apare o formă de revoltă
care este justificată de individ prin motive cât se poate de intime. Fiecare va spune că-și protejează
viața personală, intimitatea, nevoie, aspirațiile sau idealurile.
Din nefericire acest unghi negativ este susținut de alt unghi negativ care va face în așa fel
încât aceste argumente să pară credibile. Adică sunt selectate din seria evenimentelor sociale acele
episoade care chiar nemulțumesc ori acele intenții ale anturajului care sunt clar orientate împotriva
individului. Cu alte cuvinte, se explică un rău printr-un alt rău și asta duce la protejarea individului
de situații penibile în care să fie văzut ca un om prea sensibil sau prea mofturos.
Dacă ne menținem direcția dată de tranzitul Lunii prin zodia Taur, înțelegem că această
bulversare, această disimulare, prin care una simțim și alta spunem, arată o durere privită ca
experiență de viață pe care dorim să o folosim ca bază în tipurile de relaționare pe care le urmărim
în această perioadă. Durerea devine, astfel, un factor dereglare, însă ea va avea acest rol pozitiv doar
în zilele de Taur, adică până în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când va ieși din zodia
Taur și va intra în Gemeni. Până atunci, va avea de traversat o opoziție cu Saturn, amplificând
această notă apăsătoare și grăbind anumite întâmplări către o finalizare bună. Cu alte cuvinte,
oamenii se ceartă pentru că vor să facă ordine în propriile vieți, își cer banii înapoi de la datornicii
pentru că vor să-și facă un calcul realist, refuză proiecte sau nu mai fac achiziții pentru confortul
familiei pentru că au decis că a sosit momentul să lucreze puțin la capitolul dorința. Înțelegem,
astfel, că supărarea oamenilor în aceste zile de Taur sau mai precis pe finalul tranzitului Lunii prin
zodia Taur, adică în prima zi a celei de-a două decade, stă în faptul că au prea mari atașamente față
de obiecte sau vor să obțină prea mult într-un timp foarte scurt. Este clar, asta înseamnă schimbarea
priorităților sau a măsurilor pentru că acest prea mult este cerut acum când nu se știe dacă este sau
nu permis.
Trecând în zodia Gemeni, Luna va urmării să aprindă relațiile dintre oameni pentru a grăbi
adoptarea unor decizii. Este vorba despre decizii care vizează educația, transferul de informații
modul cum sunt administrate fonduri sau cum este selectată o anumită informație dintr-o arhivă.
Chiar pe începutul zodiei Gemeni, Luna, prin trigonului pe care îl împlinește cu Capul Dragonului,
se implică, alături de Junon și Mercur, într-o configurație numită Nicovală. Cu alte cuvinte, se pune
o mare presiune pe această criză a relațiilor, criză de identitate, pe crizele de personalitate în așa fel
încât noile raporturi spre care ne îndreptăm să ne ajute să ocolim adevăratele probleme pe care
societatea le pune pe umerii individului. În această perioadă, adică în zilele de Gemeni (Luna în
Gemeni), ies la lumină probleme de conștiință pe care grupurile nu au cum, în această perioadă, să
le rezolve, întrucât traversează un moment de tulburare. Acest moment nu este localizat doar în
spațiul acestor zile de Gemeni, nici în această perioadă dată de decadă, ci se adresează unui interval
mai mare pentru că vizează opozițiile pe care planeta Pluton din Capricorn le trimite către planetele
din Rac. Sentimentul de apartenență la un grup, maternitatea, tenacitatea, gândul de protecție sau
acela de a proteja bunul personal pentru a impresiona cu o calitate sau realizare importantă sunt
lovite acum de problemele societății care, în mod firesc, nu ar trebui să-l intereseze pe individ. Știm
din cultura generală care sunt anumite procese sociale care merg de la sine, care nu au nevoie de
susținerea directă a individului și care au un conținut în funcție de zona din care provin Acum
individul își vede de treaba sa și rezultatele sunt integrate în acest sistem, iar anumite efecte, care
vin în cascadă, la rândul generează lor rezultate fără ca individul să le mai urmărească. La aceste
situații ne referim acum, la paradoxul pe care îl arată în această perioadă pentru că lasă impresia că
ceea ce până acum a venit de la sine acum se oprește, se blochează, sau intră în colaps.
Așadar, se vorbește prea mult despre lucruri care trebuie doar urmărite, surprinse, dar nu
coordonate sau conduse pe un anumit traseu. Asta arată că elementele concrete, acelea care vin
acum din decada a 15-a, adică de pe finalul lunii mai, pun la încercare judecată limpede și respectul
pe care un individ ar trebui să-l acorde intimității celuilalt.
Astfel, dorințele personale s-ar putea să devină un obstacol pentru aceste procese sociale
care în mod normal merg de la sine. Nu trebuie să intervenim cu aspirații individuale în procese
colective pentru că nu ne-am ocupat niciodată de lucrul acesta, nu știm care este aportul psiho-
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comportamentale a celorlalte persoane implicate în acest proces și, deci, nu putem suplini prin aport
personal acest mecanism care este pus pe umerii individului. Din această cauză, unghiul pozitiv pe
care Luna îl trimite către Capul Dragonului poate însemna o ambiție prea mare și deci să fie înțeles
greșit. Chiar dacă avem șansa de a spune mai mult, de a corecta ceva într-un domeniu nespecific,
indicat ar fi să ne vedem de treabă pentru că tristețile sunt diferite pe măsura diferențelor care există
între oameni, la fel și modalitățile de a reacționa în fața unui obstacol sau în fața unei greșeli.
Recomandarea are nevoie de un teren fertil, adică de anumite similitudini pentru a putea duce mai
departe un mesaj. Aceste interferențe forțate nu pot fi susținute, ci doar creează breșe de securitate
care sunt sustenabile doar dacă sunt regăsite elementele de destin care țin de karma individului în
ansamblul ei. Adică doar dacă avem nevoie de un șoc, de un zdruncin, de o lecție de viață pentru a
nu-i mai mustra pe ceilalți și a ne vedea propriile limite, adică lungul nasului, dar nu este cazul aici.
Unul din aspectele prin care am reușit să declanșăm evenimente explozive, total neașteptate
sau care susțin o formă periculoasă de independență se va consuma în preajma zilei de 13 iulie când
Soarele și Uranus vor fi în careu. În aceeași zi Luna va fi și ea cu asteroidul Chiron tot în careu,
arătând că nevoia de independență trebuie cumva stopată, coordonată prin discernământ sau frânată.
Totuși pe acest unghi oamenii sunt mulțumiți că au parte acum de probleme mai mici decât cele pe
care le anticipau în ultima perioadă. Pe de o parte, cei puternici vor visa să modifice mediul de
apartenență și vor face greșeli, vor brusca sentimentele celorlalți sau vor amplifica o anume criză în
relațiile care nu au putut fi conduse pe făgașul normal. Cei care sunt slabi vor căuta să producă
schimbări în mediul de apartenență doar prin distrugere. Pentru că toată această conjunctură este
susținută de opozițiile pe care Pluton din Capricorn le împlinește cu planetele din Rac valorile
personale, tradițiile, obiceiurile, tabieturile au nevoie să fie reformulate sau protejate în alt mod.
Pentru că acum se pune în balanță doar două direcții (putere sau slăbiciune) multe dintre
evenimentele de acum pierd din vedere aspecte esențiale acelea legate de profunzimea
sentimentelor, bun-simț, atenție sau adoptarea stării de martor.
Acolo unde lucrurile sunt scăpate de sub control sau orientate către această zonă, schimbarea
se va produce prin durere. Aici ne referim la accidente sau la evenimente marcate de explozii. Dacă
cei care studiază fenomenul astral și doresc să anticipeze anumite episoade nefericite aleg în această
zi să nu iasă din casă, este posibil să se confrunte cu fenomene neobișnuite cum ar fi întreruperea
energiei electrice, defectarea unui aparat, stricarea unui obiect, spargerea unui pahar, alunecarea pe
parchet, intoleranța la un aliment toleranță la un tratament și așa mai departe.
Unii își vor pune problema în acest moment dacă sunt sau nu bine orientați. Vor fi
nemulțumiți de ceea ce au în preajmă și vor căuta prin mijloace neconvenționale să-și
redobândească echilibrul sau zâmbetul. Aici intervine trigonul pe care Mercur din Rac îl împlinește
cu Neptun din Pești și prin acest unghi nu se reușește medierea opoziției Pluton-Mercur pe care cele
două planete deja o formează, ci se trage un semnal de alarmă referitor la anumite momente de gol
care sunt aduse în prezent prin mijloace nespecifice sau greșite. Asta înseamnă de fapt acceptarea
unor condiții periculoase. Asta înseamnă că binele individual să fie orientat împotriva interesului de
grup cu atât mai mult cu cât grupul cere individului acum efort suplimentar.
Este, de altfel, un mister cum de vom reuși să găsim echilibrul în această aglomerare de
forțe. Unii vor face apel la experiențe de viață, alții vor da bir cu fugiții sau vor bloca anumite
intenții considerând că așa au fost învățați de mici să se gândească de mai multe ori înainte de a
acționa sau nu vor să fie ei lideri într-un demers, așteaptă să mai facă și alții pasul acesta.
Pe ultimul segment al zodiei Gemeni, Luna va încerca să inducă în eroare ori să compenseze
anumite deficiențe de limbaj urmărind să acopere un deficit sau să amplifice greutatea unui
adversar. Este știut faptul că atunci când Luna trece prin zodia Gemeni suntem mult mai conștienți
de abilitățile vrăjmașilor, de puterea lor de persuasiune sau de eficiența instrumentelor pe care aleg
să le folosească. Acum, când Luna nu doar că trece pe ultimul segment al zodiei Gemeni, dar se află
în noaptea de 13 spre 14 iulie în careu cu Lilith, cădem pradă unor gânduri care nu ne fac cinste.
Unii vor acționa atât de greșit atât de rău sau de periculos încât un moment de neatenție îi duc în
punctul în care să săvârșească o mare eroare pe care să o regrete mult timp de acum încolo, poate
chiar toată viața. Alții nu se mai gândesc la consecințe și consideră că o plăcere de o clipă nu poate
genera efecte negative pe termen lung. Când este vorba de zodia Gemeni o problemă nu vine
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niciodată singură pentru că din acest semn ne vine această vocație a erorilor săvârșite în cascadă și
pentru care nu avem niciun regret. De această dată, Lilith, care se află în tranzit pe ultimul segment
al zodiei Fecioară, va avea grijă ca eroarea săvârșită pe acest unghi, să nu fie uitată prea ușor.
De această dată Soarele și Chiron vor fi în trigon, iar asta înseamnă că refuzul anterior va fi
elementul pe care ni-l vom permite acum. Nu trebuie să uităm că în această perioadă Chiron și
Lilith formează opoziții, iar relația proastă pe care Luna și Lilith o realizează va fi tradusă de
trigonul Soare-Chiron ca un ultimatul aplicat unui punct de interes: îl rezolvăm pentru totdeauna ori
îl ignorăm pentru totdeauna. Cei care sunt înțelepți sau care sunt obișnuiți să rezolve probleme
importante în viață nu vor pierde această șansă pentru a se desprinde de o mare greutate. Această
desprindere nu va fi totală pentru că opoziția dintre Chiron și Lilith se va mai menține o perioadă,
însă decizia momentului susținută de criza psiho-afectivă dată de opozițiile pe care Pluton le
realizează cu planetele din Rac ne îndeamnă să acționăm rapid, fără să staăm pe gânduri.
Conduita personală pe care o vom constata în ziua de 14 iulie vă oscilam între libertățile pe
care considerăm că trebuie să ni le acordăm și dezlegarea unui mister care ne-a frământat de la
începutul anului și până acum. Dacă Soarele și Uranus se întâlnesc într-un careu, este rândul altor
două planete, Venus și Saturn, să-și definitiveze careul lor în așa fel încât pe cer să vedem acum, în
limita toleranței admise, o configurație numită Aripi de pasăre. În primul rând acele elemente din
relații care nu au funcționat merg foarte repede către suprasaturație. Chiar dacă puterea de îndurare
a celui nedreptățit este mult mai mare, de la sine consideră că a ajuns la limita răbdării, că nu mai
poate îndura decât dacă află adevărul, decât dacă se face dreptate, decât dacă îi este respectat
dreptul la a ști, a gândit sau a se exprima într-un anumit mod. Deși la vedere va apărea ca o
problemă de voință, în profunzimea sa aceasta este de fapt o problemă de mister. Nemulțumirea
atinge cote maxime pentru că nu este cazul acum să se mențină un secret relațional, un secret care
să pună în pericol o asociere. Fără să se dezlege acest mister, care ține mai multe latura afectivă, de
sinceritatea sentimentelor, nu se poate merge mai departe.
Dacă la nivel individual aceste crize pot fi
rezolvate printr-o atenție sau prin iertare, atunci
când vine vorba de relații între grupuri sau între
națiuni, orgoliile care ne vin din pozițiile celor
patru planete, dar și criza relațională ce se așază
ca fundal al acestei exprimări prin orgoliu poate
genera tensiuni pe care apoi protagoniștii să nu le
mai poată rezolva pe cale diplomatică. Vorbim
aici de Venus în Leu, deci despre orgoliul
privilegiului. Vorbim despre Saturn în Scorpion
adică despre orgoliul patrimoniului, dar și despre
Uranus în Berbec, despre orgoliul liderului,
pionierului. Dacă mai adăugăm acestora și
sentimentul de frustrare exprimat în formă
continuată care ne vine din poziția Soarelui în Rac
înțelegem de ce conjunctura aceasta este atât de
dificilă, pe segmentul public.
În această a doua zi de Rac (Luna în Rac) Luna va avea de împlinit două conjuncții, una cu
Mercur și alta cu Marte, apropiindu-se cu pași repezi de conjuncția cu Soarele pe care o va împlini
în spațiul zilei de 16 iulie, înainte să intre în zodia Leu. Momentul 15 iulie, adică a doua zi de Rac
(Luna în Rac) ne aduce în fața unor dureri pe care am crezut că le-am lăsat întrecut. Nu ne referim
aici doar la momentul de tranzit al lunii prin domiciliu, ci la ipostaza astrală în care Marte și Pluton
sunt în opoziție. Aceste două planete formează un cuplu care permite accesul la energiile astrale
superioare prin curaj. De această dată curajul devine agresivitate, iar agresivitate este îndreptată
către elementele individuale, în așa fel încât persoanele au impresia că pierd controlul asupra a ceea
ce se întâmplă în viețile lor personale. Nu putem neglija faptul că această serie de opoziții care se
împlinesc pe axa Capricorn-Rac primesc tot atâtea careuri din partea lui Uranus din Berbec. Asta
înseamnă că se formează mai multe careuri în T pe semne cardinale cu Uranus focar. Înțelegem de
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aici că seria problemelor este una foarte variată și ea susține o formă de violență nejustificată. Dacă
în sectorul personal, așa cum am indicat și în zilele anterioare aferente acestei decade, prin
înțelegere și bun simț multe se pot depăși, pe zona publică această opoziție rupe o înțelegere și
ducem violența către vârfuri pe care acum o luna nici nu ni le puteam închipui. Ținta violențelor de
acum o reprezintă inversarea valorilor. Dacă până acum în zonele respective oamenii se luptau
pentru bani pentru resurse sau pentru a controla un spațiu geografic, care le poate oferi un anumit
avantaj sau poziție strategică, acum se luptă pentru idei pentru dominație ideologică sau pentru alte
lucruri de factură imaterială.
Nu se poate anticipa din această prezentare generală dacă momentul de violență susținut de
axa Capricorn-Rac respectă schema pe care o regăsim în manualele de astrologie. Această schemă
susține faptul că o accentuare agresivă pe această axă duce la dezvoltarea unor atitudini misogine
sau, de partea cealaltă, de refuz al binelui, indiferent de domeniul în care activează grupul. Putem
însă înțelege că grupurile mari vor avea o putere de influență mult superioară celor mici pentru că,
de această dată, cel mare va învinge sau va domina cel puțin o perioadă genul acesta de confruntare.
Vom avea impresia că lumea se răstoarnă, că drama trecutului nu s-a rezolvat și că ea vine să ne
ofere o lecție, să ne pedepsească sau să ne arate că o faptă săvârșită într-un sens negativ se va
întoarce înapoi cu toată suferința pe care a provocat-o atunci.
Fiind vorba de unghiuri care mobilizează și elemente de karma personală nu putem merge
foarte departe cu această anticipație, ci doar să indicăm mecanismul general prin care karma
individuală se va exprima. Dacă până acum am urmărit să facem fapte bune, să fim înțelegători,
atenți la suferința celuilalt să nu facem abuzuri, să schimbăm în bine ceva pe acolo, pe unde trecem,
este de la sine înțeles că bagajul dureros al karmei personale nu va găsi prea multe echivalențe în
suferința care planează peste noi acum. În cazul acestor ființe care au transformat deja momentul
acesta într-o floare, o formă de judecată pe care o vor accepta cu smerenie și din care vor învăța
multe lucruri profunde va apărea și va face din această perioadă una de referință pentru vremurile pe
care le trăiesc. Cu cât lucrurile sunt mai tulburătoare în jur, cu cât sunt programate mai multe
conflicte cu atât conștiința individului se îndreaptă mai mult către suflet pentru a-și găsi liniștea.
Dar sunt puțini oamenii care s-au transformat cu adevărat și care nu au legături foarte
strânse cu dramele trecutului, ci doar își amintesc cu luciditate de acestea. Din această cauză
accentuarea acestei axei Capricorn-Rac, după cum vom vedea și în ziua următoare, lasă impresia că
ne este îngustată decizia, că libertatea de decizie este constrânsă să găsească soluții doar la
violențele prezentului. Astfel, se pierde din vedere faptul că această tulburare a prezentului s-ar
transforma într-o judecată pusă pe seama fenomenelor atmosferice, a căldurii prea mari, a
fenomenelor stranii, localizate la nivelul scoarței terestre, dar nici într-un caz prin construcții psihocomportamentale generate de relațiile dintre oameni. Dacă faptele greșite nu au fost ascunse în
trecut, ci evaporate, în prezent ele nu s-ar mai manifesta în această formă, cea de violență
nejustificată.
Luna nouă din Rac aduce o degajare în acest sector al axei Capricorn-Rac prin faptul că atât
Soarele, cât și Luna ies din fereastră opoziției cu Pluton. Rămân însă planetele Mercur și Marte în
fereastra acestei opoziții, planete care se vor afla în ziua de 16 iulie și în conjuncție. Se va vorbi în
această zi, când Mercur își definitivează opoziția cu Pluton, despre o independență orientată
împotriva celui din preajmă ca o formă de penitență. Cu alte cuvinte, nu vom fi în stare în această
ultimă zi de Rac (Luna în Rac) să înțelegem libertatea celuilalt, dar nici chiar curajul său. Prin
aceste unghiuri vom fi înclinați să modificăm calitatea vieții, să punem la baza a ceea ce dorim să
construim, prin relațiile sociale sau prin relațiile personale, un lucru mai bun decât am reușit să
punem în zilele anterioare, însă ceva ne oprește. Dacă am fi lucizi am vedea că acel “ceva” este
chiar toleranța care funcționează acum pe ideea „cu ce măsură dai, cu aceea primești”. Așadar,
perioadă se dovedește a fi destul de apăsătoare pentru tot ce înseamnă proiect personal. Din această
cauză, orice formă de opoziție care ne vine din jur va fi percepute ca o formă de violență. Chiar și
atunci când nu este, pentru că, de fapt, ea este în interior și vibrațiile astrale o integrează în
rezonanțele de acum ca și cum fiecare, în mod deliberat, o pune la dispoziția celor din jur.
În această ultimă zi de Rac (Luna în Rac), când se împlinește și conjuncția cu Soarele, dar și
împlinirea unei configurații numită Triunghi minor care are drept focar pe Lilith, adâncimea
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sentimentelor va juca un rol foarte important pentru că acestea se vor sedimenta, în mare parte, de la
sine, ajutându-l pe cel atent să vadă mai departe decât i-a fost permis până acum. Unii vor considera
că experiențele de până acum le suplimentează puterea personală, adică din această cauză pot fi atât
de selectiv sau atât de puternici. Până și cei care nu sunt deloc selectivi cu evenimentele trecute,
cele de la finalul lunii mai și în sfera morală la finalul lunii iunie, îi ajută să fie îndrăzneți într-un
mod pozitiv.
Nu este o mirare dacă pe aceste conjuncturi unii rup relațiile vechi și imediat își creează
altele noi. La fel cum nu trebuie să fie o mirare dacă unii se grăbesc acum să se căsătorească sau să
se mute cu persoana iubită, să-și declare iubire veșnică sau să pornească împreună o colaborare pe
care acum, în acest moment, o văd de foarte lungă durată. Aceste conjuncturi au nevoie de
promisiuni, de garanții avem nevoie să ne oferim unii altora stabilitate. Cei care, de felul lor, au
reacții întârziate, vor aștepta din partea celor din jur garanția protecției sau promisiunii de dragoste
eternă. De aici și tendința de a considera că dacă răspunsul nu este pe măsura așteptărilor atunci ei
sunt persoane sensibile de care foarte ușor cei din jur abuzează. Nu este cazul să ajungem atât de
departe cu concluziile, la fel cum nu este cazul să considerăm că dacă printr-un entuziasm de
moment cineva a făcut acum o promisiune, neapărat trebuie să-l legăm de ceea ce a spus. Vom
vedea în viitor că ne va fi de bun augur să ne dezlegăm de promisiunile făcute acum pentru că ele
sunt adoptate pe frică de singurătate sau pe atașamente profunde.
Nu se poate spune că destinele mari nu au atașamente. Se poate spune însă că aceste destine
remarcabile se pot desprinde foarte ușor de barca în care au mers prin furtună. Nu o pun acasă în
vitrină pentru a-și aminti de furtună, ci se uită în oglindă și se bucură că văd chipul supraviețuitor.
Prietenia Lunii cu Saturn înainte ca aceasta să-și încheie tranzitul său prin zodia Rac arată că
avem toate șansele ca după această aventură pasională să fim mai curați la suflet, mai inteligenți sau
mai bogați în ceea ce am urmărit să obținem. Nu putem avea însă garanția succesului pentru că
Saturn în această perioadă este retrograd și îi cere Lunii din Rac prea multă supunere. Nu se știe
dacă va găsi la aceasta supunerea pe care o cere, deci nu se știe dacă aceste previziuni generale se
pot aplica în masă, fără a depinde de un element personal de rezonanță, fără a face apel la o
experiență căreia i-am supraviețuit. Se poate știi însă că Luna va avea o doză de revoltă pentru că
tranzitul său prin domiciliu de această dată a fost prea încărcat, prea obositor prea nervos și prea
mult a expus o pericolelor. Putem știi că, în cazul celor maturi care au o experiență de viață demnă
de toată admirația, resentimentele zilelor de Rac nu vor fi atât de mari încât să nu fie remarcate
lecțiile de viață referitoare la cum să administrăm în viitorul apropiat un anume patrimoniu.
Astfel, zilele de Leu (Luna un Leu) devin zile încărcate de o greutate nespecifică. Dacă în
zilele de Rac oamenii au considerat că societatea le pune pe umeri probleme care nu le aparțin,
acum ei în înșiși își fac probleme, gândindu-se la ceea ce nu este real sau la problemele care nu-i
privesc. Aici se poate vorbi, deopotrivă, de indecențe sau, reversul medaliei, de exercitarea unei
forțe de dăruire dincolo de limitele puterii personale.
Este de la sine înțeles că trecerea Lunii din zodia Leu și implicit medierea tendinței
nodurilor prin împlinirea unui sextil cu Capul Dragonului arată că minunile se înfăptuiesc pentru cei
care sunt pregătiți. Este adevărat, lumea încă se află în schimbare, încă suntem în perioada în care
centrele de putere se reconfigurează și nu putem știi dacă ceea ce s-a stabilizat până acum va
rămâne așa și după 2016, când acest proces se va finaliza. Știm însă că dacă ne depășim atribuțiile,
dacă ne asumăm roluri peste puterea personală vom fi judecați greșit.
Există însă și o parte bună pe care o vom resimții în aceste zile. Ea vine din faptul că acolo
unde a fost dovedită munca în cele două decade, la care se face referire și acum (finalul lunii mai și
finalul lunii iunie), la fel se poate vorbi despre o confirmare a unui progres. Doar în cazul acestor
persoane durerea scade în intensitate și nemulțumirile personale găsesc cumva o soluție. În cazul
celorlalți, Luna din Leu ne va aduce această combinație periculoasă, explozivă de sentimente,
resentimente, orgolii sau umilințe, încât deciziile pe care le adoptă să fie bune doar pentru sine, dar
total periculoase pentru cei din jur. Dacă în cazul unei persoane autoritare care se exprimă mai mult
în cadrul intim, în familie sau în cercul de prieteni lucrurile nu pot fi atât de periculoase sau se poate
anticipa că, prin iertare, orice durere sau frustrare se poate vindeca, pe zona publică este lesne de
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înțeles cât de departe se poate ajunge în cazul unui lider frustrat care nu vede în fața sa oameni,
popoare, nici măcar rasa umană în ansamblu, ci vede doar spații pe care dorește să le controleze.
În a doua zi de Leu (Luna în Leu) se fac alianțe pe baza dorinței de putere. De altfel,
întreaga decadă, după cum vom vedea parcurgând zi cu zi conjuncturile momentului, este dominată
de această dorință acerbă de a redobândi puterea într-un sector mort. Faptul că Luna se află acum în
ziua de 18 iulie în conjuncție cu Jupiter, dar și în trigon cu Uranus, aduce tuturor o undă de
speranță. Acum viața o poate lua pe un traseu benefic, oamenii se pot întoarce din drumul greșit și
pot privi cu mai mult optimism către luminița de la capătul tunelului. Nu putem vorbi despre
schimbări majore pentru că ziua de 18 iulie aduce și împlinirea la grad perfect a sextilului dintre
Soare și Lilith. Nimic nu este după cum pare la prima vedere, nimic nu pare să meargă pe drumul
care îi este părăsit acum dar nimeni nu va ține cont de acest lucru.
Trecerea Lunii prin fereastra trigonului dintre Jupiter și Uranus înseamnă, în primul rând,
acces la putere, iar puterea, după cum am văzut acum, în această perioadă, trece prin mari
transformări. Vor fi avantajați în acest sector doar cei care urmăresc să folosească energia în scopuri
benefice. Acesta este însă momentul când putem face apel la cele două tipuri de experiențe:
experiențele concrete, acumulate la finalul lunii mai și experiențele morale, acumulate la finalul
lunii iunie, dar nu oricum, ci ca bază pentru ceea ce ni se va întâmpla la începutul lunii august, adică
în decadă a 22-a din punct de vedere spiritual. Cu alte cuvinte, acum, când Luna se află pe final de
tranzit prin zodia Leu, reușim să facem o sinteză sau mai bine zis reușim să găsim elementul care
leagă toate aceste trei repere indicate mai sus. Adică înțelegem cât de important a fost să ne
controlăm anumite dorințe, cât de util s-a dovedit că am trecut și prin probleme relaționale, prin
presiuni în cuplu sau în raport cu asociații pentru că altfel începutul lunii august, când Saturn își
revine la mersul direct, nu ar fi putut să conțină în această redresare și momentul de liniște susținut
pe înțelegere. În absența acestor experiențe de viață integrate pozitiv, începutul lunii august nu
poate să ridice standardul de viață, ci doar să rezolve, pe baza unor înțelegeri scrise sau pe baza unui
pact de neagresiune ori de schimb reciproc, anumite conflicte.
Este adevărat, mulți își vor găsi scuza perfectă pentru eșecul de acum, dar nu acesta este
elementul important al acestei perioade, nu așa suntem exonerați de răspundere dacă schimbarea de
acum nu ne găsește pregătiți. Vor exista momente în viitor, în special cele care integrează decadă a
20-a, aceea pe care o analizam aici, când aceste lucruri vor fi reglate, dar asta nu se va întâmpla în
2015.
Nu doresc să anticipezi lucruri prea rele pentru a nu cădea în extrema cealaltă, de a prezenta
doar lucrurile negative. Ceea ce ni se întâmplă acum în această perioadă nu este întru totul rău, dar
poate deveni foarte rău pentru cei care în perioadele indicate au ales cu bună știință să se comporte
necuviincios.
O altă componentă specifică momentul în care Soarele și Lilith vor fi in sextil este acela al
curiozității periculoase. Este posibil ca și în sectorul științific sau poate chiar în cel medical sau
arheologic să se producă anumite accidente sau să se ajungă la un rezultat greșit pe motiv că s-a
pierdut din vedere un detaliu important deoarece Soarele și Lilith fac parte dintr-o configurație
numită triunghi minor ce o are pe Lilith drept focar. Astfel, putem anticipa că rezultatul acestor
descoperiri, explorări sau răscoliri să cadă foarte ușor în păcatul erorii.
Înainte ca Luna să intre în Fecioară se consumă două evenimente astrale foarte importante.
Este vorba despre careul Lunii cu Saturn și intrarea planetei Venus în Fecioară. Apoi, tot înainte de
răsăritul Soarelui, Luna va trece în Fecioară și foarte repede va împlinii o conjuncție cu Venus.
Toată această dispunere astrală se transformă în teamă. Știm că Venus în Fecioară se află în poziția
cea mai rea pe care o poate ocupa, aducând o contracție sentimentelor, o constrângerea libertății de
a simți atât de dură încât să fie luat sentimentul de teama drept referință pozitivă. Astfel, se
depășește un moment de teamă însă se ajunge foarte repede la altul mai mare.
Ceea ce se schimbă cu trecerea planetei Venus în Fecioară ține mai curând de o anumită
atitudine față de viitor. Cu Venus în Fecioară lucrurile nu mai sunt atât de calde și nici de
înțelegătoare față de caracterul boem sau poetic al vieții. Lucrurile sunt judecate după bani din
portofel, după conturile din bancă, după proprietăți, după obiectele din casă, după cât de plin sau gol
este frigiderul sau câte rezerve avem în cămară. Schimbarea aceasta va primi susținerea planetelor
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Mercur și Uranus care din nefericire pe 19 iulie se vor afla în careu. Lucrurile mici, la această nouă
poziție a Lunii, nu par să se schimbe în bine. Ele sunt prea mult cântărite, prea mult analizate și
raportate în principal la frică. Dacă evenimentele din ultima vreme s-au consumat în totalitate și nu
ne-a rămas frica de oamenii, de anturaj, de sărăcie sau de singurătate atunci trecerea Lunii în
Fecioară simplifică mult trăirile și le scoate la lumină pe acelea care înnobilează conștiința și
purifică sufletul. Acum vom înțelege mult mai bine de ce este foarte important să ne pregătim
sufletește pentru începutul lunii august, de ce este de o importanță covârșitoare să selectăm
gândurile, să punem filtru pe sentimente să nu ne mai lăsăm în voia dorințelor păguboase pentru că
revenirea la mersul direct a lui Saturn din scorpion să nu ne aducă și mai multe resentimente, ci
doar liniștea pe care o construim încă de pe acum.
Cunoaștere de sine va căpăta, astfel, valente pozitive. Cerul zilei de 19 iulie ne îndeamnă să
înclinăm balanța în sensul pozitiv chiar dacă asta înseamnă să privim în față omul negru, să vedem
lucrurile rele pe care l-am construit, să ni se spună verde în față care sunt greșelile majore sau cât de
tare am rănit cu sau fără intenție. Drept dovadă stă trigonul pe care Mercur și Chiron îl împlinesc de
pe zodii de apă și care arată că dispunem acum de intuiția necesară pentru a înțelege ceea ce ni se
spune. Vor exista însă și rămășițe ale orgoliilor mai vechi, vor fi oameni care vor prefera să-și
consume nervii îndoindu-se de puterile lor sau acuzându-i pe ceilalți de tot ceea ce este negativ în
propria viață. Asta înseamnă că ei nu vor transforma energia care vine din conjuncțiile Lunii cu
Venus și Junon, ci vor trăi intens opoziția Lunii cu Neptun preferând zona iluziilo, a dezamăgirilor
hrănindu-se doar cu frustrare.
Sigur, având o accentuare a zodiei Fecioară mulți vor acorda prea mare atenție lucrurilor
mici, simțindu-se în siguranță dacă le cunosc pe acestea în detalii. De fapt atenția acordată pe
lucrurile mici înseamnă și nevoia de a cunoaște precis care sunt achizițiile din ultima vreme, care
este binele pe care îl avem în preajmă, cu cine stăm la masă, care dintre oamenii jur sunt bun și cât
de utile ne sunt aspirațiile pe care le-am hrănit până acum.
Așa după cum se poate constata momentul acesta de trecere al planetei Venus în zodia
Fecioară face referire mai mult la sectorul personal. Cel care preferă să se ducă acasă cu probleme
de la serviciu, doar pentru că acolo găsește mai multă înțelegere, s-ar putea acum să aibă un șoc, sar putea ca lucrurile să nu fie așa cum și le calculează și să se afle în fața unor surprize. Venus din
Fecioară nu agreează surprizele. Mai curând Luna în acest semn, pentru că se deplasează mai
repede, poate suporta cu o anume deschidere surprizele, decât Venus. Veselia acestui semn vine
dintr-un calcul exagerat, dintr-o așezare într-o anumită ordine a ceea ce trebuie să spună, ceea ce le
face plăcere celorlalți să primească sau a ceea ce îl pune pe individ mai bine în valoare.
Astfel, atât în prima zi de Fecioară (Luna în Fecioară), cât și în a doua, se va exagera o
problemă care nu va putea fi rezolvată prea curând. Aceste surprize care i-au tulburat pe cei
nepregătiți, pe cei care au acționat negativ la finalul lunii mai sau la finalul lunii iunie, vin spre ei și
le limitează libertatea de expresie și, împreună cu aceasta, și forța sau creativitatea.
Problema principală pe care o vom remarca în a doua zi de Fecioară va fi aceea că nu este
acordată o importanță adecvată modului în care partenerul de dialog se exprimă. Nu trebuie să
pierdem din vedere că zodia Fecioară aduce o anume formă de inhibiție, nu doar indivizilor
nepregătiți, ci tuturor și din această cauză în orice formă de conversație s-ar putea ca pauzele să fie
mai lungi sau ideile ușor răvășite pentru că se dorește transmiterea unui volum mare de informații
cu prea multe detalii, cu prea multe trimiteri, referințe sau adnotări pentru ca dialogul să fie simplu.
Prin zodia Fecioara, dar în special prin atingerea momentului de opoziție dintre Lună și Chiron
nimic nu este simplu, nimic nu se va situa în afara dramatizării. Fie că nu avem ceea ce ne trebuie,
fie că nu avem suficient de multe, zodia Fecioară ne încearcă acum pe anume format de zgârcenie
sau de reținere prin care refuzăm să oferim celor din jur ceea ce au cea mai mare nevoie. Ne va
interesa mai mult gradul de satisfacție decât nevoia celorlalți.
De altfel, aceasta este și marea problemă care ne vine din zodia Fecioară și care creează
multe confuzii printre pasionații de astrologie. Generozitatea Fecioarei vine, în primul rând, din
nevoia ei de a se exprima în felul acesta și abia apoi din încântarea că se face utilă. Din această
cauză nu își atribuie roluri grandioase, ci doar roluri de supunere ori cele pe care le cuantifică
precis. Fecioara vine în zodiac cu această conștientizare a propriului nivel, a propriului mod de a se
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ascunde, de a disimula sau de a nu putea să facă ceva decât printr-o regulă strictă, printr-un calcul
sau printr-un program stabilit în prealabil. Cunoscând acest lucru, vom reuși foarte ușor să
demontăm mitul Fecioarei care se sacrifică pentru ceilalți pentru că, de fapt, Fecioara se sacrifică
pentru natura relației, pentru natura lucrurilor, pentru natura unui ideal sau pentru natura unui grad
de satisfacție, nu pentru integritatea celorlalți. De aceea, generozitatea și ajutorul ce vine din
Fecioară este învăluit în reguli, percepte, recomandări, scheme, atribute, nu în sentimente, atitudini,
libertăți. De aceea ea se supune, apleacă fruntea, ondulează, pentru trebuie să se știe că este
deasupra celorlalți prin toleranță, atunci când ar trebui să fie prin zbor. Deci vorbim aici de limite
mascate, care pot trece drept calități, doar când nu sunt cunoscute și celelalte variante.
Cine reușește să vadă zodia Fecioară în această ipostază va observa cât de multe frici
ascunde, obsesia perfecțiunii sau nevoia de a fi tot timpul impecabil, vertical, corect, curat sau
împăcat cu ce știe, face sau este. Nu facem aici apologia imperfecțiunilor acestei zodii, ci dorim să
atragem atenția asupra acestui aspect pentru că adevărul este mai important, chiar dacă doare, și
exagerările ce vin din acest semn, tangente la problematica fricii ascunde grave dezechilibre pe
care, din nefericire, încearcă să le ascundă sau să le rezolve prin ambiții sociale, realizări publice
sau un statut aparte în familiile pe care și le formează.
Așa după cum se poate constata, decada a 20-a ne pune în fața unor încercări personale
despre care, până când aceasta a început, nu am știut aproape nimic. Acum se face trimitere la
finalul lunii mai pentru evenimentele concrete, la finalul lunii iunie pentru achizițiile de factură
morală sau psiho-comportamentală pentru a ne pregăti așa cum se cuvine și a întâmpina revenirea
lui Saturn la mersul direct, programată pentru prima decadă a lunii august. Vor fi oameni care în
fața acestor pericole se vor revolta foarte mult, unii vor avea dreptate atunci când vor susține că au
fost abuzați sau că au trecut printr-o mare spaimă, alții vor povesti în cuvinte puține violențe la care
au fost supuși. Nimeni însă nu are nevoie să ducă mai departe drama acestei decade. Cu toții trebuie
să trecem prin acest episod, dar să nu ne lăsăm transformați în rău de tragic, ci să mergem mai
departe cu demnitate.
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Decada a III-a (21 – 31 iulie)
Căutarea esențialului în locuri pe unde am mai umblat.
Satisfacții minime.

DECADA NR. 21
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

4

1-10 februarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

2

11-20 ianuarie

Moralitate, spiritualitate, progres

15

21-30 aprilie

Raportul de forțe se schimbă. O dorință retrogradă îi îndeamnă pe oamenii să-și
construiască din nou imperii. Este nevoie de răbdare. Acolo unde este abordat echilibru se dorește
ascunderea unei probleme. Crizele de personalitate sunt ascunse printr-o selecție pozitivă a
evenimentelor parcurse în ultimele luni. Noroc. Nu este respectat dreptul celuilalt. Toleranța este
privită prin rațiune. Calitate emoțiilor se schimbă. Se cere un sacrificiu. Stimă de sine ridicată.
Apel la răspundere. Este ascuns un sentiment de împlinire. Respect față de trecut. Soluțiile rapide
nu pot fi puse în aplicare. Nevoie de stabilitate. Trecutul personal generează conflicte.
Expresivitatea ascunde o dramă. Vitalitatea scade. Schimb de forțe. Oamenii se respectă mai mult.
Bogăția cuvintelor ajuta. Siguranța de sine este argumentată prin intensitate. Se caută un expert.
Ultima decadă a lunii iulie ne întoarce timp. Dacă urmărim repartizarea influxurilor astrale
pe sectoare de viață vom observa că pentru a coordona așa cum se cuvine evenimentele concrete se
face apel la prima decadă a lunii februarie, pentru a ne stabiliza pe linia moralității sau a emoțiilor
pozitive se face apel la a doua decadă a lunii ianuarie, iar pentru valorile spirituale se face apel la
finalul lunii mai. Putem vorbi aici de o agresivitate potențială, de o desfășurare într-o direcție mai
puțin plăcută care, la acest început de sector și pe final de tranzit al lunii prin zodia Fecioară, să se
desfășoare în fața noastră ca o inversiune de forțe. Acest lucru poate fi citit din faptul că Luna,
aflată în conjuncție cu Lilith, accentuează focarul triunghiului minor împlinit cu Saturn și Soarele
cu Mercur, acestea din urmă aflate în conjuncție.
Prima etapă a lunii februarie a adus împlinirea unui unghi destul de apăsător: conjuncția lui
Uranus cu Coada Dragonului. Dacă evenimentele concrete din această perioadă fac trimitere către
momentul de început al lunii februarie atunci este cazul să ne așteptăm ca o parte din greșelile
trecutului pe care nu le-am rezolvat nici măcar atunci și care vin în special din această ipostază
astrală să ne inunde și să ne lase impresia că suntem judecați prea aspru pentru niște greșeli minore
ori că este important să dăm socoteală pentru ceea ce am refuzat să înfăptuim. Nu va conta dacă
motivul anterior a fost bun sau rău, nu va conta niciun fel de motiv sau nicio explicație pentru că
acum avem nevoie de această preschimbare a răului în bine deoarece edificiul pe care-l construim,
ipostaza socială pe care-o personalizăm nu poate merge mai departe în forma aceasta decât cu o
consolidare puternică.
Ziua de 21 iulie, cea care deschide acest sector, are o ambivalență interesantă. O parte din zi
Luna se va afla pe final de tranzit prin zodia Fecioară, accentuând în continuare teama de lucruri
mari, de descinderi interesante sau teamă de argumente pertinente. Apoi a doua parte a zilei va fi
dominată de trecerea Lunii prin zodia Balanța care îi îndeamnă pe oameni să caute unul în trecutul
celuilalt pentru a-și găsi momente vulnerabile. Este de la sine înțeles că cei mai bulversați de
această perioadă vor fi cei sensibili. Pe de o parte, nu se vor putea desprinde de teama că anumite
lucruri nu pot fi duse mai departe, iar, de partea cealaltă, se vor gândi că schimbările care se produc
prin impactul exterior, prin susținerea sau agresiunea celorlalți vor fi modificate într-o direcție
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nedorită. De aici și o agitație afectivă, o grijă față de ziua de mâine care, prin argumentele de acum,
nu este justificată.
Ceilalți vor urmării să se implice în acțiuni care le aduc rezultate imediate. Și aici vom
observa o ambivalență interesantă prin faptul că până și acești oameni care nu arată că dispun de o
sensibilitate aparte vor da dovadă, în special în prima parte a zilei, de o anume seriozitate, de interes
pentru economie, pentru patrimoniu, pentru tradiție pentru a construi valori importante ori pentru a
le susține pe acelea care sunt deja vizibile în acest moment.
Va exista însă prea multă suspiciune față de anumite întâmplări care s-au consumat la
începutul lunii februarie și pe care acum dorim să le reedităm. Referindu-se la acestea, oamenii vor
considera că victoria trebuie analizate din alte puncte de vedere, că dorințele de atunci au ascuns
drame sau caracterul incomplet al unor episoade și că atunci, la începutul lunii februarie, s-au
întâmplat lucruri despre care aflăm abia acum. În realitate, situațiile concrete la care se face acum
apel au fost înaintat atenției individului în mai multe momente ale acestui an, în speță mijlocul lunii
februarie din punct de vedere afectiv, ca inventar al reziduurilor afective rezultate în urma
consumării evenimentelor de la începutul lunii februarie, apoi în mijlocul lunii martie și în mijlocul
lunii aprilie din punct de vedere spiritual. Din această cauză este nevoie de multă răbdare pentru că
a stabiliza o structură din punct de vedere afectiv ceea ce generează, nu doar existența unor reguli
morale, dar și persistența într-o rezonanță pozitivă în care spiritele naturii, forțele subtile, dar și
ființele întrupate, cele din preajmă, își dau mâna pentru a menține pulsul vieții. Am văzut în
momentele invocate mai sus că evenimentele de la începutul lunii februarie, acelea marcate de
întâlnirea cu pedeapsa trecutului, cu rămășițele trecutului, cu evenimente negative periculoase care
pot înclina balanța în mod iremediabil a dus la călirea psihicului, la întărirea voinței și ne-a pregătit
pentru acest moment. Momentul prezent ne invită să facem apel la toate aceste experiențe pentru a
nu alege minciuna drept prieten, nici atunci când ea ne convinge că este cea mai bună variantă.
Practic, întregul complex de factori astrali repartizați acestui sector arată că inamicul cel mai dur,
cel mai puternic și poate cel mai periculos este minciuna.

Nu putem vorbi de trecerea Lunii în zodia Balanță decât dacă ne referim acum, în această
perioadă, și la întâlnirea sa cu Capul Dragonului. Asta înseamnă inițierea unui nou ciclu draconitic
și trasarea unor noi direcții importante pentru sănătatea psihică și spirituală, cele care ne poate ajuta
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să menținem răbdarea la o cotă ridicată. Pe aceasta conjuncție a Lunii cu Capul Dragonului oamenii
vor visa la progres și vor încerca din ceea ce le-a rămas din ziua anterioară să obțină maximum de
eficiență. Chiar dacă Luna a intrat într-un semn unde se simte mult mai bine, unde nu are interdicție
la relații, unde se poate asocia cu oricine fără să se streseze cu reguli precise sau cu responsabilități
absurde trigonul pe care Mercur și Saturn îl împlinesc și care implică și Soarele, aflat acum pe
gradul anaretic al zodiei Rac, aduce criterii noi în asociere și va lăsa impresia că și de această dată
mergem mai departe pe aceeași linie a grijirilor față de viitor sau a soluțiilor aplicate problemelor
curente, nu problemelor majore pe care le aveam de rezolvat.
În primul rând, asta duce la subiectivism, iar subiectivismul va limita puterea de expresie și
îi va face pe oameni să se comporte așa cum s-au comportat în ultimele zile, când Luna a trecut prin
Fecioară, adică să nu vadă pădurea din cauza copacilor, să fie obsedați de detalii, chiar dacă
maniera în care vor face acest lucru va fi puțin diferită. Adică nu vor mai fi atașați de obiecte, ci de
utilitatea lor, nu vor mai fi prea legați de oameni, ci de tipul de relații pe care le vor dezvolta cu
aceștia. Se poate anticipa că relația lui Mercur cu Saturn retrograd din Scorpion poate aduce teama
de lucruri perfecte și, în consecință, obsesia lucrului neterminat. Cu alte cuvinte se simte într-un fel
și se acționează în altfel, se visează prea mult, dar la exterior gura spune ceea ce interlocutorul vrea
să audă, adică face referire la o altă realitate.
Dacă la nivel individual lucrurile acestea se consuma într-un mod ușor de controlat, adică
este înfățișată o problemă pe care o putem gestiona prin apelul la educație, la nivel social se înfiripă
teama de conspirații. Aici pot apărea subiecte noi de discuție sau pericole noi pentru depășirea
cărora oamenii se simt obligați de ceea ce văd, înțeleg sau constată să se asocieze. Asocierile
momentului nu sunt însă bune, așa cum ne sugerează unghiul pozitiv dintre Mercur și Saturn, ci
sunt construite pe resentimentele trecutului sau pe teama de a nu ne întâlnit cu același gen de eșec.
Expresii gen “Eu nu am să fac niciodată așa ceva”, „Eu nu am să-mi învăț copilul după cum m-a
învățat tata”, „Eu nu am să greșesc niciodată pe linia aceasta”, sunt doar câteva expresii care
construiesc imaginea acestui contrast.
Trecerea Soarelui în zodia Leu, care se va consuma în dimineața zilei de 23 iulie,
beneficiază de un ajutor substanțial din partea planetei Jupiter, ca și cum înainte ca această planetă
să părăsească zodia Leu, pe care o tranzitează de aproximativ un an de zile, se simte datoare să
plătească un tribut, să-și ofere protecția, să susțină persoana cea mai talentată, calitatea cea mai
importantă într-un moment de maxima agitație sau de furtună.
Soarele și Mercur trec împreună în zodiac Leu la un interval de câteva ore distanță, apoi în
seara zilei de 23 iulie își definitivează conjuncția lor. Asta va face ca întreaga zi să poarte amprenta
unei forțe mentale, a unei puteri psihice cu adevărat remarcabile. Vorbim aici nu de orice fel de
ipostază a conjuncției, ci de întâlnirea celor doi aștri într-un sector numit de astrologi cazimi.
Momentul acesta este unul de o maximă importanță pentru noi toți, cu atât mai mult cu cât Jupiter,
aflat pe ultimul sector al zodiei Leu, mediază opoziția Lună-Uranus, adică aduce o înțelegere prin
calități, concentrare, atenție, strălucire, apreciere a nesiguranței care ne-a creat de-a lungul anului
atât de multe probleme.
Dar nu trebuie să neglijăm faptul că Luna, aflată pe ultimul sector al zodiei Balanță,
contribuie la desemnarea unei cruci cosmice pe semne cardinale care aduce momentul de noroc, de
șansa într-un context agresiv, ceea ce va facilita explorarea norocului din alte perspective, ca și cum
o mănă nevăzută ne spune unde să investim energia pe care o avem pentru ca întregul edificiu
negativ pe care îl explorăm cu ochii închiși, ca noroc, de la începutul anului și până acum, să se
transforme miraculos. Acum, privind conjuncturile astrale ale zilei de 23 iulie, înțelegem cât de
important este să călătorim într-un trecut pozitiv și cât de util este ca atunci când, în această
călătorie, ne întâlnim cu probleme nerezolvate să nu ne lăsăm transformați de ele, ci să le invităm
alături de noi în această călătorie pozitivă pentru a le transforma. Conflictele trecutului au nevoie de
calitățile de acum pentru a fi privite altfel. Nu ne este util să aducem din trecut mânii, ci ne este util
să ne amintim ce fel eram atunci când am fost mânioși pe o întâmplare sau pe o persoană.
Cei puternici vor face acum un salt spectaculos. Cei slabi se vor întoarce din drum și își vor
accentua raporturile sociale arătând că au dreptate, arătând aceeași încrâncenare ca la începutul lunii
februarie. Acestor raportările sociale le lase impresia de nesiguranță, în sensul că vor considera că
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oricât de mult ar acționa, lor le rămâne prea puțin, puțină bucurie, puțină încântare, puțini bani,
puțini prieteni, totul la dimensiuni foarte mici. De fapt, combinația dată de conjuncția Soare-Mercur
și implicarea pozitivă a planetei Jupiter în toată această ecuație astrală nu poate să predispună nimic
la dimensiuni mici. Deci nu evenimentul în sine, nu remanența sau concluzia la care se ajunge au
dimensiuni mici, ci orgoliul celui rătăcit este prea mare.
Trecerea Lunii în semnul căderii sale, în Scorpion, în dimineața zilei de 24 iulie aducem o
modificare de registru sau o reorientare a individului către alte priorități. De această dată, oamenii
nu vor mai fi atât de visători, iar rafinamentul psihic, afectiv sau spiritual va fi apreciat doar dacă a
reușit să îi ofere individului în ultima zi de Balanță o oază de liniște. În mod normal ar trebui ca
acest apel la liniște să aibă conotații pozitive, să fie tangent la toleranță sau să îmbunătățească, mai
mult decât s-a întâmplat în ultimele zile, calitatea vieții. De fapt, trecerea Lunii prin Scorpion ne
aduce în fața unui mister pe care acum îl vom explora la intensitate diferită față de ipostazele
similare ale Lunii în celelalte luni.
Pentru că Soarele se află într-un semn al puterii, zodia Leu, dar nu oricum, ci în conjuncție
cu Mercur, ajutat, de asemenea, și de Jupiter, putem să ne referim aici la explorarea unui mister care
a creat de-a lungul istoriei sentimente confuze sau i-a fascinat, deopotrivă, pe toți cei care l-au creat,
indiferent de tabăra în care se aflau, pe motiv că au luat parte la un evenimente cu adevărat măreț.
Este vorba despre misterul morții. Trecerea Lunii prin Scorpion, însemnând din dimineața zilei de
24 iulie și până în după-amiaza zilei de 26 iulie, ne va îndemna să ne gândim la ceea ce lăsăm în
urmă, la personalitățile pe care le-am construit, pe care le-am hrănit și care, conform regulilor
universului, trebuie să moară. Nu ar fi niciun pericol dacă acest lucru ar veni când este accentuată
vibrația zodiilor de apă. Accentuarea zodiilor de foc Leu și Berbec în acest context al explorării
misterului morții va face ca înțelegerea reală a acestui proces să fie mult mai dificil de realizat. Cu
alte cuvinte, orgoliul sau vanitatea nu ne permit să lăsam în urmă ceea ce ar trebui să nu mai facă
parte din patrimoniul personal. Asta înseamnă pentru unii să nu respecte dreptul acestora la viață, să
neglijeze calitatea pe care o au în raport cu mediul de apartenență și să genereze efecte în lanț pe
care apoi să nu le mai poate susține și, peste timp, să-și amintească de momentul acesta ca de unul
de rătăcire despre care să spună: “Ce bine ar fi fost dacă aș fi renunțat!”.
Renunțarea la orgolii, la vanitate sau la acele elemente care au susținut o personalitate falsă
reprezintă cea mai mare încercarea a zilelor de Scorpion (Luna în Scorpion). Urmărind cerul astral
al zilei de 24 iulie înțelegem că suntem ajutați de tot ceea ce interacționează pe cer pentru a depășit
acest obstacol. Singura piatră de încercare va veni din minte. Îndoielile care s-au ascuns, care s-au
cuibărit prea bine în minte vor fi elementele care se vor desprinde cel mai greu, care vor încurca
valorile și vor confunda toleranța cu acceptarea rațională. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de ce ne
va spune mintea. Toleranța are întotdeauna o componentă fictivă și una spirituală. Uneori ea
apelează și la explicații de factură rațională însă niciodată nu se va baza pe acestea. Societatea
materialistă are nevoie de explicații raționale atunci când vorbește despre toleranță. O ființă
superioară care-și înțelege transformarea, care-și iubește oamenii și care nu obosește niciodată
atunci când se ocupă de conectarea lor la izvoarele universului sau nu va apela niciodată la
explicații raționale pentru că acestea sunt cuțite înfipte în inima. Sentimentul nu are nevoie de
cuvânt pentru a exista. Știm, mai nou și psihologia modernă susține acest lucru, ca o mare parte din
comunicare se realizează nonverbal. Deci cea mai mare parte a tolerantei se exprima nonverbal și
nu are de ce să facă apel la rațiune. Atunci când se face apel la rațiune se dorește ascunderea unei
probleme afective, poate chiar lipsa de iubire.
Este posibil ca această maturitate afectivă, care, în vederea susținerii sale, face apel la
mijlocul lunii ianuarie, să se bazeze acum prea mult pe asocierile conjuncturale ce au venit spre noi
la începutul anului 2015. Cel care nu a trăit degeaba în prima jumătate a anului, care a căutat sănțeleagă fie și numai în parte ceea ce i s-a-ntâmplat va putea acum să extragă din toate aceste
evenimente o esență și să o poată pune în aplicare.
Viața are multe încercări complicate care le presară la picioarele individului pentru a-l
învăța să aprecieze ceea ce a fost create de înaintașii săi sau ceea ce îl primește prin migrație divină.
Materialismul modern nu poate concepe modul acesta de a trăi în comuniune cu elementele subtile.
Materialismul modern nu acceptă existența lumilor subtile decât, probabil, conform noilor teorii ale
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fizicii cuantice, ar putea accepta faptul că există o mare parte a universului care se desfășoară în
spectrul invizibil percepție directe, dar care nu este organizat atât de bine sau într-un mod atât de
personal, așa cum susțin mediile ezoterice. Aici lucrurile merg în direcția alegerilor. Fiecare este
liber să-și aleagă propriul drum, propriile concepte și în virtutea acestora să descopere legile
universului. Este inutil să mai precizăm și faptul că în această creație impresionantă este loc pentru
fiecare și nimeni nu este mai presus de semenul său decât prin gradul de profunzime al cunoașterii.
Nimeni nu este mai presus prin idee, noțiune, experiență sau avere. Un om poate fi mai presus de
semenul său dacă este mai adânc conectat la cunoașterea obiectivă a universului. Despre asta va fi
vorba în acest moment de grație personalizat de combinația pozitivă pe care o aduce în acest context
Soarele, Mercur, Jupiter și planetele din zodiile de apă.
De acest lucru vom fi mai conștienți în a doua zi de Scorpion (Luna în Scorpion) când
Venus, din semnul căderii sale (Fecioară), va intra în mers retrograd. Dacă am crezut că restricția
afectivă a fost elementul maxim pe care îl putem obține în acest sector, a sosit momentul să vedem
că ne-am înșelat. Acum raportul de forțe se schimbă, Venus accentuează foarte mult teama de iubire
împărtășită pentru ca nu cumva adâncimea sentimentului să genereze transformarea ființei în
ansamblu. Siguranța materială, siguranța traseului, a procedeului, a profesiei sau a statutului social
se pare că are o mai mare importanță decât calitatea de a iubi. Intrarea lui Venus sunt mersul
retrograd lăsa oamenilor impresia că trebuie să fac alegeri dureroase. De fapt, alegerile nu sunt
dureroase, ci caracterul dureros al acestora vine din faptul că oamenii preferă să se așeze împotriva
curentului. Stima de sine nu scade, acțiunile rămân în continuare săvârșită la un nivel înalt, iar
respectul pe care unii vor fi tentați să-l acorde semenilor se situează la același nivel corect. Dar
respectul fără iubire este ca o mâncare fără sare. Iubirea este liantul care transformă orice element în
care se implică într-un instrument de cunoaștere. De această dată șansa se mută în sectorul lui
Mercur. Acesta trimite un sextil către Axa Dragonului reușind să medieze tendința Nodurilor. În
această ecuație îl implică și pe Soare, schimbând astfel registru și îndemnându-i pe oameni să
respecte mai mult munca pentru a se bucura, pentru o perioadă mai mare de timp, de rezultatele
obținute prin efort propriu.
Ziua de 25 iulie ca, de altfel și această perioadă în care se încadrează, este definită în sensul
negativ de un unghi care, în general, îi sperie pe pasionații de astrologie. Este vorba despre careul
pe care Marte și Uranus îl împlinesc și care aduce multă puterea torționarilor, aventurierilor sau
celor care nu pun preț în această viață pe nimic. Întâlnirea într-un careu a celor două planete este
semn de dezordine.
Dar pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, cu puțin timp înainte ca ziua să se
încheie, practic cu un minut, Neptun și asteroidul Junon își definitivează opoziția lor. Cu alte
cuvinte, ziua de 25 iulie ne va arăta că eforturile pe care le-am făcut până acum nu au schimbat
nimic, viața publică a rămas aceiași, iar cine s-a luptat pentru funcție, rang, prenume acum vede cât
de mult a pierdut.
Totuși, judecând după faptul că Mercur din Leu, chiar dacă se află într-o poziție foarte
proastă (în leu este în cădere), ne putem gândi la această poziție ca la celebrul proverb: “Buturuga
mică răstoarnă carul mare”. Uneori este bine ca, în drum, să întâlnim o buturugă mică și carul care
suntem să se răstoarne pentru a lăsa în urmă gloata, pentru a merge singur pe cale, pentru a
abandona bagajele afective, mentale, orgoliile sau mâniile cu scopul de a descoperi o viață nouă.
Alteori, a răsturna carul mare înseamnă a ne trezi dintr-odată cu prea multe probleme pe cap. Cine
nu știe că ipostaza aceasta înseamnă obligatoriu a căuta drumul propriu și a lăsat carul răsturnat
acolo în drum, înapoi, așa cum se întâmpla acum, alege să-și trăiască viața ca o sumă de pedepse și
în loc să se bucure că este liber plânge după responsabilități care îl hrăneau cu otravă.
Medierea pe care Mercur o face la Nodurile lunare comportă și această nuanțare pe care
trebuie să o inserăm aici. Acum Mercur nu se mai află în toleranța de jumătate de grad admisă în
conjuncția foarte bună cu Soare, ci se află sub razele Soarelui, adică mentalul este dominat de
personalitate. Înțelegem de aici ca o personalitate echilibrată, o fire educată prin reguli morale, prin
autoeducație va reușit să țină sub control toate aceste idei negative care vin spre noi prin răsturnarea
carului cel mare. Acolo unde lucrurile sunt ținute sub control sau construite în mod pozitiv, alianțele
negative ale lui Mercur sunt ținute sub control și puterea gândului va fi folosită pentru binele
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celorlalți. Nu putem generaliza această ipostază, tocmai pentru ca ea are la bază îndeplinirea unei
condiții, aceea a educației pozitive, însă putem invoca faptul că fiecare va avea acum șansa de a-și
alege din destinul propriu ceea ce i se potrivește mai bine. Nu este un mister că fiecare a avut de-a
lungul vieții întâmplări pozitive, episoade încărcate de o profunzime magnifică la care sunt invitați
acum să facă apel. Dacă apelul nu este făcut ori dacă este realizat în mod stângaci ține numai de
voința personală și de o suma de facturi astrali în fața cărora individul a cedat de prea multe ori.
Deci nu contextul astral îi chinuie pe oameni, nu această vibrație magnetică a universului îi face pe
oameni să trăiască greu, ci ei, prin alegeri succesive, cele care se dovedesc a fi făcute împotriva lor.
26 iulie ne îndeamnă să facem un apel la răspundere. Dorințele vor fi din nou în centrul
atenției și dacă nu am reușit să facem o selecție pozitivă a evenimentelor din prima jumătate a
anului acum vom fi în impas. Marte și Chiron vor fi în trigon, dar nu oricum, ci implicându-l și pe
Saturn la limita superioară a toleranței, realizând o selecție subiectivă a evenimentelor din
perioadele indicate la începutul acestei analize. Este vorba despre începutul lunii februarie pentru
evenimentele concrete, mijlocul lunii ianuarie pentru educația morală, mentală, afectivă sau finalul
lunii mai pentru elementele de factură spirituală.
De altfel, ziua de 26 iulie din acest punct de vedere va fi una dintre cele mai dificile, pentru
că ea va găzdui intrarea lui Uranus în mers retrograd. De fiecare dată am insistat asupra acestui
moment pentru că prima zi de retrogradare a lui Uranus este una dintre cele mai dificile ipostaze ale
mersului său retrograd de câteva luni. Acum oamenii se va comporta ca și cum nu li s-a spus nimic,
nu au judecată, nu au informații, nu înțeleg nimic din ceea ce li se întâmplă, dar au atitudine, adică
vor să se opună curentului. Sunt puține momentele când această formă de revoltă duce la un rezultat
pozitiv pentru că, în general, soluțiile afectează structura afectivă, înțelegerea dintre oameni sau
dintre asociații sau calitatea muncii.
Prin această construcție înțelegem că, de fapt, o parte din unghiuri ne încurajează să
acționăm într-o direcție pozitivă, iar altă spre cea negativă. Rezultatul nu poate fi decât faptul că
este ascuns un sentiment de împlinire sau ca imaginația este folosită într-un scop periculos. Este de
la sine înțeles că implicarea lui Saturn, prin conjuncție cu Luna, în toată această ecuație astrală
aduce respect față de trecut, față de învingător, eroi, marile biografii, față de marii lideri, dar și
tendința de a aduce din trecut obiceiurile acesta. Riscul ca aceste obiceiuri sau aceste decizii să nu
se potrivească prezentului este unul foarte mare.
În cazul ființelor remarcabile, sau în cazul celor care lucrează cu energia și sunt implicați
într-un proces de evoluție accelerată, finalului tranzitului Lunii prin Scorpion aduce o forță
concentrată care poate schimba ordinea lucrurilor, balanța poate fi înclinată atât de mult ca un
alergător care își depășește adversarii cu puțin timp înainte de a ajunge la linia de sosire. Sigur, asta
înseamnă muncă susținuta, poate chiar până la limita epuizării (Marte din Rac).
Marte în Rac nu are respect față de propria persoană, față de propria energie, față de propriul
nivel, ci își joacă totul pe o carte, chiar cu riscul de a înfăptui o greșeală lamentabilă. Din această
cauză împrejurările pasionaților de astrologie sunt îndreptățite pentru că Marte acum, aflat în plin
tranzit prin zodia Rac, nu acționează de unul singur, ci va face trimitere la anumite episoade care sau consumat în mijlocul acestei luni când încă se afla în fereastra opoziției cu Pluton. Pluton acum
mediază opoziția Venus-Neptun și dorește să găsească soluții la dezamăgirile pe care individul le
are în raport cu grupul de apartenență. Este adevărat, impactul planetei Pluton nu poate fi separat de
relația de careu pe care o formează de câțiva ani cu Uranus. Iată cum pornind de la Marte și, pe o
cale ocolită, ajungem la Uranus cu care această planetă împlinește acum în această perioadă un
careu la toleranță foarte mică. Cu alte cuvinte, intenția de a depăși un nivel, de a găsi cea mai scurtă
cale de rezolvare sau de a strivi dintr-o singură mișcare un adversar are la bază teama ca pe viitor sar putea să nu mai dispunem de același fond, de același noroc, de aceeași energie.
De fapt, acum Luna, trecând prin conjuncția cu Saturn, nu face altceva decât să se preocupe
de probleme nespecifice. Adică se interesează de ceea ce nu o privește, este prea curioasă sau prea
interesată de momentele de slăbiciune ale celorlalți ca să mai țină cont și de erorile pe care ar putea
să le săvârșească prin acest interes. Gradul de maturitate pe care l-am indicat anterior și pe care ne
așteptăm să-l arate fiecare (asta se întâmplă de fiecare dată când Luna și Saturn sunt în conjuncție)
va fi abordat în mod superficial și, în loc să se traseze o direcție constructivă, sunt scoase la lumina
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probleme personale, probleme de comportament, elemente negative care ar fi trebuit să fie lăsate în
trecut, poate nu chiar la începutul lunii februarie, ci pe parcurs, în prima jumătate a anului.
Trecerea Lunii în zodia Săgetător aduce la puțin timp de la acest moment de interes
împlinirea unui unghi negativ cu planeta Venus care, prin mersul său retrograd, se pregătește să
intre din nou în zodia Leu. Fondul negativ care se împlinește acum între Lună și Venus ne scoate în
evidență teama potențială în fața unei situații pe care acum o evaluăm greșit. Nu știm ce se va
întâmpla când Venus o să vă atinge gradul anaretic al zodiei Leu, cel puțin nu putem știi acum, în
acest moment, ceea ce se va întâmpla peste puțin timp, adică la finalul lunii iulie. Ceea ce ni se arată
acum este mai curând un strigăt de durere, invocarea unui moment de pauză prin care oamenii să-și
redobândească din nou stabilitatea pe care o caută atât de mult. Cuvântul va avea un rol foarte
important în special în a doua zi de Săgetător (Luna în Săgetător) prin intermediul căruia este
prezentată o anumită latură a istoriei personale. Cu alte cuvinte oameni vorbesc despre ei înșiși ca și
cum sunt sub influența unui drog puternic sau în totala absență a fricii.
În această a doua zi de Săgetător, Soarele și Capul Dragonului își împlinesc sextilul lor prin
care Soarele va media tendința Nodurilor. Prin acest unghi înțelegem că va fi apreciat sau adorat cel
înțelept, va fi iubit cel folositor, va fi preferat cel diplomat. Înțelegem, de asemenea, ca acest unghi
indică faptul că puterea revine din nou în curtea celui care a adjudecat-o la începutul lunii februarie.
Este posibil ca o parte din aceste foloase obținute prin exercitarea puterii să inspire teamă celor din
jur pentru că observă, încă de pe acum, că Lilith și Axa Dragonului au început să-și formeze
conjuncția lor. Adică orice element care este important pentru destinul personal întâi sperie, alungă
sau pune la încercare răbdarea.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor
observa că dacă în luna februarie s-au preocupat de recomandările astrale, adică să identifice și să
dezlege misterul specific fiecărei perioade atunci beneficiile momentului sunt ușor de adjudecat.
Exista o componentă interesantă care se manifesta cu precădere pe acest unghi dintre Soare
și Capul Dragonului. Aceasta face referire la ridicarea unei interdicții ca și cum a fost ispășită o
pedeapsă sau pedeapsa care a fost stabilită pentru o greșeală acum este considerată ca fiind prea
aspră și este redusă. În cazul celor care nu sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată
această conjunctură astrală mai vine cu un mesaj. Acest mesaj ne reamintește că nimic în această
viață, nimic în această existență lumească, nu este gratis. Pentru tot ceea ce se realizează aici se
plătește un preț și fiecare ar trebui să stea strâmb și să judece drept dacă prețul care le este cerut
acum poate fi plătit sau nu.
De aceea, soluțiile categorice care vin spre noi acum, în această perioadă, ne lasă un gust
amar și mulți vor avea o ușoară repulsie față de diplomație sau față de soluționarea problemelor
sociale pe calea dialogului. Ridicarea unei interdicții ușoare ar putea însemna, în cazul celor
vinovați sau corupți, că, de fapt, se face loc pentru o pedeapsă și mai mare.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Săgetător, acela care ne-a îndemnat să exprimăm ori să
punem la dispoziția celorlalți, fără prea mare efort, ceea ce este important pentru comunitate aduce
un moment de tensiune pe care cu greu am reușit să-l gestionăm cum se cuvine. Este vorba despre
reactivarea, într-un alt registru al comunicării, a opoziției dintre Lilith și Chiron. Această situație în
care se pune problema ca o interdicție să fie ridicată ar putea să aibă conotații grave asupra celorlalți
atunci când este privit ca exemplul oferit. În cazul celor aflați în perioada de formare, acest exemplu
ar putea să le fie extrem de dăunător pentru că dacă vor greși și îl vor lua de decisiv vor fi de-a
lungul vieții foarte dezamăgiți pentru că nimic din ceea ce se întâmplă acum nu poate fi reprodus pe
alte conjuncturi. Lilith, atât prin acțiune negativă asupra Capului Dragonului, cât și prin intenția de
a anula mesajul care vindecă (opoziția cu Chiron) susține toată această manevră.
Nu vom greși nici dacă vom invoca pe aceste unghiuri tendința de a accepta seducția ca pe o
invitație ori ca pe o provocare în a demonstra mai mult. Și aceasta face parte din categoria
exemplelor proaste care dacă sunt preluate de mințile necoapte duc la modificări comportamentale
greșite. Cei care urmăresc fenomenul social sau care nu se lasă păcăliți de aparența lucrurilor vor
înțelege că această formă de expresivitate, momentul acesta în care un individ dă ce are mai bun,
dar, de fapt, el calcă pe cioburi, nu reprezintă altceva decât mijlocul prin care se dorește ascunderea
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unei drame. Drept dovadă astrală, pentru ziua de 28 iulie, stă atât Nicovala formată de Jupiter, Lilith
Saturn și Luna, dar și Aripile de pasăre formate de Lună, Chiron, Uranus și Marte.
Trecerea Lunii în zodia Capricorn ne aduce o formă de plată pe care vom fi fericiți să o
oferim. Drept dovadă astrală avem trigonul pe care Luna și Venus îl împlinesc în seara zilei de 28
iulie, când Venus se pregătește ca, în scurt timp, să treacă pe ultimul grad al zodiei Leu. Această
ipostază poate lua înfățișarea unei scene teribile în care un afacerist crede că încheie tranzacția vieții
sale și toată această bucurie în cel mai scurt timp se va transforma într-o mare rușine. Va căuta până
la sfârșitul lunii ca această rușine să fie ascunsă, să nu poată fi observată de ceilalți, să nu i se pună
încă de pe acum eticheta celui care nu știe ce vrea.
În realitate, atenția celor care, în general, se pricep la aceste tranzacții arată că vitalitatea se
va situa acum la cotele minime. Ambițiile din ultima perioadă i-au consumat atât de mult ori cu
bună știință au făcut apel la rezerve considerând că dau lovitura, încât acum nu le-a mai rămas
putere decât să mai facă vreo câțiva pași până la pat. Pentru a supraviețui acestor combinații
complexe unii își vând numele și scriu peste tot ori se expun unor intrigi care să le compromită
faima, chiar dacă aceasta nu este de bun augur. Înțelegem de aici că succesul personal este judecat
acum după alte reguli, cele care țin de conviețuire sau mai exact de supraviețuire.
Direcțiile care vin spre noi, prin trecerea Lunii prin zodia Capricorn, arată că multe din
episoadele sociale care se consuma acum cu titlul de dezamăgire publică, eșec în tratative sau
ruptură a unei înțelegeri, nu reprezintă altceva decât punctul final într-un demers care a fost inițiat
încă de la începutul lunii februarie. Nimic din ceea ce se întâmplă acum nu are titlul de noutate
absolută. Nimic nu este inovator, ci doar slugă a unui interes. Poate de aici și imensa dezamăgire
care se citește din careul Lunii la Axa Dragonului.
Așa cum am mai indicat și în lunile anterioare, momentul acesta în care Luna trece prin
conjuncția cu Pluton (împlinită în seara zilei de 29 iulie) are conotații mult mai ample decât pare la
prima vedere. Luna, fiind considerată energia care ne permite accesul la subconștientul colectiv,
activează acum o formă de
penitență care se traduce
prin dictonul: “Totul sau
nimic”. Careul lui Pluton la
Axa Dragonului intervine
asupra vieții personale cu
dorința de a reforma
conduita, de a corecta un
comportament sau de a
aduce prosperitate acolo
unde destinul personal nu
poate fi împlinit decât în
felul acesta.
Nu se poate vorbi pe
acest unghiuri de jumătăți
de măsură, ci este urmărit
un interes pe care individul
trebuie să-l formuleze în mod implicit, nu doar ca demers, cât mai ales ca finalitate. Cel care nu știe
ce vrea va privi realitatea înconjurătoare prin drama personală și se va simți important prin suma
experiențelor nefericite. De fapt, nu acesta este scopul pentru care se consuma aceste evenimente cu
mare impact asupra vieții personale. Omul are nevoie de puțină duritate în viață pentru a se trezi la
realitate. Acolo unde duritatea este foarte mare, dorința de reușită, de trezire, a fost mai mare decât
puterea de trezirea și asta arată că, pe principiul proporționalității, și somnul conștiinței a fost adânc.
Nu este o rușine să descoperi despre tine, ca și căutător al adevărului, ca o mare parte din
viață ți-ai petrecut-o dormind. Dacă ai dormit când alții se luptau între ei sau își furau cu bucurie
unii altora bunurile, atunci destinul te-a protejat și orice formă de recuperare, oricât de dură ar fi, nu
se compară cu drama pe care o trăiește sufletul atunci când este obligat să fie martor la crimele
trupului.
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A doua zi de Capricorn aduce regăsirea forței personale în punctul în care am lăsat-o acum o
lună de zile. Unii se vor gândi cu o oarecare nedumerire neînțelegând de unde această legătură cu
momentul echivalent al lunii iulie. Legătura este cât se poate de simplă, dacă își extrag atenția din
dimensiunea spirituală a vieții. Prin această dimensiune spirituală a vieții omul a învățat la finalul
lunii mai că care sunt elementele superioare prin care destinul său se definește. Aceste elemente
superioare au fost folosite, în cadrul conjuncturilor concrete, în judecata anterioară unde, știm din
analiza pe care am aplicat-o acelei perioade, ca această componentă afectivă sau morală a deținut un
rol covârșitor. Practic, decada a 15-a este elementul de legătură ultimele două decade ale lunii iulie.
Aceasta fiind și o legătură indirectă care se realizează cu finalul lunii iunie. Înțelegem de aici că
opoziția pe care Luna și Marte o împlinesc, dar și cele două careuri pe care protagoniștii opoziției le
trimit către Uranus, construind astfel un careu în T pe semne cardinale cu Uranus focar nu
reprezintă decât partea vizibilă a unei construcții și mai mari numită Vapor cu pânze care are la
bază unghiul dintre Saturn și Lilith. Așadar, experiența morală, abilitatea de a privi viața cu
maturitate, de a înțelege tentațiile și de a le depăși, de a extrage o esență bună din tot ceea ce trăim
și de a o prezența celorlalți ca pe exemple de bune practici, nu de a bulversat sau de a sucit mințile
celorlalți, se sprijină foarte mult pe o emoție pozitivă, pe iubire.
În felul acesta înțelegem că pe lângă directivele importante care vin spre noi în aceste luni
încercate ale anului 2015 mai există și alte corelații care se construiesc prin libertatea deciziei sau
prin necesitatea de fapt a lucrurilor la care ajungem dacă îndeplinim anumite condiții. Pe acestea nu
le putem stabili de la începutul anului, ci le urmărim din aproape în aproape și le identificăm din
relațiile foarte complexe care există între energiile astrale.
Finalul lunii iulie nu ne ajută să înțelegem de la sine duritatea anumitor evenimente pe care
l-am parcurs până acum, ci ne pune în fața unor informații pe care nu le-am înțeles corespunzător,
dar care ne bruschează vizual, auditiv sau altfel uzând de bogăția de termeni, de abundență de
noțiuni sau de cea de promisiuni.
În ultima zi a lunii iulie se împlinește Luna plină cu puțin timp înainte ca Venus să iasă din
zodia Fecioară și să intre în leu. Pentru că în Fecioară se află în cădere, iar în Leu intră pe ultimul
grad (anaretic), fiind considerat un exponent al experiențelor negative conținute de zodia respectivă,
mulți nu vor sesiza o modificare de vibrație între cele două poziții. Exista însă o schimbare esențială
și anume că se trece de la frica de a acționa, la dorința de a ne retrage, ca și cum numai în felul
acesta putem pedepsi pe cineva. Finalul lunii îi transformă în vedete pe experții în drame sau pe cei
care se laudă toată ziua că își schimbă punctul de vedere și din asta trebuie obligatoriu să se
înțeleagă că sunt flexibil. Momentul acesta, când Luna se află în prima sa zi de Vărsător (Lună în
Vărsător) este de fapt vârful cel mai înalt la care putem ajunge în explorarea anumitor probleme din
trecutul personal. Este posibil ca o parte dintre acestea să fie tangente la moralitate sau la ezoterism.
Este posibil ca anumite planuri de călătorie să fie schimbate sau să regretăm că am pus piciorul în
anumite locuri. La fel de mult putem regreta că am făcut o promisiune sau am dorit să călătorim
virtual către o lume a ideilor, alături de personaje care, la un moment dat, ne-au fascinat. Regretul
este indicatorul că am pus degetul pe rana și nu este important să investigăm această impresie
negativă cât mai ales cauza care a dus acolo. Nu există un element mai precis și mai dur în a ne
arăta unde greșim decât întâmplările zilei de 31 iulie. Dacă mai luăm în calcul și faptul că
intensitatea acestora vă fi dată de faza de Lună plină care se împlinește pe axa Leu-Vărsător
înțelegem de ce mândria, vanitatea, orgoliul sau desconsiderarea față de libertățile celorlalți ar putea
să fie mijlocul care să ne împingă spre problemele societății, spre problemele individului, adică spre
curtea vecinului pe care am dorit tot anul să o analizăm, să o investigăm, s-o catalogăm, să vedem
ce are acolo, în timp ce ograda proprie să o lăsăm în paragină.
Astfel, înțelegem cât de important este finalul lunii iulie, cât de util este ca, din când în când,
să evadăm din acest prezent, pentru care nu am făcut nimic și pe care nu-l înțelegem, pentru a
descoperii care sunt izvoarele a aceea ce avem, deținem sau experimentăm acum. Cazul pe care-l
analizam aici nu merge foarte departe. Se oprește la începutul lunii februarie, își încarcă bateria
emoțiilor cu evenimente consumate în mijlocul lunii ianuarie și ascultă vocea înțelepților după un
șablon pe care ecuația astrală ni l-a așezat la picioare la finalul lunii mai.
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AUGUST
Se alunecă pe o pantă periculoasă. Viața nu este
așa simpla cum pare.

„Nu am dat greș. Pur și simplu am descoperit 10,000 de idei care
nu funcționează.” (Thomas Eddison)
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 986 – Bulgarii cuceresc Albania;
 1190 – Inițierea celei de a treia cruciade.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1181 – În China și Japonia se observă o supernovă care
a fost vizibilă 183 de zile;
 1784 – Gaspar Monge lichefiază bioxidul de sulf, fiind
cel dintâi care lichefiază o substanță a cărei stare normală
este cea gazoasă.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
PROFESORUL UNRAT de Heinrich Mann
„Frate mai mare al marelui scriitor german Thomas Man„ scriitor și
eseist la fel de prolific, Heinrich a fost spre deosebire de fratele său, mai
interesat de problemei! politice, decât de cele estetice. Exilat de naziști
pentru atacurile contra ideologiei militarist-naționaliste, el a fost și un critic
acerb al capitalismului burghez, și un susținător ferm al democrației și al
unor diverse forme de socialism I Profesorul Unrat este romanul său cel
mai cunoscut I fiind ecranizat de mai multe ori, cu cel mai mare succes de
către Josef von Sternberg, care a făcut-o pe Marlene Oietrich celebră în
lumea întreagă.
Romanul este povestea unui profesor de școală sever, reținut și
inadaptat social, care se îndrăgostește de o tânără dansatoare pe nume
Rosa. După o întâlnire întâmplătoare, profesorul Unrat este vrăjit de Rosa
și hotărât să o păstreze doar pentru sine. Relația sa intimă cu un astfel de
personaj scandalizează comunitatea și el își pierde slujba. Neperturbat, el
devine, cu ajutorul Rosei, un membru al înaltei societăți. Ce doi deschid
un salon, iar profesorul se delectează privindu-și foștii elevi și dușmani
pierzându-și averile la masa de joc și reputația prin relații nepotrivite. Cea
mai mare decădere este însă chiar a profesorului, care ajunge să
înțeleagă pe deplin purtarea suspectă a Rosei și, înnebunit de furie, își
pierde controlul.
Romanul este un studiu fascinant al Germaniei imperiale și al puterii de a transforma și de a controla
chiar și oamenii cu voință de fier. Prăbușirea treptată a lui Unrat în mâinile uneia din marile femmes fatales din
literatură este o captivantă poveste avertisment.” (Anthony Leaker, absolvent al studiilor postuniversitare de
literatura americană și europeană a secolului al XX-lea - Universitatea Sussex)
CĂLUGĂRIȚA de Denis Diderot
„Originile acestui roman epistolar postum sunt incitante. în 1760, Denis
Diderot și prietenii lui i-au trimis marchizului de Croismare mai multe scrisori ca
fiind din partea Suzannei Simonin, un copil nelegitim obligat să devină călugăriță
pentru a ispăși păcatele mamei sale. După ce scapă din mănăstire, ea îl roagă,
chipurile, pe marchiz să o ajute să o dezlege de legămintele sacre, în scrisori, ea
relatează detaliat cum a fost sechestrată în mănăstire și efectele acestor fapte
asupra percepției pe care o are despre religie și credință. Reputația de succés de
scandale a romanului se datorează, în mare parte, descrierii explicite și lipsite de
pudoare făcute de narator actelor de cruzime din instituțiile monastice,
concomitent cu descoperirea erotismului și spiritualității.
Călugărița a fost considerată un atac la adresa catolicismului, tipic pentru
atitudinea Iluminismului francez față de religie. Ecranizarea lui Jacques Rivette,
din 1966, a stârnit noi dispute publice, filmul fiind interzis doi ani. Mai recent,
cartea a suscitat discuții datorită prezentării accentuate a lesbianismului și a
sexualității. Zugrăvirea modului de viață opresiv și nenatural din instituțiile
religioase și a destinului naratorului, aflat în mâinile puterii monastice, devine,
astfel, o temă incitantă de roman ce oglindește răsturnările de situații din viață.”
(Celine Surprenant conferențiar de franceză al Facultatea de Engleză a
Universitatii din Sussex, UK)
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UN FILM
4 LUNI, 3 SĂPTĂMÂNI ȘI 2 ZILE (2007)– Regia Cristian Mungiu
„Otilia și Găbița împart aceeași cameră dintr-un cămin studențesc. Ele sunt
colege la universitatea dintr-un oraș din România, în timpul ultimilor ani ai regimului
comunist. Otilia închiriază o cameră într-un hotel ieftin. După-masă, ea și Găbița se vor
întâlni cu un anumit domn Bebe: Găbița este însărcinată, avortul este ilegal și niciuna
dintre ele n-a mai trecut prin așa ceva până acum.
4 luni, 3 săptămâni și 2 zile face parte dintr-un proiect mai mare, intitulat Amintiri
din epoca de aur - o istorie subiectivă a comunismului în România spusă prin intermediul
legendelor urbane. Țelul proiectului este acela de a vorbi despre această perioadă fără
referiri directe la comunism, ci doar prin diferite povești concentrate pe opțiuni personale
într-un timp al întâmplărilor nefericite pe care lumea trebuia să le trăiască de parcă ar fi
fost firești..” (http://www.cinemagia.ro/filme/4-luni-3-saptamani-si-2-zile-18011/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
ORAȘUL ZEILOR JEMERI

„În acest loc cu o geometrie perfectă, vizibila doar din spațiu datorită dimensiunilor colosale, populat de
fascinante divinități pietrificate, se află, conform cosmogoniei hinduse, centrul lumii.
Antena cosmosului
„Văzută din aer, forma geometrică a
templelor din Angkor se observă clar. Jungla
se deschide pentru a releva o suprafață
pătrată (...). Urmând principiile lui Sthapatya
Veda, această poartă impunătoare, una
dintre cele patru care sunt aliniate cu
punctele cardinale, privește spre ea pentru a
întâmpina soarele care se ivește (...) Cele
cinci turnuri maiestuoase ale templului sunt
dispuse conform modelului clasic indian
numit pancharatna („cinci bijuterii”): patru
turnuri aliniate cu punctele cardinale
împrejmuiesc turnul central, cel mai înalt,
care în acest loc atinge aproape 67 de metri
deasupra superbului mozaic de iazuri și verdeață, asemeni puternicului Munte Meru ce se înalță din Oceanul
Cosmic. Energia cosmică, cea care străbate acest munte-antenă, radiază prin intermediul celor patru turnuri
secundare și al celor patru porți.Așa se alinia și regatul lui Suryavarman cu puternicele forțe ale naturii care
conduceau lumea, pentru a asigura pacea, prosperitatea și fericirea eternă.” (Spiritul Asiei, Alistair Shearer,
Ed. Oniro 2002)

ABSTRACT
Bogomilii și Valdenzii

„Lumea medievala nu ducea lipsa de eretici, grupați în societăți mai mult sau mai puțin secrete, care au fost
persecutate. Numărul mare al acestor grupări atesta o intensă efervescența spirituală, dar adesea și o
contestare a sistemului politic. In Europa de Nord, numeroase mișcări constituie obiectul persecuțiilor din
secolul al Xl-lea. primul rug din Occident fiind aprins la Orléans în 1022. Grupările eretice se dezvoltă mai ales
in secolele al XII-lea și al XlII-lea. cu precădere in sudul Italiei și în Languedoc. Toate aceste mișcări au în
comun o viziune dualistă asupra lumii în numele careta disprețuiesc valorile pământene. Unele grupări au
stabilit legături intre ele. Este cazul bogomililor. stabiliți în Balcani si al căror episcop. Nicetas, a prezidat
conciliul catar din 1167. Dintre aceste mișcări eretice, durata cea mai mare. în afară de cea a catarilor, a avuto cea a valdenzilor. Inițiată în 1170 de Pierre Valdés în regiunea Lyon, această grupare de propovăduitori a
fost la început recunoscuta de Biserică. Foarte repede, zelul lor reformator devine suspect în ochii Romei, ei
făcând obiectul anchetelor și condamnărilor Inchiziției. în secolul al XVI-lea aderă la Reforma protestanta,
constituind și astăzi o ramură minoritara.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Hermetismul

„Doctrina alchimiștilor nu poate fi disociată de hermetism. Acest curent de idei al Antichității a cunoscut
perioada de glorie în Alexandria, în secolul al III-lea, înainte de a influența părți întregi din ezoterismul
occidental. Denumirea provine de la Hermes, identificat de greci cu zeul Thot, deținătorul scrierii și al
transmiterii tradiției la egipteni. Lui Hermes Trismegistul, „de trei ori foarte mare“, i se atribuie redactarea a
numeroase lucrări care consemnau o serie de cunoștințe secrete, printre care celebra Tablă de Smarald,
Tabula Smaragdina. Alchimiștii au comentat îndelung acest text, care afirmă printre altele: „Ceea ce e jos e la
fel cu ceea ce c sus.“ Doctrina hermetică presupune existența unității primordiale care ne dezvăluie o rețea de
corespondențe ascunse. Astfel, macrocosmosul Creației este reprezentat în microcosmosul reprezentat de
ființa umană, deoarece „toate lucrurile au fost și au devenit unul“. Nu numai ca omul este partea unui Tot, dar
el cuprinde lumea în totalitatea ei. Această idee este fundamentala pentru alchimiști. Ei consideră că piatra
filozofală nu este altceva decât o altă unitate regăsită a tuturor elementelor care compun materia.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Crucea încârligată, simbol imperial

„Svastica (crucea cu brațe îndoite) este o veche imagine pe care o găsim atât în aria tibetană, cât și în Europa
încă din Epoca Pietrei. Atribut solar evocând viața și fecunditatea, este reinterpretată în Germania, de la
începutul secolului XX, drept un simbol al „purității sângelui“. Membrii societății Thule nu au putut fi insensibili
la această dimensiune rasistă, însă motivul pentru care au ales simbolul este altul. Într-adevăr, crucea
încârligată (Hakenkreuz, „cruce cu gheare“) este probabil o aluzie la roata roșie și neagră, emblema
Hohenzollernilor din secolul al Xl-lea. După abdicarea lui Wilhelm al II-lea în noiembrie 1918. ultimul
reprezentant al dinastiei, și proclamarea Republicii de la Weimar. ea devine simbolul luptei împotriva
democrației. Adoptarea sa ca emblema de către societatea Thule în 1919 ușurează recrutările dintre dușmanii
republicii și mai ales dintre nostalgicii imperiului. De altfel, când Hitler făurește simbolul partidului nazist
pornind de la însemnul societății, are grijă să utilizeze cele trei culori, roșu. negru și alb. ale drapelului
imperial.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 august)
Prea multe vorbe despre ceea ce s-a consumat, a plecat, nu se
mai vede ori a rămas în urmă.

DECADA NR. 22
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

1

1-10 aprilie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

3

21-30 ianuarie

Moralitate, spiritualitate, progres

14

11-20 mai

Șansa este dominată de impulsivitate. Visele sunt agresate de constrângeri sociale. Viitorul
îngrijorează. Apelul la trecut duce la pierderea unui privilegiu. Detaliile se opresc doar pe
investigarea resurselor. Secretele incomodează. Greșeli din precipitare. Expresia personală este
înnobilata de un gest categoric. Divergențe de opinie. Unele rămășițe surprind prin rafinament.
Accesul la informații valoroase se face prin sacrificiu. Asocierile vechi sunt consolidate. Tinerii
primesc lecții despre discernământ. Egoismul este disimulat prin pasiune. Acceptare. Viața doar
pare mai ușoară. Teamă de a fi descoperit. Se separa apele. Este cerut un sacrificiu. Totul este luat
în sens personal. Totul devine foarte viu. Acolo unde nu există o expresie personală este invocat un
mare gol. Se considera că toate problemele pot fi rezolvate prin putere personală. Tentația de a
ridica o interdicție. Nimeni nu este perfect. Judecați pripite. Regretele par experiențe de viață.
Luna august va continua pe linia explorării propriilor experiențe lucrând foarte bine la acest
capitol, pentru că nu degeaba am insistat foarte mult în prima jumătate a anului 2015 pe acest mod
de a aprecia viața sau de valorificare a comorilor pe care universul ni le pune la picioare. Cu o
singură excepție, cea aferentă analizei aplicată evenimentelor concrete din cea de-a doua decadă,
toate celelalte sectoare pe care le analizăm aici fac referire pe intervale până la prima decadă a lunii
iulie inclusiv, ceea ce va lăsa impresia că anumite lucruri rămân pe loc sau nu se desfășoară în
direcția în care au fost orientate.
Prima decadă a lunii august nu depășește ca noțiuni sau caracteristici luna mai a anului
2015, tocmai de aceea evenimente pe care le vom parcurge în aceste 10 zile aferente începutului de
luna august vor lăsă impresia că timpul se comprimă și că lipsește flexibilitatea cu care începusem
să ne obișnuim prin impactul ecuațiilor astrale aferente lunii iulie. Astfel, evenimentele concrete
aferente primei decade fac referire la perioada 1-10 aprilie, structura morală, evenimentele marcate
de sentimente profunde fac trimitere la a treia decadă a anului (21-31 ianuarie), iar valorile
spirituale, direcțiile pentru care trebuie să lucrăm cu spiritul fac trimitere la mijlocul lunii mai, adică
la perioada 11 - 20 mai.
Intrăm în această aventură a lunii august cu dorința de a impresiona auditoriul sau ideea
săvârșirii unor fapte care să rămână în istorie. De altfel, momentul de început a lunii august s-ar
putea să rămână în istorie însă nu printre lucrurile bune pe care urmărim să le săvârșim acum, ci
prin faptul că reușim să atragem atenția asupra a ceea ce trebuie corectat. Cei care nu sunt obișnuiți
să lucreze cu noțiuni de felul acesta se vor arăta dezamăgiți de faptul că nu obțin ceea ce vor. De
altfel, maniera în care vor căuta independența va arăta cât de îngrijorați sunt de condiția lor deci îi
va da de gol că nu sunt atât de siguri pe ei, atât de puternici în demersurile pe care vor să le ofere
celorlalți ca model de conduită, deci nu sunt demni de urmat. Momentul de început al lunii august
înseamnă de altfel și finalul tranzitului Lunii prin zodia Pești moment în care mulți se vor arăta
obosiți de detalii sau nemulțumiți de faptul că trebuie să se implice în cheltuieli suplimentare sau în
a se consuma mai mult decât este cazul. Cu alte cuvinte, 1 august este ziua în care se luptă pentru a
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ascunde o înțelegere greșită. Asta înseamnă că, pe de o parte careul Lunii cu Saturn, dar și celelalte
unghiuri negative pe care Luna din Vărsător le trimite către Mercur și Jupiter din zodia Leu arată o
tulburare de conștiință sau o grijă foarte mare față de propriul viitor.
Așa cum am mai văzut de-a lungul acestor analize pe care le realizăm aici, nu este cazul să
luăm ca fiind decisiv unghiul pe care Luna și Saturn îl împlinesc acum. Imediat ce Luna va trece în
zodia Pești, va aduce o anume stabilizare pe acele sentimente care au primit răspuns din partea
anturajului, iar lucrurile vor fi văzute altfel, cu mai multă luciditate sau fără a fi urmărite doar prin
aspectul lor tragic.
Este adevărat, începutul lunii august vine spre noi cu dezvăluirea unui secret. Drept dovadă
pentru acest lucru stă sextilul pe care Luna din Vărsător îl împlinește cu Uranus din Berbec. Se pare
că această diversitate a informațiilor, această expresie la un alt nivel a informațiilor, inclusiv acelea
referitoare la dispute, confruntări sau scandaluri, reușesc să prezinte informația în maniera în care să
pună la grea încercare nu numai individul, persoana în sine care generează acest proces, ci și grupul
de apartenență sau principalul beneficiar al acestor expresii sociale. Faptul că evenimentele cu
caracter concret aferente acestei decade fac trimitere la perioada 1-10 aprilie ne duce cu gândul la
faptul că tot acest haos cu care debutează luna august se va stabiliza la un moment dat la nivelul
relațiilor. Relațiile încercate, achizițiile prin intermediul celuilalt vor fi elementele de maximă
urgență acum și cauza tuturor tulburărilor care apar pe zonă publică. Cel care va pierde din vedere
acest lucru sau care se va uita în trecut fără a-și fixa privirea pe evenimentele care s-au consumat la
începutul lunii aprilie va da dovadă de superficialitate și va fi surprins atunci când anumite replici
sau reacții ale unor cunoscuți din preajma vor atinge aceste puncte dureroase. Acestea nu vor fi
singurele reacții pe care persoana în cauză ar putea să le aibă față de cunoscuți, ci în aceste atitudini
sunt amestecate și decizii potențiale. În continuare, ne aflăm în fereastra opoziției Junon-Neptun
mediată de planeta Pluton care ne vorbește despre un război al resurselor. Pentru că Pluton se află
de ceva vreme într-un aspect negativ cu Uranus, înțelegerea de scurtă durată pe care Uranus o
realizează cu Luna la acest început de luna august ne vorbește despre greșelile personale, însă nu la
modul general, despre anumite obiceiuri sau o anume inserție socială care ar putea să fie împotriva
destinului personal, ci despre atitudini negative săvârșite cu intenții clare în a deposeda pe cineva
din preajmă de un bun sau un drept. Cu alte cuvinte, s-a îndrăznit prea mult, s-a dat dovadă de curaj
negativ, de tupeu și, pentru că destinul nu uită nimic și totul se înregistrează într-o memorie a
universului, este nevoie doar de o ipostază, așa cum se întâmpla acum, la începutul lunii august,
pentru ca toate aceste secrete să se întoarcă împotriva celui care le-a creat.
Acesta reprezintă, de altfel, și momentul în care se pregătește revenirea lui Saturn la mersul
direct. Este adevărat există mari diferențe între Pluton din Capricorn și Saturn din Scorpion, însă nu
ne referim la ele, ci la faptul că acestea se află în recepție mutuală, mai ales că în această
conjunctură astrală, la care participă și celelalte planete, se insistă pe ideea administrării unui
patrimoniu, iar în plus, acum, în acest început de luna august, beneficiem și de anumite influxuri
pozitive care vin din partea planetei Uranus, deci exprimarea acestui tip de administrare aplicată
patrimoniului vin prin idei inovatoare sau printr-o inspirație neobișnuită. Finalul tranzitului Lunii
prin zodia Pești implică neapărat și opoziția sa cu Venus cea care se află acum pe ultimul grad al
zodiei Leu. Este posibil ca anumite evenimente să fie marcate de un bine orientat agresiv împotriva
grupului de apartenență. Cei care sunt maturi, care înțeleg fenomenul social știu că la un moment
dat anumite situații sociale trebuie privite fără a fi analizate, adică oamenii ciudați în preajmă au
nevoie să le fie respectat dreptul la cetățenie. Acolo unde nu este respectat acest drept persoana
căreia i se tulbură liniștea ar putea, prin intermediul opoziției Lună-Venus, cu Venus pe ultimul
grad al zodiei Leu, să se simtă persecutată.
Revenirea lui Saturn la mersul direct acum, la început de luna august, în special decada de
început a lunii aprilie, când Marte se certa cu toți partenerii de dialog, cu toți asociații, iar Jupiter
reușea să își revină la mersul direct și să facă apel la un set de reguli morale pe care apoi să le
integreze în metoda de lucru, arată că lucrurile se răstoarnă din nou și evenimentele s-ar putea să
intre din nou în impas.
Este adevărat, acolo unde lucrurile au depășit o anumită limită, fie și în cazul abuzului
acceptat de anturaj, se poate vorbi despre pierderea unui privilegiu. Acest lucru se va întâmpla doar
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dacă în demersurile urmărite de individ s-a dat dovadă de neglijență. Trebuie să precizăm și faptul
că prima zi de revenire a lui Saturn la mersul direct ar putea scoate în evidență și o teamă suspectă.
Este vorba despre teama de normalitate, adică de acea ipostază socială în care se cere efort, muncă,
atenție sau continuarea unui demers lăsat de izbeliște la finalul lunii ianuarie.
În trimiterea spre finalul lunii ianuarie, atunci când analizăm ecuația astrală zilei de 2
august, trebuie neapărat să aducem în discuție tendința de a transfera greșit o informație, prin care
anturajului i se va părea că individul, care dorește să se facă remarcat, dă dovadă de comunicare
stranie. Dacă acesta mai este și deștept atunci va fi învinuit că este prea ambițios și că dorește să-și
ridice nivelul de percepție într-un timp foarte scurt prin însușirea de merite care nu-i aparțin. Cu alte
cuvinte, vrea să obțină prea multe chiar dacă nu este pregătit. Sunt avertizați cei care și-au propus
pentru această perioadă să fie duri în a-și atinge scopul pentru că pot ajunge foarte ușor în ipostaze
periculoase, iar aici vorbim despre un eveniment tragic din viața personală, poate chiar un accident.
Dacă se îndeplinește această condiție atunci ridicarea nivelului de percepție nu va fi o
problemă nici pentru individ și nici pentru grupul de apartenență, iar începutul lunii august nu va fi
marcat de accidente pentru structura pozitivă, ci va fi marcat de accidente pentru structura negativă,
ceea ce este un imens beneficiu pentru persoanele care vor să lase în urmă defecte, erori de gândire
sau structuri false create din ignoranță. Spus într-un mod mai simplu, este foarte bine pentru cei care
vor să evolueze și nu o fac pe seama celorlalți ori nu se așteaptă ca acest efort să fie alimentat doar
de cei din preajmă, ci se bazează pe ceea ce au ei de făcut.
Astfel, misterul zilelor de Pești lasă un gust amar celor care sunt orientați negativ, care se
ascund ușor sau care nu vor să pună în raporturile pe care le construiesc cu ceilalți ceea cea au mai
bun, și se prefac pentru a obține avantaje. Conectarea stranie, vizibilă chiar de la începutul
tranzitului Lunii prin Pești îi putea se pune pe aceștia într-o mare dificultate și, pe lângă accidentele
despre care am amintit anterior, aceștia să aibă parte și de lezarea imaginii publice. Cu alte cuvinte,
ar putea să facă impresii proaste și nu atât anturajului în ansamblul său cât, punctual, unor persoane
cu drept de decizie din acest anturaj. Pentru acești oameni revenirea lui Saturn la mersul direct
înseamnă nu doar teama de normalitate, cât teama de consecințele normalității.
Se spune adesea că oamenii trăiesc mult mai bine dacă sunt respectați sau dacă sunt iubiți.
Dacă ar fi să privim toată această ipostază prin unghiurile care se împlinesc în această primă zi de
Pești (Luna în Pești) atunci am putea considera că, având la baza greutățile, nemulțumirile sau
traumele lunii iulie, oamenii cred că acum le va fi suficient dacă sunt doar iubiți sau dacă sunt doar
respectați. Normalitatea la care va face referire Saturn acum, când își revine la mersul direct,
vizează îndeplinirea ambelor condiții. Adică, omul se va simți bine, va simți că poate progresa, că
se poate ridica spre etapa următoare și dacă îi este iubit și dacă este respectat.
De acest lucru vom fi conștienți în special în a doua zi de Pești, când secretele incomodează.
Există într-adevăr o soluție la toate aceste probleme însă acestea incomodează datorită secretelor
care au integrat în structura lor un element caustic. Din această cauză cel care dorește să evolueze
va considera că nu este suficient să fie respectat pentru că este posibil ca acest respect să reprezinte
altceva decât ceea ce crede el, îi va fi suficient să fie iubit pentru că poate motivul iubirii nu este
acela pe care îl crede el, ci va avea nevoie să fie respectat și iubit deopotrivă. Careul pe care Jupiter
și Saturn îl împlinesc în 3 august, și pe care-l construiesc de ceva vreme, ar putea să conducă pe cei
care nu sunt încă maturi către un drum periculos, Deci nu este indicat acum să se ia deciziile pe
constrângeri sociale.
Există un motiv pentru care oamenii suferă acum, iar acesta nu este dată doar de ceea ce se
întâmplă în prezent. Vorbim despre Saturn în Scorpion, deci vorbim despre un destin complicat sau
despre tendința de a disimula greșelile trecutului pentru a merge mai departe, indiferent de
consecințe. Jupiter din Leu intervine asupra acestei atitudini cu nevoia de a produce o schimbare
prin noblețe, demnitate sau moralitate. Conflictul dintre aceste două idei afectează viteza de lucru,
amplifică dialogul interior și slăbește relațiile interne, ducând ambele tabere în punctul în care să nu
poată face față unui efort prelungit. Chiar dacă acest unghi ar trebui să fie puțin mai plăcut, pentru
că Jupiter nu se află încă pe ultimul grad al zodiei Leu, acesta primește o influență stresantă din
partea planetei Venus aflată în mers retrograd prin acest grad. Expresia personală va fi astfel
înnobilată de un gest categoric. Este posibil ca acest gest categoric să fie motivat de o stare de nervi,
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de o ambiție sau de ceva care nu este tocmai în consonanță cu valorile binelui, însă rezultatul va fi
unul pozitiv pentru că va scurta traseul până la rezultate și va arăta că atunci când există ambiția
necesară apare și resortul de care avem nevoie.
Zilele de Berbec ne aduc în fața unui mister pe care, poate, de-a lungul anului 2015 am
căutat să-l evităm ori să îl disimulăm. Este vorba despre explorarea propriilor calități, dar nu în
raport cu grupul de apartenență, ci în raport cu noi înșine. Mulți se vor întreba la ce sunt buni, la ce
se pricep mai bine, cât de departe pot să ajungă, dacă se vor afla în competiție cu cele pe care acum
le dețin. Asta va duce la investigarea trecutului, dar în primul rând la a lua contact cu lucrurile
neplăcute din trecut. Dacă judecăm toată această situație după faptul că finalul lunii ianuarie, spre
care elementele afective, se îndreaptă acum, a avut o puternică notă autoreflexivă înțelegem de ce
orice pas pe care-l gândim acuma va avea în spatele său întrebarea: la ce sunt eu bun?
Constatând acestea, este lesne de observat că vor exista oameni care în zilele de Berbec
(Lună în Berbec) vor bate pasul pe loc și vor folosi energia de care dispun acum ori se vor folosi de
prerogativele funcției pentru a se raporta la valorile trecutului despre care cred că au nevoie de
revizie. Cei care sunt mai curajoși din fire, care au mai multă experiență sau care au mai făcut așa
ceva nu se vor opri la aceste informații negative despre sine. Nu se vor speria dacă vor constata că
nu pot face corect ceea ce au crezut până acum, că nu sunt experți în domeniul în care activează așa
cum s-a crezut și că mai au foarte multe de învățat. Tocmai pentru că invitația astrală este aceea de a
se perfecționa vor trece la treabă.
Este important să ne depășim acest
obstacol al neîncrederii alimentate de eșecurile
trecutului pentru a descoperi acel rafinament pe
care l-am ocolit în trecut. Trigonul care se
realizează între Soare și Lună, această
înțelegere între evenimentele desfășurate la
vedere și cele care activează în interior, poate
alimenta acum contactul cu informații subtile
de o mare importanță pentru evoluție în
general, nu doar pentru evoluția spirituală.
Dacă vom adopta această atitudine este
posibil ca prin acest unghi pozitiv între Soare și
Lună să descoperim că trecutul are și beneficii
nu doar dezastre. Întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului, care îi înspăimântă adesea pe pasionații de
astrologie, poate aduce din trecut și rezultatul unor fapte bune săvârșite cu duritate. Este adevărat,
acum când Capul Dragonului se apropie cu pași repezi de Lilith avem nevoie de ajutor din partea
unui factor exterior (o întâmplare, o informație, o persoană) pentru a înțelege că, de fapt, anterior
am făcut o faptă bună, dar asta nu înseamnă că dacă nu dispunem de norocul necesar, fapta nu ne va
fi folositoare. Cel care va dori să exploreze și această latură va vedea că își poate transforma cu un
simplu gest trecutul dureros în amintiri plăcute sau educative.
Astfel, în pofida aparențelor, nu întâlnirea planetei Venus cu Jupiter din noaptea de 4 spre 5
august ar putea să însemne norocul pentru cei care sunt bine intenționați sau momentul de decădere
pentru ceilalți. Această ipostază astrală va fi susținută și de alte unghiuri, atât pozitive, cât și
negative, ceea ce va amplifica și mai mult caracterul mesajului care a fost declarat încă din ziua de
4 august. Lucrurile care sunt deja stabilizate se amplifica sau capătă o notă categorică în sensul că
se atinge imediat etapa finală. 5 august reprezintă un moment categoric pentru evenimentele sociale
marcate de secrete și se ascund demersuri desfășurate departe de privirile curioase ale unora. Multe
din aceste ipostaze vor lăsa impresia că îi unesc pe oameni, că îi duc la asocieri interesante care
poate vor administra mai bine patrimoniul personal sau puterea de influență. Mesajul principal al
acestora vine să întărească doar o decizie care a fost deja adoptată.
Dacă în ceea ce privesc valorile personale, lucrurile se pot desfășura într-un registru ușor de
anticipat sau de urmărit, în cazul centrelor de putere situația se complică pentru că se merge pe
ideea reasocierii pe baza unor mesaje adaptate din timp. La prima vedere lucrurile vor da impresia
că să mergem mai departe pe baza unor înțelegeri obișnuite, dar în realitate, păcăleala se va folosi

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

246

de această certitudine pentru a invita la negociere. Știind că lucrurile acum nu sunt create, ci doar
duse mai departe pe un traseu stabilit deja, negocierile vor duce la o nouă formă de asociere prin
care să se construiască noi structuri, ceea va reprezenta o imensă păcăleală. Dacă ar fi să privim
critic evenimentele de acum, am observa că ele sunt legate de anumite întâmplări care s-au
consumat la începutul lunii aprilie cărora li se mai păstrează încă inclusiv caracterul ascuns sau
antisocial de atunci. Așadar, este de la sine înțeles că participarea la aceste evenimente ar putea
complica din nou harta lumii pe baza unor interese mai puțin corecte, alimentate de ființe prea
egoiste sau care nu s-au maturizat încă.
Este de la sine înțeles că acesta este un moment dificil pentru grupurile încercate, pentru că
au nevoie de momentul de autocunoaștere aferent zilei de 5 august, iar viitorul va fi cu atât mai
luminos cu cât această invitație astrală va fi mai mult luată în serios. În general, unghiurile de
această factură oferă lecții celor tineri sau care nu sunt experimentați, dar acum, pentru că acesta se
referă mai curând la o existență a evenimentelor și mai puțin la existența individului, ele sunt
destinate tuturor.
Un element particular aferent zilei de 5 august care se încadrează în tendința de a dezlega un
mister personal, referitor la ceea ce se poate face, până unde se poate ajunge și cum, momentul în
care Luna și Uranus vor fi în conjuncție ne aduce mesajul unei intenții aparte. Prin acceptul de a
participa la aceste evenimente sociale oamenii arată că vor să înțeleagă natura regretului și că se
canalizează pe o direcție pozitivă. Depinde însă de educația primită din familie sau de mediul în
care s-a autoeducat pentru că acum orice modelare a personalității pe baza mesajelor primite din
exterior poate duce la deviere comportamentală sau la însușirea unor trăsături negative de
comportament pe principiul invers, răul să fie considerat bine. Este de la sine înțeles că asocierile
vechi sunt acum încercate și că noile tipuri de relații care se construiesc au neapărată nevoie de o
sclipire de inspirație, aceea care nu poate fi explicată prin intermediul evenimentelor care s-au
consumat deja. Inspirația de acum ne vorbește despre viitor, despre cum să ne folosim puterea
personală, cum să dăm din ceea ce suntem sau, în anumite cazuri, cum să ne folosim imaginația ca
un instrument de lucru.
Aceste episoade sunt mai complicate decât par la prima vedere pentru că ele sunt legate de
momente când decizia personală a contat foarte mult, când raportarea la propriile realizări a
însemnat un moment de cotitură în întâlnirea destinului personal. Vom vedea la momentul oportun,
atunci când, în previziunile săptămânale, vom analiza fiecare zi în detaliu, cum se particularizează
acest context general și cât de mult ar putea fi afectați oamenii, atât în cazul celor care se integrează
în remodelarea centrelor de putere, cât și cei care cred că sunt pe margine.
Dacă în urma trecerii Lunii prin zodia Berbec am avut de acumulat experiențe noi, unii
bucurându-se cu achiziții noi sau cu experiență pe care nu le vom uita mult timp de acum înainte, în
dimineața zilei de 6 august luna va trece printr-un trigon cu Venus, implicată într-un proces de
sedimentare care, ar putea accentua drama celor care sunt nemulțumiți de ceea ce au făcut până
acum. Mercur și Venus se vor întâlni într-o conjuncție foarte aproape de poziția lui Jupiter care încă
nu a intrat pe ultimul grad al zodiei Leu, deci are de oferit lucruri bune. Marte și Saturn devin
prieteni chiar dacă această prietenie este folosită pentru a tulbura destinul și a spăla de păcate așa
cum se spală la râu o haină veche. Întregul ansamblu astral ia o nouă înfățișare prin impactul Lunii
care trece acum pe zodie de pământ (Taur). Mercur se va afla în careu cu Saturn și s-ar putea ca
unele idei personale să fie în conflict cu interesul grupului de apartenență sau să nu mai poată
susține un demers ambițios. De altfel, acesta este unul din elementele benefice ale acestei
conjuncturi astrale, adică toată energia ce apare din tripla conjuncție Mercur - Venus - Jupiter are
nevoie de caracterul autoreflexiv pe care l-am traversat la finalul lunii ianuarie. Asta înseamnă că
sentimentele vor avea un rol decisiv și din această cauză este indicat să nu fie explorat egoismul
pentru că el va duce la revoltă, iar această revoltă nu va liniști sufletul, așa cum promite, ci îl va
depărta pe individ și mai mult de succes.
Această ipostază astrală complicăm viețile celor care s-au născut într-un mediu agresiv.
Orice element bun, orice expresie pozitivă a unui spirit puternic va primi o replică dură din partea
grupului de apartenență ca și cum toți proștii se unesc împotriva unui om curat la suflet. De altfel,
acesta nu este un lucru rar, dar este neplăcut de fiecare dată când se întâmplă. Asta înseamnă că
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revolta de acum ar putea să fie cumva îndreptățită, dar ea nu trebuie abordată pentru că va deveni un
instrument pus în linia celorlalte atitudini agresive care vin din partea grupului și cu care suntem
agresați, deci nu este indicat să înmulțim răul, nici măcar când acesta devine un instrument al
adevărului sau dreptății.
Prin detașare de acest context agresiv gândurile se limpezesc și în cazul celor care au talent
artistic am putea avea de-a face cu creații de excepție. Mintea este acum concentrată, sentimentul se
poate exprima prin căldură doar dacă se împlinește această condiție, doar dacă se refuză categoric
atitudinea negativă. Va fi însă greu să nu se răspundă la rău cu o atitudine dură pentru că Saturn
amplifică această tensiune internă și nu știm cum se face, dar se pare că vedem numai ceea ce a fost
greșit sau numai ceea ce nu le-a convenit celor din jur. Un moment de neatenție ar putea să încline
Balanță foarte mult în favoarea lor de aceea bucuria momentului poate fi înnobilată și mai mult de
puterea de a rezista. Rezistența trebuie să fie acum elementul principal de la care să nu ne abatem.
Dacă această situație complicată poate fi explicată din punct de vedere astral prin faptul că
numai ce a intrat în zodia Taur și Lună are de construit împreună cu Marte și grupul de planete de
pe Leu și Saturn o configurație numită Aripi de pasăre, din toată această construcție, relația lui
Marte cu Saturn pare să fie elementul care se detașează de toate celelalte. Configurația cu pricina
are o componentă mentală evidentă prin faptul că lansează în context provocări (careuri) pe care să
le rezolve imediat prin intermediul unghiurilor pozitive (trigoane sau sextile) lăsând impresia că
persoana este eficientă, că dispune de abilități cu mult peste medie. Pentru că acum o avem pe Lilith
implicată agresiv în această ecuație astrală (ea devine focar într-un triunghi minor împreună cu
Marte și Saturn) această impresie lăsată anturajului de persoană eficientă este de fapt construită pe
minciună. Din această cauză, atitudinea agresivă, chiar dacă pe alocuri ar putea să ducă la un
rezultat pozitiv, va arăta, nu puterea individului, ci disperarea lui. Dacă mai luăm în calcul și faptul
că la baza acestui edificiu, prin mesajul sintetic al Lunii din Taur, este așezată această tendință de a
sedimenta, s-ar părea că forța cu care lucrăm acum să fie de neschimbat pe viitor și dacă acum avem
mintea întunecată de minciunile proprii sau ale celorlalți, în viitor s-ar putea să fie altfel.
În această a doua zi de Taur oamenii se vor simți mult mai liberi în exprimare sau mai
îndrăzneți în a-și spune punctul de vedere. În contextul general al acestei perioade, această ușurință
de a pune la dispoziția celorlalți părerile personale lasă impresia că se simplifică lucrurile și, prin
informare, și demersurile majore construite între grupurile de apartenență. De fapt, întreaga zi de 7
august Mercur va fi situat pe ultimul grad zodiei Leu și se va preocupa mai mult de imaginea pe
care o are decât de calitatea faptelor sale. Trimițând un careu către Saturn care nu se află pe ultimul
grad al zodiei Scorpion se întâmplă un lucru foarte straniu. Deși conjunctura generală nu este
negativă, aportul personal poate înclina Balanța spre una din laturi, adică dintr-una situată pe linia
de demarcație între bine și rău întruna care ocupă în totalitate segmentul răului sau binelui. Dacă ne
referim la persoane bine intenționate atunci lucrurile se pot desfășura într-o direcție mai puțin
periculoasă, însă Lilith are grijă ca mulți, dacă nu chiar foarte mulți să nu procedeze corect. Va fi
vorba doar de câteva momente de neatenție sau simple gafe care nu pot impune grupul de
apartenență modificări majore referitoare la părerile pe care aceștia le au față de individul în cauză
sau despre posibilitățile pe care acesta a demonstrat ca le are. Nu se poate spune același lucru despre
ceilalți pentru că poziția în sine a lui Mercur pe ultimul grad ale zodiei Leu refuză din start
reproșurile sau orice impresie negativă este luată în sens personal și dacă nu se răspunde negativ,
poate chiar violent (Mercur în Leu are una dintre cele mai proaste poziții) atunci se ajunge ușor la
atitudini psiho-comportamentale ciudate, gen mania persecuției.
Comanda pe care o dă Mercur acum, la întâlnirea sa cu Jupiter, va lăsa impresia
supradimensionării unui element personal. De fapt toate lucrurile cu care intrăm în contact sunt
văzute disproporționat și asta, trebuie să recunoaștem, nu doar datorită faptului că Mercur trece pe
ultimul grad din zodia Leu, ci și pentru că destinul (NN) primește o lovitură foarte dură prin
conjuncția sa cu Lilith. Este adevărat, această conjuncție, deocamdată, se află în limita toleranței,
conjuncția propriu-zisă realizându-se abia pe 9 septembrie. Cu toate acestea este suficient de
puternică încât să intervină asupra contextului de acum și fiecare decizie, în loc să o ia pe drumul
cel bun, se pune de-a curmezișul, rănește, aduce teama în convingerile personale sau dizolvă
încrederea în sine până la limita în care poate influența decizia.
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În această a doua zi de Taur (Luna în Taur) se construiește o piramidă de pământ și cu atât
mai mult se va lansa o invitație la cumpătare și discernământ, nu doar în ceea ce privește cheltuiala,
economisirea, cât mai ales orientarea ideilor către noile surse de venit. Aici nu ne referim doar la
bani sau la ceea ce poate fi convertit în bani, ci ne referim și la ușurința de a considera că dacă
deținem mai mult (suprafețe, proprietăți) atunci suntem mai puternici sau în siguranță. Obsesia
acestui bine îi poate duce pe oamenii în conflict, dar, în egală măsură poate aduce și secunda de
înțelepciune prin care să vadă că pot avea și elemente comune nu doar motive de conflict. Drept
dovadă astrală pentru această dispunere invocam trigonul pe care Pluton și Luna îl împlinesc și care
mediază opoziția pe care Junon și Neptun o formează de ceva vreme. De această dată nu este o
simplă mediere, nu ne confruntăm cu o simplă aspirație, ci ideea găsește echivalent în planul
evenimentelor concrete sau pur și simplu se întâlnește cu ideile celorlalți și protagoniștii lor pun la
cale un plan bun corect de care se vor ține în viitor.
Trecerea planetei Mercur în zodia Fecioară în seara zilei de 7 august, va aduce mai departe
această idee de asociere pentru un profit personal și este posibil ca lucrurile care ne trec prin minte
acum sau cea ce se stabilește acum să fie de maximă importanță pentru viitor. Această relație care
se construiește între Jupiter, care deja a trecut pe ultimul grad al zodiei Leu, și Mercur, care abia a
intrat în Fecioară, ne spune că nu putem participa la teatrul social decât prin asociere, ca și cum un
element puternic pe care până acum toată lumea s-a sprijinit are nevoie de adepți, susținători oameni
care să creadă în el, deși inițiatorul său nu l-a gândit așa.
Nu trebuie să pierdem din vedere că Venus se află în mers retrograd și asocierile de acum au
din start o nemulțumire, invocă des motivul incompatibilității sau al insatisfacției și există foarte
mult riscul ca această insatisfacție să intervină prea mult în modul cum sunt creionate etapele
viitoare. Cel care se detașează de acest aspect zgomotos va putea să-și pună bazele unor colaborări
cu adevărat solide, de care se poate folosi și mai târziu, când Venus își va reveni din mersul
retrograd.
Astfel, trecerea Lunii pe ultimul segment din zodia Taur, care înseamnă și opoziția cu
Saturn, ne va vorbi mai mult despre limitări, decât despre libertăți. Gândurile pozitive pe care le va
construi Luna, până când își va încheia tranzitul său prin zodia Taur, atunci când vor căuta să se
exprime prin dorințe, când fac referire la necesități fizice, la acumulări sau la “mai mult”, vor fi
cumulate și cu mesajul lui Marte, transformând realitatea socială într-o sumă de momente penibile.
Cine ar fi crezut că Luna în Taur poate genera un asemenea efect?
Cu alte cuvinte, se vrea mai mult, dar nu se găsește mijlocul prin care să se exprime acest
lucru, nu este găsit instrumentul necesar, în expresia cea mai bună și nici nu mai dispunem de atât
de multă putere pe care să o folosim în lucruri mici. De altfel, Mercur în Fecioară aduce și
preocupare excesivă pentru lucruri mici sau pentru mecanismele discrete situate în spatele celor
evidente.
Astfel, dimineața zilei de 8 august ar putea să aducă o atât de multă teamă de eșec încât, fără
să ne dăm seama, folosim energia de care dispunem pentru a construi un demers negativ. Misterul
tranzitului Lunii prin zodia Taur vizează, în special, apropierea de elementele care oferă garantul
stabilității și corectitudinii. Cu o asemenea dispunerea astrală este puțin probabil ca etapele viitoare
să nu conțină și sacrificiul, ca soluție de rezervă sau ca element principal prin care se va adopta o
măsură dură ori prin care se atinge succesul într-un domeniu. Riscul că se acordă prea mult credit
unui element superficial este atât de mare încât am ajunge la un moment dat să considerăm că, de
vreme ce nu ne putem relaxa, este neapărat necesar să ne implicăm în activități superficiale pentru a
reuși să facem două lucruri deodată: să lucrăm, dar să ne și relaxăm.
Trecând în Gemeni, Luna ne îndeamnă să avem așteptări prea mari de la cei din jur. De
altfel, misterul zilelor de Gemeni (Luna în Gemeni) constă în a folosi averea celuilalt, sfaturile sale,
simple remarci pe care le-a făcut fără să-și dea seama că acestea ar putea fi preluate și integrate întrun context mult mai mare. Drept dovadă astrală avem trigonul pe care Luna de la început de
Gemeni îl trimite către Capul Dragonului. Nu putem vorbi aici despre o mediere a destinului, deci
soluțiile de acum nu pot fi integrate în proiectele pe termen lung și nici nu reprezintă rezolvări reale.
Din această cauză este posibil ca imediat ce mirajul a trecut totul să fie luat în sens personal și să
considerăm, nu că a fost o simplă întâmplare, că persoana din jur a vorbit pentru că avea dreptul să-
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și spună părerea, ci pentru că a urmărit să inducă în mod intenționat în eroare pe cei din jur. Astfel,
de la indulgență se ajunge foarte ușor la severitate și pe buze nu vom avea decât acuzații la adresa
celor care ar fi trebuit să ne ajute chiar dacă nu li s-a cerut asta chiar dacă nu au știut că au un rol
atât de important.
Momentul în care conștientizam ca lucrurile devin foarte grave coincide cu faptul că pe cer
Marte se va afla pe ultimul grad al zodiei Rac. Ceea ce doare, ceea ce ne nemulțumește sau ceea ce
înseamnă o greutate fie prin probleme fie printr-o dificultate de natura timpului captează întregul
spectru al gândirii și ne lase impresia că a fi viu înseamnă neapărat a suferit. Din fericire, acest lucru
tine puțin pentru că Marte are un mers rapid și oricum atenția în această perioadă este cumva
coordonată de impactul pe care-l are asupra conjuncturii astrale de acum. Oricât de grave ni s-ar
părea problemele, oricât de ciudată este selecția care ne îndeamnă să preferăm doar lucrurile care
dor, ceea ce ar însemna probabil un deficit de putere, se termină repede și întreaga zi de 9 august să
ne aducă preocupări pentru a străluci.
La fel ca atunci când Marte trecea prin Leu, situația aceasta nu poate însemna o ușurare prea
mare, ci poate aduce doar sporirea încrederii în sine și abia prin intermediul acesteia anumite lucruri
să se așeze cumva în albia lor. Există însă și riscul ca mândria să se ridice mai sus decât trebuie, să
prindă viață împreună cu sentimentele frumoase și să dorească și să strălucească asemenea
celorlalte calități. Din această cauza este posibil ca în ziua de 9 august anumite argumente să nu
poată fi folosite așa cum se cuvine, în sensul că se va considera că toate problemele pot fi rezolvate
prin putere personală. Nu mai are rost să precizăm cât de greșită este această atitudine mai ales când
ea este încurajată de poziția unei planete renumite pentru aroganța sa, cum este Marte. Așadar,
acolo unde există o expresia personală se va face apel la elemente ajutătoare, spre exemplu se va
invoca marele gol pe care îl lasă în urmă Marte prin degajarea zodiei Rac. Din punct de vedere
astral acest lucru se explică prin faptul că planeta Pluton, cea care administrează patrimoniul
personal pentru creștere și dezvoltare socială, ori pentru adoptarea unei profunzimi spirituale la care
nu se ajunge prea repede și nici oricum, nu mai are niciun fel de opoziție, adică nu mai găsește în
viața individuală un echivalent pentru a-și adapta mijloacele de expresie sau metodele de lucru așa
cum trebuie. De aici și imensul gol pe care oamenii îl vor trăi ca pe ceva foarte real. Este lesne de
înțeles că de fapt invocându-se acest moment de gol se face selecție negativă. Oamenii ar trebui să
se bucure că au scăpat de obsesia căutării problemelor după tensiunile sociale, dar iată nu fac acest
lucru. De aici şi regretul că anturajul nu i-a ajutat așa cum au solicitat sau așa cum s-au așteptat ei
sau de aici și imensa gravitate pe care o resimte cel care nu este matur sau care nu are un fond psiho
afectiv la care să facă apel. Acum se simt bine oamenii care iubesc cititul, meditația, interiorizarea,
că întâlnesc oameni dragi pentru a se bucura de viață, de lumină, de înțelegere pentru a face un
schimb profund de informații sau de sentimente, nu pentru a-și spori imaginea socială, importanța
de sine sau avuția.
Acest deficit de putere integrat în structura personală poate duce la mari confuzii față de cei
din jur, adică să considere că, de fapt, prietenii dacă acum nu suplinesc efortul celui în cauză nu
sunt prieteni chiar dacă nimic din ceea ce înseamnă eveniment social nu-i încurajează pe aceștia să
intervină. Nu contează dacă aceștia au dreptul sau nu să intervină într-o problemă așa de intimă, ei
vor fi judecați că nu a făcut-o.
Astfel, când Luna va trece pe ultimul segment al zodiei Gemeni, Saturn și Lilith își vor
definitiva sextilul lor arătând că, de fapt, există o înțelegere negativă cu lucrurile rele cu care ne-am
confruntat în ultima vreme. Deși mulți pasionați de astrologie se așteaptă ca pe acest unghi să se
întâmple ceva, relația dintre cele două elemente astrale are acum doar conotații informative. Dacă se
va pune problema unei acțiuni propriu-zise atunci aceasta va însemna ridicarea unei interdicții, deci
nici într-un caz nu se va trece la acțiune acum, ci se va indica o posibilă soluție a unor probleme:
interdicția nu mai este utilă. La acest final de judecată, vom realiza că visul ar putea să fie mai
important decât realitatea. Asta se întâmplă pentru că este degajată zodia Rac și drame care nu ne
mai consuma atât de mult, dar care ne lasă impresia că până și băutul unui pahar cu apă reprezintă
un privilegiu pe care ni-l oferim, iar această tendință ne vine din explorarea zodiei Leu. Va fi
interesant de explorat faptul că până și un element rudimentar ar putea acum să-și intre în drepturi,
să renunțe la anumite regrete sau să le adopte ca pe niște experiențe de viață deosebit de importante.
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Astfel, prima decadă a lunii august ne introduce în spațiul de care am fugit de mai multe ori
de-a lungul acestui an. Călătoriile în trecut care ne invită să învățăm ceva din ceea ce am trăit s-ar
putea să aibă pentru unii conotații extrem de dramatice. Fie sentimentele le sunt răvășite, fie
procesul autoreflexiv care va fi exploatat mai mult din punct de vedere afectiv decât din punctul de
vedere al evenimentelor, ar putea să-i ruineze pe unii, să-i facă să se simtă săraci material sau chiar
moral. Pe la baza acestei atitudini, anumite direcții care sunt creionate în această perioadă nu vor
putea fi decriptate corespunzător sau li se va da acestora o tentă negativă în așa fel încât să fie
deviat un pic traseul care este stabilit de unghiuri mai mari și mai importante decât ceea ce am
traversat în aceste 10 zile.
Unii vor reacționa și o vor face foarte dur, lăsându-se antrenați în demersuri marcate de
mândrie. În acest interval de 10 zile observăm cum zodia Rac se degajează, scapă de planete, iar noi
nu mai punem la dispoziția mediului de apartenență programe personale care să justifice anumite
acțiuni abuzive aplicate individului. Apoi o parte din planete trec dintr-o zodie într-alta, Venus
trece-n Leu, Mercur trece-n Fecioară și vom avea impresia unei inversiuni care ne eliberează de
tensiune. Este posibil ca în multe din situații lucrurile să nu meargă spre această zonă a eliberării de
greutate, ci doar a eliberării de răspundere. Eliberarea de răspundere este sinonimă cu eliberarea de
greutate pentru că în cazul celor care s-au obișnuit să se descurce singuri, adică și-au asumat
răspunderea faptelor, dar și consecințele acțiunilor pe care le-au săvârșit, lucrurile acestea care merg
spre schimbare duc în egală măsură spre bulversare sau chiar spre enervare. Acești oameni vor fi
primii care vor regreta că lumea se schimbă, că o parte din demersurile care au început în vara
anului 2014 sunt încă
active și pun destinul
personal într-o așa
mare dificultate. Dar
acum nu ne referim la
cea ce s-a întâmplat în
2014, nu este cazul să
facem acest lucru aici,
ci ne putem întoarce
cu privirea spre prima
parte a anului 2015,
când lucrurile nu au
mers în direcția pe
care am dorit-o, ba,
mai mult, s-au chinuit
sau
ne-au
oferit
satisfacții subțiri.
Suntem
invitați să învățam din decada aceasta că puterea individului se exprimă în diverse moduri și că este
important dacă dorim să ne înălțăm, să ne ridicăm deasupra celorlalți ori pur și simplu să progresăm
atunci când este nevoie să dăm dovadă de flexibilitate, să mergem pe calea de mijloc, să nu ne
întoarcem spre trecut cu mânie, să nu privim faptele înaintașilor noștri cu resentimente pentru că
ceea ce vom gândi despre ei se va împlini peste foarte puțin timp, adică începând în a doua jumătate
a anului 2016, când începe să se definitiveze reconfigurarea centrelor de putere. Oricât de
categorice sunt lucrurile în această perioadă este important să le privim cu înțelepciune, cu reținere,
cu maturitate și să nu facem gesturi categorice proiectând unei etape pe o perioadă foarte mare de
timp pentru că, după cum am văzut mai sus, nu este cazul încă.
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Decada a II-a (11 – 20 august)
Risipă

DECADA NR. 23
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

32

11-20 noiembrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

5

11-20 februarie

Moralitate, spiritualitate, progres

12

21-30 aprilie

O luăm de la capăt. Este înlocuită inspirația cu efortul. Invitație la muncă. Tulburări în
decizii. Puterea devine un element de grup. Se face un pas înapoi din grijă pentru ziua de mâine.
Siguranța de sine este încercată. Acolo unde nu există un sentiment nobil există teamă. Se ridica
vibrația. Durerea este împărtășită doar celor puternici. Se reinventează dragostea. Apel la
subconștient. Frumosul neapreciat încurcă. Pentru depășirea unui limitat se cere flexibilitate în
limbaj. Frumusețea este privită ca un etalon la care nu se poate ajunge. Întoarcere la origini.
Expulzare dinaintea a unor idei folositoare. Suveranitatea vine prin impunere. Suntem
contemporani cu un mare eveniment ce stă să fie anunțat. Teama de întrerupere. Nevoie de
sistematizare. Afectivitatea este constrânsă după judecată. Totul se face pe scurt. Dragostea este
constrânsă să se adapteze la realitate. Instinctul devine prețios. Se cultivă dreptul la opinie însă el
trebuie câștigat prin luptă. Șansa este de partea celui care se controlează.
A doua decadă a lunii august va urmări să ducă mai departe anumite deziderate pe care leam primit cu titlul de informație în cea anterioară. Acum am încercat să trasăm o nouă direcție unui
destin ambițios pe care n-am fost în stare în ultimele luni să îl ducem mai departe. Vorbim, așadar,
despre ambițiile personale ori despre acele complicații care ne-au dat bătăi de cap în ultimul timp și
pe care nu le-am putut rezolva pentru că întotdeauna am avut impresia că în jur sunt probleme mult
mai mari de rezolvat decât cele pe care le aveam în mâini. Ne referim aici la tentații, ambiții sau
aspirația de a construi elemente importante care, în timp, să devină definitorii pentru destinul
personal. Așa cum constatăm încă din ziua anterioară, de când Luna a intrat în Rac, am dorit să
evadăm din această capcană a durerilor complicate și am dorit să facem revoluție. Începând cu
după-amiaza zilei de 10 august, de când Luna a intrat în zodia Rac misiunea personală a fost pusă
într-o mare dificultate. În tot acest timp, când Jupiter a fost în tranzit pe ultimul grad al zodiei Leu,
anumite elemente personale au lăsat impresia că pot fi rezolvate de la sine, ca și cum ne-am obișnuit
cu problemele și ne consolăm cu gândul că nu suntem singurii care suferim de pe urma unor abuzuri
ci am putea, dacă ne-am mobiliza, să facem un club.
Trecerea lui Jupiter în zodia Fecioară va schimba registrul preocupărilor însă nu chiar din
această zi ci, gradat până la finalul lunii august, când ne vom obișnui deja cu noile energie ale
acestei poziții. Acum vom avea impresia că o luăm de la capăt, că valorile personale intră într-un
impas și nu putem să ținem firul întins decât dacă ne asociem. Jupiter în Fecioară înseamnă asocieri
instituționalizate, nu neapărat stabilite pe baza unui act sau printr-un contract, cât mai ales prin acea
atitudine care îi spune individului că dacă se ascunde în spatele unui grup atunci va fi în mod sigur
învingător. Mulți vor observa că, dacă pentru această nouă poziția a lui Jupiter, vor aborda doar
trăsăturile pozitive s-ar putea ca informațiile pe care le anunță să nu fie tocmai corecte. Pentru că
interesul lui Jupiter în zodia Fecioară este să-și împlinească un plan cu puțin timp înainte ca Luna și
Pluton să-și definitiveze opoziția lor, prin separația trigonului dintre Lună și Neptun se lasă
impresia unei selecții negative. Individul va fi deosebit de mult atras de detalii, de lucruri mici, de
elementele mărunte ale vieții și va pierde din vedere viziunea de ansamblu, aceea care i-o oferă
statul de ființe privilegiate sau de persoană realizată din punct de vedere social.
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Dacă, în Leu, Jupiter își caută situațiile care să-l avantajeze cel mai mult, în Fecioară el va
dori să muncească întâi apoi să pretinde celor din jur rezultate. Situația este cât se poate de penibilă
pentru că societatea în care trăim nu merge după recompense corecte, morale, ci după oportunități.
Astfel, oamenii ar putea să renunțe ușor la aventură pentru a-și finaliza un proiect foarte minuțios de
pe urma căruia să nu se aleagă cu nimic. Dar faptul că și-au dovedit lor înșiși că pot face față unui
efort susținut aduce atât de multă încântare și mulțumire încât suferința întreaga să se sublinieze
într-o bucurie stranie. În realitate, Jupiter în Fecioara ne aduce pentru aproximativ un an de zile
limite autoimpuse, o critica nejustificată sau plăcerea de a ne consuma energia în situații penibile, în
detalii tulburătoare care să nu aducă la nimic bun.
Mulți se vor grăbi să anunțe o abundență pentru structurile sociale, pentru șansa și norocul
celor care trăiesc pentru a da viață unei funcții sau unui statut. În realitate Jupiter în Fecioară ne
invită să ne purificăm, poate din această cauză apare și preocuparea excesivă față de lucruri mici
mărunte, acumulări bolnăvicioase, disfuncții în derularea unui proces sau sincope prin folosirea
unui aparat. De aici poate survenit obsesia controlului și, dacă luăm în calcul faptul că Jupiter va
intra în Fecioară când Luna, împreună cu Pluton, vor scoate la lumina ceea ce este mai rău din
relațiile sociale, înțelegem că stindardul pe care-l poartă această planetă acum va fi unul agresiv.
Jupiter intră în Fecioară pe o notă agresivă înclinând Balanță mai curând către teama de lovituri, de
tulburări sau de accidente, decât către bunătate, bucurie, demnitate. De această dată Jupiter în
Fecioară, atunci când va vorbi despre bunătate, o va idealiza atât de mult încât nimeni din cei care
se uită către acest astru ca la o speranță să nu îi poată îndeplini standardele.
Ultima zi de Rac (Luna în Rac) ne aduce în fața unor elemente pe care vom încerca să le
gestionăm prin intermediul puterii personale. Luna și Uranus ne vor spune că avem gândurile
răvășite, că vom înclina către minciună în ideea că, prin intermediul acesteia, ne vom proteja de o
întâmplare nefericită sau vom evita un accident. Mulți vor avea impresia că procedând în felul
acesta își schimbă raportul de forțe sau vor ascunde anumite greșeli de comportament. Luna în Rac
va aduce însă o sensibilitate aparte care ar putea să fie folosită pentru a rectifica o sancțiune. Nu ne
referim aici la evenimentele sociale pe care știm că această conjunctură astrală le tulbura foarte
mult, ci ne referim, în mare parte, la ușurința cu care unii oameni se lasă tulburați de părerile
celorlalți ca și cum acestea ar fi mai importante decât ceea ce gândesc ei sau decât convingerile pe
care și l-au format de-a lungul timpului. Totuși, nu putem vorbi despre o subminarea autorității
pentru că Jupiter, de curând intrat în zodia Fecioară, devine foarte sensibil la situații de genul acesta
și se va comporta ca și cum știe să gestioneze un conflict de factură socială sau administrativă. Va
exista însă o intervenție stranie din partea grupului de apartenență prin care se ascunde
desensibilizarea individului, teama lui în fața unei piedici, în fața sărăciei, a incertitudinii sau a
singurătății arătând că dacă acum trecem prin ipostaze de genul acesta se întâmpla pentru că ne
sacrificăm pentru un ideal ambițios.
În continuare contextul astral conduce către întâmplări neobișnuite. Ne referim aici la
triunghiul minor ce are la bază unghiul pozitiv dintre Marte și Saturn, la conjuncția Lunii negre cu
Capul Dragonului, dar și la relația contradictorie pe care Uranus o are cu luminariile. Din această
cauză acum putem să fim siguri pe această relație ciudată care există între intenția individului și
modul cum acesta și-o pune în aplicare, pentru că tot ce gândim, simțim ori urmărim să ducem la
bun sfârșit (triunghiul minor Marte-NN-Saturn) va trece printr-o mare încercare existențială
(conjuncția Lilith-NN) și nimeni nu ne poate ajuta așa cum avem nevoie (careu/trigon UranusLuna/Soare). Pentru că acum, în aceste zile aferente celei de-a doua decade a lunii august, sunt
plasate rădăcinile unor evenimente care se întind până la finalul anului, putem considera că în
prezent nu sunt răscolite doar evenimente nefericite, nu suntem doar puși în fața unor probleme pe
care suntem invitați să le gestionăm așa cum trebuie, ci sunt construite etape viitoare. Următoarea
etapă a ceea ce se construiește acum va veni spre noi ca eveniment concret în perioada 11-20
noiembrie 2015. De altfel, aceasta este singura zonă aparținând dispozițiilor repartizate lunii august
în care perspectiva evenimentelor se îndreaptă către finalul anului. Toate celelalte elemente aferente
acestei luni ne întorc spre trecut și încearcă să ne convingă că pentru a putea merge înainte pe
drumul pe care mi l-am propus este nevoie de revizie.
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Din această cauză, puterea personală va fi legată acum de puterea grupului de apartenență și
mulți vor avea impresia că obiectivele pe care și le stabilesc acum sau ținuta evenimentelor, aceea
care își stabilește ca finalitate mijlocul lunii noiembrie, nu poate fi atinsă decât prin intermediul
grupului de apartenență. Situația aceasta va comporta și anumite nuanțe care ne spun că ar putea fi
folosiți anumiți termeni sau că informațiile acumulate prin lectură, educație, schimb de experiență
mese rotunde, întâlniri tematice s-ar putea să nu le folosească în demersul acesta îndrăzneț.
Dacă luăm în calcul faptul că mijlocul lunii noiembrie, ținta evenimentelor concrete din
această perioadă, conține și intrarea planetei Marte în zodia Fecioară, înțelegem că acum se
construiește o legătură subtilă între Marte, care tocmai a lăsat în urmă un trigonul cu Saturn, cu care
este implicat într-un triunghi minor, ce are drept focar conjuncția lui Lilith cu Capul Dragonului, și
planeta Jupiter care tocmai a intrat în acest semn și pe care-l va traversa în aproximativ un an de
zile. Lucrurile care vin din zona individului atunci când se oglindesc în evenimentele sociale lasă
impresia de greutate sau de mers imposibil. Drept dovadă avem tandemul care se construiește între
unghiul pozitiv pe care Saturn îl face cu Marte și cel negativ care îl face cu Jupiter. Această relație
poate sugera și faptul că momentul prezent poate însemna, dacă sunt îndeplinite anume condițiile
date de ambiție sau resurse personale, succesul individului, dar nu și succesul grupului de
apartenență. Din această cauză raporturile sociale acum sunt complicate dacă se dorește extinderea
obiectivelor sau obținerea unui avantaj mult mai mare decât s-a cerut inițial. Cu alte cuvinte,
oamenii se împiedică singuri, își creează singur probleme din lăcomie sau pentru că nu înțeleg din
semnalele pe care le primesc din zonă publică că este cazul să se oprească la ceea ce au cerut inițial
sau să nu își dorească mai mult.
Zilele de Leu (Luna în Leu) devin zile de regret. Acum se spun adevăruri care dor și nu doar
pentru că așa este momentul său pentru că a fost programat acest moment al adevărului încă de luna
trecută, ci pentru că se dorește în mod special selecția acestor informații doar pe criteriul durerii sau
al zdruncinului pe care-l provoacă. Nu încape în discuție ca evenimentele pe care acest tranzit al
Lunii din zodia Leu le predispune vor căuta să devieze preocupările individului de la ceea ce este
important.
Putem aduce acum în discuție faptul că se explorează sentimentul de apartenență. Noile
structuri pe care am încercat să le formăm în luna anterioară prind acum viață și vor să se extindă
într-un timp foarte scurt, căutând să acapareze zonele limitrofe fără să țină cont de necesitățile
prezentului. Este posibil ca acest gol dintre Soare și Uranus să reprezinte de fapt biciul lui
Dumnezeu, momentul în care un personaj negativ sau prea lacom nu dorește să se oprească, ci caută
să-și construiască un loc prea sigur unde să fie înconjurat de oameni fideli care au jurat credință să
fie zdruncinați într-un mod neașteptat. Cel care se află în zona acțiunilor concrete, adică cel care dă
dovadă de suficientă nesăbuință încât să se erijeze pentru scurt timp în torționar, are impresia că
destinul îi oferă acum întâmplări noi, că au deschideri speciale și că în sfârșit a răsărit soarele și pe
strada lor. Este posibil ca acest lucru să se întâmple, doar că nu putem fi absolut siguri de acest
lucru pentru că este neapărat necesară îndeplinirea unei condiții. Stabilitatea în sentimente este o
condiție a succesului și aceste persoane dacă îi chinuie pe cei din jur pentru că ei înșiși sunt instabili
atunci trebuie să ne așteptăm, cel mai târziu la mijlocul lunii noiembrie, ca aceștia să ia locul
persoanelor pe care le chinuie acum.
Momentul 13 august aduce însă și înțelegeri neobișnuite, iar de aici și puterea de a explora
un nou mister până la limitele în care ființa să fie înnobilată cu înțelesuri noi. Este posibil ca acest
sentiment nobil să prindă rădăcini și să combată teama acolo unde cel sincer și iubitor de adevăr să
se așteapte cel mai puțin. Știm că unghiul pozitiv dintre Marte și Capul Dragonului aduce în
contextul ăsta momentul de progres, de evoluție, de elevare.
Dacă se depășește această condiție a neînțelegerii adevărului, dacă se evita minciuna sau
abuzul de cuvinte atunci persoana în cauză va reuși să se țină departe de tentațiile negative și nu va
trebui să plătească scump independența spiritului pe care acest unghi pozitiv dintre Marte și Capul
Dragonului o personifică.
Pentru cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală
momentul acesta reprezintă centrul de greutate al întregului an 2015. Pentru ei acesta nu va fi
momentul în care vor dezlega mistere ale acestei luni, ci mistere ale spiritului, acelea care nu au fost
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ascunse în mod intenționat, ci au fost ocultate, adică duse într-un plan secund pentru că acela care le
găsește să probeze, prin evenimentul în sine, prin etapa aceasta împlinită, că este demn de progres.
Nu toată lumea însă este preocupată de valorile spirituale, nu toți oamenii urmăresc să se
rafineze din punct de vedere moral și pentru marea masă de oameni această înțelegere între Marte și
axa dragonului, prin care de altfel se va media tendința Nodurilor, poate însemna o lăcomie care îi
duce într-o altă etapă a vieții unde vor întâlni alte încercări. Aceste noi încercări ar putea să ducă la
progres deci se poate vorbi și-n cazul lor despre o invitație la evoluție însă pe o cale ocolitoare. Nu
este doar cazul situațiilor de față, ci, în general, alegerea adevărului scurtează foarte mult traseul
chiar dacă, în egală măsură, amplifică și duritatea unor încercări.
Astfel, momentul de Lună nouă care se va consuma în a doua parte a zilei de 14 august va
dori să ridice vibrația, să ne arate că atunci când suntem curajoși, dar nu împotriva celorlalți, forțele
anarhice trec în planul secund. Este adevărat că întâlnirea celor două planete pe zodia Leu, când
Uranus trimite un unghi pozitiv către această fază a Lunii, expresia pozitivă va fi de-a dreptul
sublimă. Totuși, pentru că Saturn trimite un anunț negativ către această fază, binele și răul vor avea
tendința de a ocupa același spațiu, adică se vor lupta pentru același tip de beneficiu. Putem anticipa
încă de pe acum că persoanele neutre vor fi cele care vor avea cel mai mult de suferit de pe urma
acestui moment sublim. Este, ce-i drept, un mare paradox al vieții ca pe un moment atât de special
să aibă de suferit tocmai persoanele care au probat profunzime sufletească, adâncime în gândire sau
sinceritate. Obiectivitatea reprezintă elementul care va avea cel mai mult de suferit în aceste zile de
Leu, dar în special pe momentul de Lună nouă pentru că acestuia i se alătură și planeta Venus,
despre care știm că se află de ceva vreme în mers retrograd. Această ipostază ia înfățișarea în care
se distruge o barcă și nimeni nu va putea apoi să o repare. Chiar dacă toată această ecuație astrală
încurajează creativitatea și aduce o dinamică vieții sociale de pe urma căreia vor exista beneficii
importante, persoanele minunate, ghizii spirituali, ființele care mențin echilibrul în această lume vor
resimți duritatea acestui moment pentru că lupta dintre bine și rău zdruncină mult Balanță
echilibrului.
Sigur, pentru că avem de-a face și
cu un moment de abundență, putem invoca
aici în risipă ca sursă de suferință pentru
ceea ce vom avea de parcurs la mijlocul
lunii noiembrie. Dar dacă luăm în calcul și
faptul că sentimentele şi educația morală își
extrag puterea din ceea ce s-a întâmplat în
mijlocul lunii februarie, înțelegem că nimic
nu este întâmplător, că până și binele se
pare că acum se află în slujba unor forțe
care distrug. Asta se explică prin faptul că
Uranus la momentul februarie 2015 trecea
prin Coada Dragonului și ne amintea de tot
ceea ce a fost rău de-a lungul vieții, de erorile pe care le-am făcut, de demersurile negative în care
ne-am implicat și ne încărca sufletul cu prea mult regret. Acum se face trimitere la momentul acela
și orice judecată care se bazează pe aceste sentimente răvășite generează rezultate tulburătoare.
Se insistă însă asupra suprimării acestor tendințe anarhice prin faptul că valorile spirituale ne
îndreaptă atenția către intervalul 21-30 aprilie, când am beneficiat de o relaxare astrală, când atenția
pe detalii, pe lucruri importante sau pe explorarea unor mistere benefice a însemnat o consolidare a
bazei spirituale, mentale sau sociale. Sigur, la momentul acela nu am fost atât de conștienți de
importanța prezentului cum suntem acum conștienți de ceea ce ar fi trebuit să facem atunci. Din
această cauză cei care consultă din vreme aceste previziuni astrale își pot ajusta comportamentul în
funcție de invitațiile pe care le primesc din această zonă. În felul acesta, nu se vor mai speria de
binele, de sentimentele care îi îndeamnă să se exprime față de alte persoane, în alt loc ori prin
intermediul altor mijloace. Vor accepta această provocare doar pentru că vor avea clar în minte ceea
ce au învățat la finalul lunii aprilie sau ceea ce nu au voie să uite din ceea ce li s-a prezentat la
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mijlocul lunii februarie. Ca eveniment concret, se poate anticipa că toată această complexitate
astrală va hrăni o indecență, iar aceasta va șocant și deopotrivă va pune pe jar întreaga comunitate.
Înainte de a trece în zodia Fecioară, Luna are de împlinit un careu cu Saturn, căutând să
pună în aplicare aspirații negative pe care le-a gândit sau le-a alimentat în zilele anterioare. În felul
acesta, se încheie o perioadă de câteva zile de tulburări în zona conștiinței sau tulburări sociale
pentru cei care nu s-au făcut niciodată greș pentru moralitatea lor sau pentru conștiință. Dacă atenția
lor s-a localizat pe evenimente sociale, problemele de acolo vor veni. Din fericire, durata acestui
episod periculos este scurtă. Astfel, imediat cum s-a încheiat dimineața, Luna va trece în zodia
Fecioară și va împlini o conjuncție cu Jupiter. Deși asta înseamnă în continuare a se situa în
fereastra careului cu Saturn, energia pozitivă care vine din întâlnirea cu Jupiter le aduce oamenilor
mai mult optimism, încredere în sine sau putere de a trece dincolo de probleme. Cu toate că fondul
general al complicațiilor sociale rămâne, faptul că vom avea parte de bucurii în alt sector decât cel
prioritar în ultimele zile poate aduce zile de 15 august o bucurie aparte.
Drept dovadă astrală invocăm aici două aspecte: conjuncția Soarelui cu Venus, trigonul lui
Mercur cu Pluton. Cu alte cuvinte, imediat ce Luna va schimba registrul vibrației astrale vom simți
că dragostea se reinventează, că simțul artistic este încurajat, că putem visa din nou sau că avem
noroc. Toate acestea ne lasă impresia că suntem liberi, că putem gândi pentru creșterea și
dezvoltarea personală și că problemele de pe zona publică nu ne mai pot afecta așa cum s-a
întâmplat în ultima perioadă. Atracția către frumos va însemna și sporire a puterii personale care va
putea fi pusă în aplicare prin alegeri speciale. Relațiile noi sunt pe punctul de a se consuma, fie unii
doresc să își instituționalizeze prieteniile intime pe care le-au alimentat în ultima vreme
(parteneriate sociale, căsătorie) fie vor dori să se implice și în alte tipuri de asocieri. Indiferent de
decizia luată, ceea ce se va întâmpla în a doua parte a zilei de 15 august întărește convingerea că se
poate trăi bine, că aici avem dreptul la bucurie, la fericire și nu trebuie să suferim la nesfârșit.
Totuși, în cazul celor care trec prin momente de cumpăna, adică în cazul acelora pentru care
viața socială nu doar că este mai importantă, dar este și mai încărcată de greutăți și probleme, un
simplu blocaj de voință ar putea să încurce această bucurie și s-o scurteze.
Nu încape discuție că momentul 15 august se prezintă în egală măsură și ca o piatră de
încercare pentru noi toți. Prin ceea ce ni se întâmplă acum arătăm dacă știm să ne bucurăm de ceea
ce avem în jur, dacă iubirea reprezintă o povară dacă știm să ne apropiem de cei din jur ori dacă nu
avem probleme în comunicare. Ciclonul pe care Mercur și Pluton îl construiesc în a doua parte a
zilei ne poate duce pe un drum greșit pentru că nu poate sugera că bucuria depinde foarte mult de
statutul social sau de acumulări materiale. Am văzut de-a lungul vremii că acesta nu reprezintă un
element care merită atât de multă atenție. Bucuria este o stare de spirit și ea poate fi susținută sau
întreținuta de anumite componente de factură materială, dar nici într-un caz determinată de acesta.
Dacă acum acest context astral ne îndeamnă să reinventăm dragostea, atunci gustul pentru
frumos deschiderea față de comunicările simple, ușoare, degajate, reprezinte una din prioritățile
momentului pentru că necazuri, tristeți și suferințe am tot avut până acum de-a lungul anului. Astfel,
ne vom afla acum în fața unui mister interesant acela care ne spune dacă suntem în stare să mergem
mai departe prin valori pozitive și dacă nu cumva până acum nu am fost apărătorii binelui doar
pentru că așa ne-a îndemnat conjunctura socială. Este lesne de observat că momentul prezent poate
însemna și segregare sau o separare a celor care sunt hotărâți pe calea binelui sau oportuniști.
Nu este un lucru nou printre pasionații de ezoterism faptul că există un număr destul de mare
de adepți care aleg pe acest traseu doar pentru că se tem de rău de suferință de limitări sau de
lipsuri. Alegând binele cred că de fapt se cuibăresc la umbra unui copac bătrân și razele soarelui nu
îl vor arde niciodată. Aceștia sunt oportuniștii care dau bir cu fugiții la prima încercare majoră. Așa
se va întâmpla și în 15 august.
În egală măsură, visul binelui câștigat ușor îi tentează și pe cei care sunt stabiliți pe cale sau
care au trecut deja de câteva încercări importante. Se știe că printre încercările inițiatice, încrederea
în forțele proprii reprezintă un element care se așază la baza evoluției spirituale. Este adevărat,
venim în această lume cu o anumită înclinație, cu anumite puteri, o deschidere aparte, deci cu un
anumit bagaj de informații care implică anumite preferințe sau raționamente. Nu suntem invitați să
renunțăm complet la acestea decât dacă nu sunt corecte sau sunt orientate împotriva propriei
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evoluții, ci suntem invitați să facem un pas mai departe pe cale. Este posibil ca o parte din aceste
elemente care au alimentat confortul sau nevoia de bine fără efort să îi construiască individului o
impresie falsă despre siguranță sau încredere în sine. Când Luna trece prin Fecioară lucrurile
acestea care țin de încrederea în sine sunt zdruncinate sau duse într-o zonă unde "mai mult"
înseamnă a intrat într-o zonă unde încrederea în sine, aceea construită pe idei false, să nu poată
intra. Cei care sunt romantici din fire sau închinați să-și interpreteze viața prin ocult văd în
evenimentele care se consumă în aceste zile de Fecioară (Luna în Fecioară) o magie a naturii sau o
magie a vieții care îi modelează. Aceștia vor constata că atunci când se ocupă de familie, de prieteni
sentimentele se înfiripă și descoperă la sine și la cei din jur elemente de caracter care le trezesc
deopotrivă admirație, acolo unde până acum nu au putut vedea nimic, și invidie, acolo unde nu au
vrut să se uite.
Toate acestea se explică din punct de vedere astral prin opoziția pe care Luna o trimite către
planeta Neptun și care este în prima parte a zilei de 16 august încurajată de Pluton să se exprime
(trigon). Multe vor fi explicate acum prin acumularea de bunuri materiale, prin privilegii date de
statutul social ori prin absența acestora. Din această cauză ideea că avem prieteni, oameni în jur,
această tendință de a ne fixa atenția pe elemente exterioare care să susțină edificiul încrederii în sine
nu reprezintă altceva decât o evadare din fața problemelor personale. Rezolvarea acestor probleme
în modul cel mai simplu, prin modificări rapide aplicate condițiilor sociale, statutului, înțelegerii sau
preocupărilor, ar fi însemnat expulzarea din acest confort al prezentului ceea ce e, din punctul de
vedere al celui care se bucură de ceea ce are acum, un mare neajuns.
Din această cauză și direcțiile lunii august, exceptând evenimentele concrete aferente
decadei pe care o analizăm aici, se adresează experiențelor de viață, modului cum ne-am construit
ceea ce avem acum, dar și argumentele pe care le avem în favoarea susținerii acestui nivel de trai.
Este adevărat, totul va fi văzut și explicat prin nevoia de bine sau de confort, doar că înainte de a
ajunge să susținem cu toată puterea acest confort al prezentului să ne gândim dacă ne este sau nu
util pe viitor. Nu este indicat ca noua ordine pe care vrem s-o facem în viața proprie să fie
schimbată complet. Poate nu trebuie schimbată deloc, însă este important ca la această concluzie să
se ajungă printr-o observație strictă a ceea ce ni se întâmplă în prezent. Este adevărat, mulți nu știu
cum să facă această analiză. Dacă argumentele prezentului se susțin doar pe ceea ce ne oferă
trecutul și nu pe ceea ce putem să facem în prezent atunci este nevoie de o schimbare. Nu putem
privi în viitor doar cu gândul la o șansă, un noroc sau o oportunitate pe care am traversat-o la un
moment dat în trecut. Evenimentul din trecut a fost o trambulină pentru ceea ce avem acum în
prezent, iar dacă în prezent nu găsim nicio trambulină pentru anumite momente din viitor înseamnă
că va trebui s-o căutăm, deci se impune o schimbare.
Este adevărat că primul gând va fi acela de a ne asocia cu oameni care să ne furnizeze de-a
gata ceea ce nu este necesar. Aceasta este și tendința promovată de societatea de consum și dacă ne
uităm în jur acest lucru îl vedem peste tot. În seara zilei de 16 august, când Luna va trece prin
conjuncția cu Junon oamenii se vor gândi ca soluțiile cele mai bune, în cazul în care este nevoie de
o schimbare, vin gata elaborate din partea celorlalți.
Dar nu trebuie să luăm totul tragic pentru că în ultima zi de Fecioară (Luna în Fecioară) ne
vom comporta ca și cum trebuie să compensăm pierderea timpului din ultima perioadă faptul că neam complicat foarte mult rezistența, apropiindu-se de informații pe care nu le înțelegem ori pe care
nu le putem integra corespunzător în context sau în ceea ce avem de făcut acum. Pentru unii asta
înseamnă și întoarcerea la origini sau redescoperirea unui lucru pe care l-am lăsat în luna anterioară
abandonate într-un colț. Pentru alții ar putea însemna expulzarea din cauza unor idei progresiste
care nu se pot încadra în acest context rigid. Dacă luăm în calcul că deja Lilith se află pe ultimul
grad al zodiei Fecioară este lesne de înțeles că toate lucrurile bune care trebuie să se întâmple acum
sunt fie iluzorii, fie personaje de poveste fie foarte departe de noi. Asta înseamnă că viața va căpăta
o notă tragică și întreaga zi se va menține în acest spectru al vibrațiilor pentru că cea mai mare parte
din zi Luna va fi în aplicația conjuncției cu Lilith, unghiuri care se vor împlini în seara acestei zile.
Mulți vor avea impresia că timpul se scurge nefiresc de repede, că etapele pe care le-au creionat la
începutul acestei luni nu respectă absolut deloc schema.
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Vor fi învingători în această zi cei care privesc viața cu maturitate, care recunosc spectrul
acțiunilor de acum și nu se dau bătuți din fața unor obstacole de felul acesta. Și ei vor căuta un
personaj legendar nu pentru că din comparație cu acesta să își amplifice neîncrederea în sine sau să
se vadă din ce în ce mai mici, ci pentru a-și alimenta speranța. Din nou vorbim de speranță pentru
că din nou se face trimitere la anumite întâmplări ale vieții, nu doar din ultimii ani, pe care fie le-am
idealizat la mult, fie nu le-am înțeles. Se înțelege că va fi victorios în această zi acela care va face
apel la simplitate, care nu va risipi timpul, chiar dacă el, conform explicațiilor date de pasionații de
ezoterism, se deplasează cu o mai mare viteză decât în trecut.
Trecerea Lunii în Balanță, în seara zilei de 17 august, va schimba registru într-o direcție
pozitivă sau, mai curând util, după ceea ce nu este necesar acum. Luna lasă în spate conjuncția cu
Lilith și implicit lăsăm în spate probleme acute cărora le-am acordat prea multă atenție. Acum când
ne aflăm în prima zi de Balanță (Luna în Balanță) ne gândim că mult mai util ne-ar fi dacă am
acționa în forță, dacă nu ne-am apropia mai de mult de problemele celorlalți pentru a ne convinge în
felul acesta că suntem implicați, că avem activitate luptând cu greutățile. Oamenii se vor dovedi
puțin mai serioși decât au probat în ultimele zile, își vor modifica și comportamentul, vor fi mai
îndrăzneți, vor rătăci mai puțin și toate aceste elemente le sporesc imaginea pozitivă și îi ajută să se
concentreze mai bine pe ceea ce au de făcut. Dacă până acum s-au preocupat de obiecte, funcții,
statut, importanță socială, acum se vor preocupa de stabilitatea relațiilor.
Pe Balanță, în afară de Capul Dragonului, nu mai există niciun element astrologic și din
această cauză mulți vor avea impresia că se află pe un teren nou. Nu înseamnă că nu au oportunități
de a se întâlni, de a socializa sau de a-și umple timpul cu oameni dragi, ci înseamnă că nu sunt
constrânși de niciun factor negativ său pozitiv să facă acest lucru. Dacă luăm în calcul și faptul că
Luna se va află într-un unghi pozitiv cu Marte din Leu înțelegem că unii oameni chiar își vor face
singuri probleme. Sigur, nu toți vor sări din lac în puț pentru că sunt și oameni cu intenții bune, bine
crescuți, cu un anumit nivel de cultură încât să nu se precipite atât de mult când dau de un moment
fără constrângeri majore așa cum este necesar. Cert este că mulți vor dori să fie contemporani cu
ființele remarcabile. Faptul că acum se risipesc norii îi îndeamnă pe unii să profite de această oază
de liniște și să rătăcească pe căi nebănuite, nu pierzându-se de turmă, ci explorând.
Dacă dintre aceștia vor fi și oameni care vor uita să se mai întoarcă, preferând să fie
instabili, aceștia se vor depărta de turmă, însă nu într-un mod pozitiv, nu pentru a fi originali, ci
pentru a personifica „oaia pierdută ".
Ultima zi de Balanță (Luna în Balanță) aduce un fundal interesant pentru două unghiuri
importante: conjuncția Mercur-Junon, trigon Venus-Uranus. Combinațiile celor două duc la un
interes sporit față de ceea ce se întâmplă în ograda celuilalt. Asta arată nevoie de a investiga
comportamentul cuiva sau secrete ori informații pe care am crezut că cineva din anturaj le-a ascuns.
Este posibil ca unii să fie foarte surprinși de ușurința cu care li se opune rezistență sau de abilitatea
cu care anumite persoane din anturaj, care până atunci păreau nevinovate, denaturează adevărul sau
dau răspunsuri laconice, că-și protejează zona intimă, refuzând categoric să permită cuiva accesul la
ceea ce le este foarte intim. Mulți pasionați de previziuni astrologice, în momentul în care vor vedea
unghiul pozitiv care se construiește între Venus și Uranus, vor considera că a sosit momentul să-și
îndrepte atenția către partea sufletească, către dragoste, către relațiile intime pentru a se simți
împliniți și pe latura aceasta. Sunt avertizați că, în această perioadă, Venus se află în mers retrograd
și duritatea le va transforma interesul pentru dragoste în interesul pentru a fi iubit, pentru a primi
laude, apreciere, adică nu pentru a dărui sau a realiza un schimb firesc în această zonă, ci doar
pentru a primi. Dacă mai luăm în calcul și faptul că în Leu Venus are un comportament straniu,
înclinând foarte ușor spre a impune propria armonie, chiar dacă nu-și dorește în mod direct acest
lucru, putem considera că ziua de 19 august este atât de bună pe cât ne așteptăm. Acum dragostea
este constrânsă să se adapteze la o realitate pe care nici individul în sine nu o înțelege așa cum
trebuie. Este posibil ca această bulversare să vină și ca urmare a blocării unor sentimente ori a
exprimărilor într-un mod atipic.
Mulți vor apela la motivațiile obișnuite pentru a susține acest îndemn. Fiind vară și mulți se
simt îndreptățiți să se exprime într-un anumit fel considerăm că avertismentul astral trebuie luat în
considerare cu prioritate față de celelalte. Întoarcerea spre trecut ne bulversează atât de mult încât

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

258

momentul acesta s-ar putea să ne cadă foarte greu. Unii își vor calcula greșit pașii, alții vor dori să
se adapteze, dar nu vor putea pentru că sunt prea mult legați de un anumit obicei, acela despre care
au aflat fie la mijlocul lunii februarie, fie la sfârșitul lunii aprilie. Din această cauză, pentru a se
apăra unii vor trece la atac.
Înainte de a trece în Scorpion, Luna va împlini un sextil cu Soarele și va incita curiozitatea
față de informațiile pe care le-a cerut în mod insistent și cu lacrimi. Abia acum, la final de tranzit
prin zodia Balanță, Luna arată că în ultimele zile ne-a interesat prea mult misterele din viețile
celorlalți, nu neapărat ceea ce n-ar fi util și nouă. Din această cauză acum violența ar putea fi privită
ca un element periculos și dacă se coboară standardul ori se cedează în fața unei tentații ne vom
întâlni cu un element puternic pe care nu-l vom putea înlătura și nici controla așa cum am dori.
Trecând în Scorpion, Luna impregnează conștiința individuală cu lucruri mai puțin corecte.
Faptul că am avut un interes care a rămas doar la stadiul de proiect, că am solicitat ceva în mod
direct și am fost refuzați pune asupra conștiinței individuale o greutate foarte mare. Pentru a face
față acestui moment delicat vor fi regizate etapele următoare, adică mulți se vor preface, își vor
ascunde sentimentele considerând că în felul acesta se protejează de o eventuală agresiune din
partea grupului de apartenență.
Așa după cum se poate
constata, decadă a doua a lunii
august vine asupra noastră cu o
greutate aparte. Mulți au avut
impresia de-a lungul acestui an
că își pot controla sentimentele
sau că nu pot face față oricăror
situație, indiferent de gravitatea
lor. Acum, ajung într-un moment
de cumpăna, realizează că o
simplă călătorie în trecut, fie și
numai
într-o
discuție,
le
activează o dramă pe care nu șiau rezolvat-o deloc. Cei care vor
să meargă mai departe fără să
țină cont de aceste avertismente
sociale astrale sau relaționale vor deveni un personaj rătăcit sau, cum se spune în popor, „oaia
rătăcită". Dar așa cum ne-am obișnuit nu putem face previziuni doar pe seama celor care refuză
sistematic să lucreze puțin asupra structurii emoționale sau asupra disciplinei mentale. Universul
sau grupul subtil care supraveghează această evoluție spirituală are o mare înțelegere față de adeptul
aflat în plin proces de evoluție. Asta înseamnă că este acceptată greșeala în formă repetată cu
condiția să nu fie făcută intenționat. Dacă există un obstacol obiectiv, nu prezentat în modul acesta
ca pe o scuză, atunci eșecul pe care-l vom comporta în această decadă va fi compensat de faptul că
vom mai avea o nouă șansă la mijlocul lunii noiembrie când Marte, care acum se exprimă prin
dorințe nemăsurate, prin vanitate, prin putere exagerată sau aroganță, va trece în Fecioară luând
contact cu necesitatea pe care acum o ignoră: autocontrolul.
Se impune, așadar, că acest avertisment astral prezentat aici ca sinteză aplicată ultimelor 10
zile analizate în acest capitol să fie luat ca o invitație la efort. Este posibil ca în cazul unora acest
efort să fie tangent la sarcinile profesionale, la muncă, la autocunoaștere însă sunt cazuri în care
acest efort se va localiza doar la nivelul atenției. Nu are rost să stabilim din ce categorie fac parte
aceste persoane pentru că nu acesta este scopul pentru care au fost lansate aceste avertismente
astrale. Contează mult rezultatul la care ajungem și cât de sinceri suntem față de sine.
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Decada a III-a (21 – 31 august)
Deviația doare, greșeala ustură, prostia gâdilă.

DECADA NR. 24
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

19

1-10 iulie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

4

1-10 februarie

Moralitate, spiritualitate, progres

1

1-10 ianuarie

Neîncredere în sine. Cel slab îndrăznește prea mult. Greutăți cauzate de întârziere.
Celebritatea este o mare greutate. Puterea este la limită. Obrazul este pătat de indecentă.
Provocare. Divergențe de opinie într-un cerc restrâns. Soluțiile pe termen lung sunt forțate.
Progresul unui grup mic este neglijat. Inspirația ajuta în noi cuceriri. Se minte pentru a se masca
neputința de a accepta părerea celuilalt. Enigmă. Bătaia este ruptă din rai. Interesul pentru chipul
cioplit. Supraviețuire. Disciplina găsește întotdeauna cele mai bune soluții. Interese pentru relații,
lucruri, obiecte și mai puțin pentru oameni. Interesul migrează către o zonă periculoasă. Este
preferat cuvântul care rănește. Dificultăți în a transmite un mesaj personal. Detaliile sunt pierdute
din vedere. Ceea ce trebuie să piară este animat. Interes pentru extindere. Jocuri de rol. Cel care
înțelege ansamblul situației rămâne singur. Ofensa este plătită scump. Se face o declarație de
război. Călătorie în timp. Sunt văzute clar doar nepotrivirile.
Ultima decadă a lunii august ne îndeamnă să privim spre trecut într-un mod mult mai direct
și mult mai corect față de lucrurile pe care le-am experimentat în cele trei zone, în cele trei decade
spre care suntem îndemnați acum să privim. Este vorba despre prima decadă a lunii iulie, atunci
când vrem să construim evenimente concrete, să ne facem remarcați ori să ducem mai departe
demersuri importante pentru zonă publică și prima decadă a lunii februarie pentru consolidarea
structurii morale, pentru adâncirea emoției pozitive sau pentru accesul la o formă de progres în care
sentimentul să aibă multe de spus. Valorile spirituale, experiențele care vin din zona spiritului fac
trimitere la prima decadă anului 2015 când multe din evenimentele care s-au consumat atunci au
avut un caracter autoreflexiv.
La început de decadă, ne aflăm în plin tranzit al Lunii prin zodia Scorpion, fiind îndemnați
să răscolim prin secretele celorlalți în ideea că, obținând astfel de informații, ne asigurăm un
confort. Confortul care ne vine din tranzitul Lunii prin Scorpion are conotații periculoase. Faptul că
în aceste momente Luna privește spre octava sa superioară, Saturn, ar trebui să ne dea speranțe și să
ne convingă de faptul că aceste informații pe care le aflăm de la alții ar putea să ne folosească
pentru a fi mai înțelepți, mai maturi, mai rezistenți în fața pericolelor. Din nefericire, tot acest
proces care ar putea să ne ridice deasupra problemelor sociale, ne distrage atenția către o problemă
care nu poate fi rezolvată în aceste câteva zile, cât durează tranzitul Lunii prin Scorpion. Este vorba
despre împlinirea unui triunghi minor care îl are pe Pluton ca planetă focar. Cu alte cuvinte,
răscolind acolo unde nu trebuie, se ajunge la careul care se construiește între Uranus și Pluton și pe
care îl experimentăm de câțiva ani. Este posibil ca o parte din lucrurile pe care le descoperim la cei
din jur să fie de fapt probleme acumulate în ultimii ani sau elemente de comportament consolidate
de-a lungul întregii vieți.
În primul rând, lucrurile vor să ne convingă de faptul că acolo unde interlocutorului i se
minimizează un drept, rezultatele ar putea veni de la sine, selecția informațiilor s-ar putea realiza
sub imperiul unor forțe pe care individul în sine nu trebuie să le supravegheze. În realitate, toate
aceste episoade sociale declanșate de individul curios sau complicate de acesta nu fac altceva decât
să blocheze un demers pe motiv ca reevaluare este necesară. În cele mai multe din cazuri
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reevaluarea nu este util, ci este necesar ca în zona în care s-a dovedit până acum eficientă să fie
acceptat un intrus, un personaj care să ducă mai departe această formă de răscolire întreținută de
magnetismul astral.
Nu încape îndoială că aceste elemente au nevoie de un cadru social mai puțin corect pentru a
fi duse la îndeplinire. Spre exemplu, nu credeam forțele proprii sau se fac vizibile anumite
incertitudini pe care oamenii le vor explora mai mult decât trebuie și care ne vor spune înaintea
tuturor celorlalte lucruri că trecutul este plin de situații neevaluate. Zona aceasta în care se
desfășoară pericolul are o aparență interesantă. Uranus în demersul său susținut de Pluton, despre
care tot vorbim de câțiva ani, primește acum o susținere binevoitoare, jovială, atentă sau chiar caldă
din partea planetei Venus din Leu. Ideea în sine de a călători în trecut prin impactul planetei Venus
capătă conotații punctuale. Se invocă o anumită persoană care a greșit, este dezbătut un anumit
subiect care nu a fost abordat corect în trecut și sunt indicați vinovați cu scopul de a fi sancționați.
Nu este cazul să credem în blândețea tranzitului planetei Venus prin zodia Leu pentru că, știm din
alte ramuri ale astrologiei, că aduce tendința de a răni prea ușor, iar acum va face acest lucru în mod
intenționat pentru că mersul său este retrograd, adică împotriva tuturor.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Scorpion vine cu ușurința de a duce la bun sfârșit toate
aceste demersuri care nu sunt corecte. Drept motiv credibil va fi moda, privită ca un capriciu. De ea,
ca niște tinichele, sunt legate dorința de a avea mai mulți bani, un statut privilegiat sau chiar
celebritatea. Relația care se construiește între Soare și Saturn și care în ziua de 22 august atinge un
punct de maximum în acest unghi, vine să ne vorbească despre niște piedici, despre întârziere în
planurile îndrăznețe sau despre somatizarea unor dezechilibre emoționale. Nu este cazul să ne
speriem pentru că aceste lucruri nu sunt grave, ci mai multe evidente.
Dar pentru că acest careu care se împlinește între Soare și Saturn se suprapune peste faza de
Primul Pătrar, dar și peste careul dintre Jupiter și Saturn devenim atenți la sentimente. Acum
dragostea se sufocă, oamenii nu mai au încredere în ceea ce au spus până acum, nu-și mai respectă
sarcinii profesionale și vor să se detașeze de răspundere. Asta înseamnă pentru unii să se detașeze și
de responsabilitățile profesionale însă acum, în această ultimă zi de Scorpion (Luna în Scorpion)
este prea devreme să vorbim despre asta.
Ziua de 22 august împlinește multe unghiuri care în contextul general al acestei decade care
face referire la teama de relații noi, elementul definitoriu cu care ne-am confruntat în prima decadă
a lunii iulie, ne va vorbi despre indecență. Nu putem invoca motivul decenței fără să facem referire
la obiceiuri, la tradiții, la autoeducație sau la impactul pe care societatea îl are asupra individului. În
general, se constată indecența atunci când întâlnim o fire opusă a ceea ce suntem sau ne-am obișnuit
să vedem. Problema principală care va veni spre noi acum va scoate în evidență că teama de relații
ne-a adus aici, în acest punct considerat de unii ridicol, penibil sau complicat despre care oamenii
nu vor să vorbească deschis. Asta înseamnă că înainte de a constata o problemă transpusă sub forma
unor evenimente, despre care am putea vorbi în următoarele luni ale acestui an, se constată că există
discrepanțe între intenție și faptă, între ceea ce am declarat și ceea ce am considerat de maximă
importanță că trebuie să facem.
Aceste unghiuri ce rup prietenii, ne pun la îndoială o promisiune sau chiar sentimente
necurate pe care am încercat să le protejăm la începutul lunii iulie. Tot ceea ce descoperim acum ne
tulbură, ne enervează sau ne sufocă și dacă este mai puțin important că pierdem un obiect, bani sau
nu suntem recompensați pentru munca depusă, în special pe baza acestei dezamăgiri, mult mai greu
de suportat va fi durerea acestei dezamăgiri pe care vom încerca s-o proiectăm cu forța în viitor. Iată
cum ne punem singuri piedici doar pentru că, privind în trecut, alegem să facem o selecție negativă.
Există adesea un proverb care spune "obrazul subțire cu cheltuială se ține", iar cheltuiala, în acest
context pe care-l analizam aici, nu se referă la bani, avere, ci la încredere. Obstacolele peste care
dăm acum ne vorbesc despre faptul că într-o relație pe care am considerat-o importantă nu am
investit încrederea necesară pentru ca aceasta să poată fi vie, ci am investit încrederea confortabilă
pentru momentul acela. Faptul că privind în trecut vedem că la momentul acela nu am avut
perspectivă, n-am avut viziune, nu am dorit să investim pentru viitor, ci doar pentru confortul
prezentului, ne determină ca acum să încercăm să rezolvăm și această problemă de viziune. Asta
înseamnă că această dezamăgire a prezentului are toate șansele să fie proiectată în viitor și în loc să
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ne facem un imens bine reparând ceea ce s-a stricat în trecut, ducem această gândire răsturnată mai
departe în timp.
Ar trebui să ne fie suficientă întârzierea sau obstacolele, ar trebui să ne fie de ajuns că
replicile pe care le primim sau absența acestora ne îndeamnă către autoreflexivitate. Este de la sine
înțeles că tot acest complex de factori are nevoie de un ecou asupra vieții spirituale, cere
investigație, autocunoaștere. Din această cauză prima decadă a anului 2015, aceea marcată de
autoreflexivitate, ne va atrage către misterul ei și ne va pune în fața propriilor acțiuni ca în fața unei
oglinzi. Rezultanta este simplu de dedus: cel care, uitându-se în această oglindă, va considera că
nu-i place deloc ceea ce vede, va fi tentat să proiecteze această nemulțumire în viitor, pentru că
nimeni nu poate fi în totala absență a unei reacții în această întâlnire cu trecutul.
Trecerea Soarelui pe ultimul grad al zodiei Leu poate aduce o nouă formă de conflicte. Asta
nu se întâmplă pentru că, în general, sunt mult mai evidente problemele decât lucrurile bune dintrun context ca acesta, ci pentru că în fața iminentei treceri a Soarelui în zodia Fecioară acesta de fapt
se situează în fereastra opoziției cu Neptun, mai ales că încă nu s-a separat pe deplin de careul cu
Luna. Dacă luăm în calcul și faptul că acolo, în zodia Fecioară, se află Jupiter cu care Neptun
realizează un unghi negativ de câteva săptămâni bune, înțelegem că principala problemă cu care ne
vom confrunta în această zi de Săgetător (Luna în Săgetător) este legată de modul cum apreciem
viața sau, mai exact, cunoașterea vieții cu tot ce implică: patrimoniu, nivel, deschidere.
Se poate spune acum că unii oameni vor dori să-și depășească limitele, dar nu vor declara
implicit acest lucru, vor dori să se facă remarcați, să-și spună punctul de vedere, poate chiar să se
certe cu toată lumea pentru a arăta că au ceva de spus și mesajul lor nu trebuie ignorat. Este posibil
ca această formă de revoltă să facă parte din marele plan al schimbărilor de conștiință pe care îl
punem în aplicare de câteva decenii. Acum, acest plan se manifesta printr-o vibrație conflictuală,
adică Junon și Chiron se ceartă, adică sunt în opoziție, forțând soluțiile pe termen lung să țină cont
de detalii. Pe de o parte relațiile sunt constrânse de teama că schimbarea are și o componentă
periculoasă, iar de partea cealaltă, îndemnul la a ne extinde câmpul conștiinței către zone
misterioase că, poate, de-acolo ne vine mai multă putere sau mai multă minte. Există o mare
severitate în abordarea acestor evenimente din această cauză nu este indicat să întâmpinăm
informațiile noi sau alte forme de raporturi sociale cu răceală. Fie că este vorba de boală fie că este
vorba de aprofundarea unor informații, studii suplimentare, cultură sau trecerea pe un nivel superior
de pregătire, este important să aducem din trecut sentimente frumoase, chiar dacă momentul
prezentului ne convinge că acestea nu vor ocupa decât poziții secunde.
Lumea se schimbă și încrederea în sine pe care fiecare și-a construit-o după bunul plac ori
după cât noroc a avut trece și ea printr-un proces de preschimbare. Dacă în trecut încrederea în sine
a însemnat și puțin orgoliu ori dorință de a se ține cont de un element personal, adică un strop de
egoism, acum încrederea în sine înseamnă a rămâne neschimbat în gândurile pozitive pe care le
aveam cândva sau neschimbat în relațiile care au promis confort. Conjuncturile tulburătoare pe care
le traversăm acum ne spun contrariul că nimic nu este sigur și că tocmai de aceea suntem îndemnați
să ne întoarcem spre trecut pentru că avem ceva de reparat. Cel care privește toată această
construcție cu înțelepciunea omului care nu se lasă influențat de aparențe, va privi această atracție
către trecut ca pe principala problemă pe care ar trebui să o rezolve cu inima deschisă fără
prejudecăți și cu maximă atenție.
Trecerea Soarelui în zodia Fecioară, când Luna se află în zodia Săgetător, semnul care,
conform noilor teorii ale astrologiei karmice reprezintă semnul de evoluție al zodiei Fecioară, arată
că sentimentul este înaintea faptei și că acum încrederea în sine are nevoie de această gură de aer
proaspăt, de acest suflu nou fără a-l încuia în prejudecățile acțiunilor concrete. Multora, aceste
exerciții mentale sau spirituale li se par foarte abstracte însă ele sunt, pentru un căutător al
adevărului, pentru o ființă care se află într-un proces de evoluție accelerată, simple secvențe, poate
chiar banalități. Se pune un stop pe tendința de a fixa sentimentul într-o zonă nespecifică. Se adoptă
atitudinea martorului și emoția se exprimă liberă și îi spune omului că trăiește și este viu. Aceste
ființe minunate care sunt pentru ceilalți adevărate făclii, nu vor avea nevoie de grupul de
apartenența pentru a li se analiza calitatea emoțiilor. Nu au nevoie să li se spună că sunt buni că
sunt, drepți, deștepți, că au făcut alegeri bune în viață, nu au nevoie de valorile spre care
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magnetismul astral îi îndeamnă pe cei mai mulți dintre oameni. Au nevoie de oameni doar pentru a
aprofunda sentimentul iubirii.
Îndeplinind această condiție mulți vor considera că a doua zi de Săgetător (Luna în
Săgetător) îi aduce în punctul în care să cucerească noi ținte. Aceste ținte sunt de factură mentală,
spirituală sau țin de planul ideilor la care nu am ajuns încă și spre care în continuare tind prin
preocupările spirituale pe care le au. Dar nu toți oamenii sunt implicați în acest proces de
autoanaliza, nu toți lucrează atât de ușor cu noțiunile abstracte, cu ideile, nu toți sunt atât de
inspirați sau, poate sunt inspirație, dar nu-și dau seama. Pentru cei mai mulți dintre oameni
momentul în care Luna va trece prin vârful zodiei Săgetător și va întâlni, prin aspecte pozitive,
planetele Uranus și Venus din celelalte două zodii de foc, va însemna momentul de explozie. Dacă
nivelul de conștiință nu este unul foarte profund, dacă oamenii nu înțeleg natura sentimentului curat,
cât de importantă este relația bazată pe schimb reciproc sau pe iubire sinceră, atunci momentul 24
august va fi marcat de o declarație de război. Este adevărat, evenimentele predispuse de Lună nu au
durabilitate mare în timp decât dacă sunt susținute, încurajate sau duse mai departe de planete cu
deplasare lentă. Dar nu este cazul de față pentru că Uranus are propriul sau mesaj, iar Venus, cât de
curând, își va încheia mersul său retrograd și va considera că această declarație de război sau
această bucurie de a se situa împotriva curentului a fost o greșeală.
Comportamentul oamenilor de acum va fi însă unul foarte ciudat. Dacă un căutător al
adevărului nu este învățat de ghid, încă de la începutul călătoriei sale, să vadă dincolo de aparențe,
să se ghideze după simțul său, după propriul său canal de inspirație atunci viața i se va părea
deosebit de complicată, apăsătoare sau schimbările de conștiință pe care le traversăm acum ca rasă i
se vor părea ca fiind expresii ale degradării naturii umane. Inspirația îi va spune căutătorului de
adevăr că fiecare, la momentul potrivit, face o criză, se exprimă altfel decât a făcut-o până atunci,
pentru că, privind libertatea de expresie, una din trăsăturile spiritului liber, prin prisma problemelor
depozitate în arhivarul propriu, primii pași în contactul cu cunoașterea, primele picături de bucurie
atunci când ating sufletul se transformă în această degringoladă comportamentală care lasă impresia
de om nebun sau posedat.
Nimic din educația rațională nu-l poate ajuta pe un căutător al adevărului să explice ce se
întâmplă cu partenerul său de dialog ori cu semenul său. Inspirația, pentru că va conduce dincolo de
limitele penibile ale rațiunii, îl poate ajuta să vadă această problemă dintr-un alt context sau prin
intermediul cuvintelor, prin forța spiritului care vrea să se elibereze. Dacă adeptul beneficiază de
această sensibilitate, dacă armonia este strivită sau apelul la informații noi presupune neapărat
teamă, grijă, constrângere, revoltă, umilință, sfidare, atunci relațiile dintre oameni vor deveni
incomode și cel care caută adevărul, dar nu știe să-l citească, se va izola. Așa apare teama de
oameni, teama de ciudățeniile lor sau de trufia pe care orice forță benefică a universului o
pedepsește. Un adept al adevărului curat, dar și un interpret corect al mesajelor care sunt presărate
peste tot în jurul său va putea să cântărească măsura cunoașterii sale și să-i acorde înțelegere
semenului său chiar dacă în acel moment comportamentul acestor ființe rătăcite lasă răni adânci.
Este și cazul contextului astral al zilei de 24 august când suntem îndemnați, prin tot ceea ce vedem
în jur, se iubim omul, dar să nu fim de acord cu obiceiurile proaste pe care acesta și le-a însușit
deoarece, pe deoparte acestea sunt greșite și nu trebuie proliferate, iar de partea cealaltă nu avem de
ce să-l ajutăm pe semenul nostru să-și atribuie un statut care nu este real.
Este posibil ca o parte dintre cei care sunt la început de drum sau care nu sunt deloc interesat
şi de transformarea psiho-comportamentală să vadă în ziua de 24 august momentul în care să arate
ceea ce este mai urât în ei înșiși. Este straniu acest moment pentru că relația benefică dintre
planetele situate pe zodii de foc, arată o intuiție foarte bună şi un mod special de a avea acces la
informație, dar și, în egală măsură, un mod special de a o punem practică. Nu va fi timp de lecții și
este momentul să arătăm ce am învățat până acum. Deci problema va fi mult mai vizibilă în cazul
celor care nu au învățat mare lucru, că asta trebuie să arate.
Iată că au trecut deja cele nouă luni cât i-a trebuit Lunii negre să treacă prin zodia Fecioară.
Iată că am încheiat acest capitol al fricii de moarte, de boală, de singurătate sau a trecerii de a ne
hrăni cu tristețea. În 25 august, la puțin timp după ce Luna își va încheia tranzitul său prin zodia
Săgetător și vom împlinii un unghi negativ cu Lilith de pe gradele anaretice aferente zodiilor pe care
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le tranzitează, Lilith va trece în Balanță. Acolo o așteaptă Capul Dragonului cu care realizează de
ceva timp un schimb periculos astfel, momentul în care Lilith trece în Balanță, când pe cer Venus,
ce guvernează acest semn, se află în mers retrograd, arată că, de fapt, tentațiile momentului,
dizarmoniile pe care deocamdată le constată doar cu titlul de informație sunt în realitate capcane
periculoase. Este, de altfel, un moment greu pentru noi toți pentru că se va face apel într-un mod
interesant la experiențele cărora, s-ar putea, la momentul la care le-am întâlnit, să nu le fi acordat
suficientă atenție.

Relația sufletului cu gândirea sănătoasă va genera efecte ciudate care vor autoagresa cele
două structuri cu o formă de cruzime pe motiv că nimeni până acum nu a făcut o evaluare corectă a
acestora. Ideea de relație, prin poziționarea lui Lilith în Balanță, se transformă în idee de sclavie,
adică avem nevoie de oameni în jur care să ne facă pe plac, să facă în locul nostru ceea ce nu vrem
sau nu putem face singuri sporind, nu buna relaționare, ci importanța de sine.
Este clar că această nouă poziție ne va duce în fața unor beneficii pe care ar trebui să le
refuzăm din start și nu doar pe acestea, ci și persoanele care se identifică atât de bine cu ele. Dar
pentru ca aceste tentații să fie privite în față este nevoie de un curaj în plus la care să apelăm acum.
Este însă posibil ca persoanele care sunt de mult timp preocupate de evoluția spirituală și nu au
gustat prea mult din deliciile complicate ale decadenței să aibă mai mult noroc reușind să privească
monstrul în față și să spună că este un cățeluș care mai mult latră decât mușcă. Doar aceste persoane
pot combate acum credințele false și convingerile că misterul reprezintă neapărat binele potențial
din care se va hrăni viitorul.
Aflați în fața acestei dinamicii cosmice puterea de a gândi pozitiv se va diminua și mulți vor
avea impresia că bat pasul pe loc sau că involuează. Adevărul însă nu este o plăsmuire a trecutului
ci expresia unei forțe imuabile care nu poate fi definită prin intermediul altor noțiuni, ci pur și
simplu trăită. Dacă aceste persoane zdruncinate de dantelăriile mincinoase ale evenimentelor de
acum nu se mulțumesc cu adevărul trăit, ci vor dori să-l explice, să-l expună minciunii, atunci vor
deveni victimele unor forțe negative care acum sunt adunate într-un grup restrâns. Forța minorității
va avea un cuvânt important de spus în tot acest tranzit al Lunii negre prin zodia Balanță și
ciudățeniile evenimentelor ne vor spune că de fapt forța celui mic are o pondere mai mare decât
forța celui puternic.
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Dacă la nivel social lucrurile intră într-o zonă a complicațiilor stranii, despre care vom afla
mai multe lucruri decât am aflat cât timp Lilith trecut prin Fecioară, în zona intimă, în familie
agresiunile se împletesc cu obiceiurile sau tradițiile și duc la comportamente stranii, poate chiar la
abuzuri. Ne referim aici la neputința de a argumenta și de a implementa un lucru bun cu forța, pe
ideea: “Bătaia este ruptă din rai!”. Răul va avea acum o mare putere de convingere și va lăsa
impresia că dacă se ocupă de enigme, neapărat ajunge la cunoaștere și adevăr. Adevărul este direct,
neîngrădit, accesibil însă pentru a ajunge la el este nevoie să se îndeplinească numite condiții. Una
din condiții este dată de sentimentul curat, alta de mintea limpede, o altă condiție este claritatea
inspirației. Vom vedea că Lilith, de-a lungul următoarelor nouă luni, pentru a-și încheia tranzitul
prin zodia Balanță va agresa aceste elemente care țin de sănătatea spirituală. Când nu există un
sentiment curat, când nu există minte limpede sau când inspirația nu este clară minciuna le va
înlocui pe toate acestea.
Zilele de Capricorn au un mister aparte. Ele ne îndeamnă să căutam răspunsuri ciudate, să ne
preocupăm de greutățile celorlalți, invocând ca motiv nevoia de securitate. Este ridicol să
considerăm că nevoia de securitate este susținută de lucruri de genul acesta. Conjuncția Lunii cu
Pluton care se va consuma în dimineața zilei de 26 august ne va vorbi despre curajul pe care-l avem
atunci când trecem prin situație dureroasă. Ajutorul acestei zile se adresează în special modului cum
gestionăm valorile trecutului. Judecând după faptul că acest nevoie de securitate nu ne duc spre
înălțimile la care tindem, înțelegem cât de complicată este ipostaza de acum și cât de multe putem
pierde întorcând capul în direcția opusă. De altfel, începând cu această zi își intră în drepturi Lilith
din zodia Balanță și mult prea ușor se va face apel la o dinamică eronată. În fața unei probleme nu
găsim soluții și ne vom simți neputincioși, iar riscul de a pierd echilibrul este unul foarte mare.
De partea cealaltă, persoanele care au urmărit să nu profite de naivitatea semenilor, care au
dorit să-i ajute, care le-au întins o mâna atunci când se aflau într-un moment dificil al vieții reușesc
să facă acum o sinteză interesantă. Au o putere sporită de a anticipa pericolul și multe lucruri care
pentru alții sunt dureroase trec pe lângă ei ca și cum nici n-ar exista. Persoanele care până acum au
considerat că pot să stea pe margine și pot trăi foarte bine chiar dacă nu se preocupă de greutățile
celorlalți, pentru a-i ajuta vor beneficia de influxuri speciale. Unghiul pozitiv dintre Mercur și
Saturn îi ajută să studieze mai bine, să fie mai atenți la detalii, să descopere că pot învesti într-o
afacere profitabilă sau în a merge pe un drum din care să se aleagă doar cu beneficii.
Lăsând la o parte aceste direcții comune, putem indica faptul că momentul când Mercur de
pe final de zodia Fecioară trimite un aspect pozitiv către Saturn de pe final de zodie Scorpion, la
nivel social, lucrurile se inflamează. Multe din episoadele sociale lasă impresia că duc mai departe
decizii ale unor lider prea orgolioși sau cu mintea întunecată în așa fel încât să se amplifice anumite
frământări sociale. Etapele de acum sunt marcate de o dinamică ridicolă pentru că, dacă ar încerca
cineva să citească viitorul din evenimentele prezentului ar ajunge la un singur rezultat: pierderea
controlului.
Cu alte cuvinte, se scrie o nouă etapă în istoria unui grup sau în istoria unui popor pe ideea
"drumul spre iad este pavat cu bune intenții". Dacă în acest proces de transformare persoanele
implicate vor fi prea orgolioase, atunci pe lângă această pierdere a controlului, efectele care se
adresează grupului în sine, protagoniștii acestui teatru social se vor încărca de insatisfacție și vor
crede că nu sunt în stare să ducă la îndeplinire planurile pe care le-au votat, adică se vor adâncimi în
sentimente negative și se vor compromite pe o perioadă mare de timp.
Cea de a treia decadă a lunii august conține și un unghi foarte interesant care se împlinește o
singură dată pe an, conjuncția Soarelui cu Jupiter. De această dată cele două corpuri cerești se
întâlnesc pe zodia Fecioară și ne îndeamnă să cântărim mult mai bine lucrurile, să dezvoltăm o
anume curiozitate față de ceea ce este plătit de alții ori evaluat la un preț foarte mare. Asta înseamnă
cunoaștere prin acumulare de experiență, însă de această dată acest mod de a acumula cunoștințe
noi, în special în dimineața zilei de 27 august, când Luna încă se află în zodia Capricorn, nu se face
cu titlu gratuit și nu este făcut nici pentru a ajuta pe cineva din preajmă. Toată ziua de 27 august
Mercur va fi pe ultimul grad din zodia Fecioară și i-a îndemnat pe oameni să pună preț pe orice.
Totul se cumpără, totul se vinde, totul are un preț și efortul acestei zile se va axa mai curând pe a
identifica acest preț și a-l face în așa fel încât să fie foarte atractiv.
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De fapt, în acest moment când Soarele și Jupiter sunt în conjuncție se face referire la
structura afectivă, la dorința de a controla tot ceea ce se află în preajmă prin intermediul emoțiilor.
Deși Capricornul este o zodie de pământ vine în zodiac să aducă și această ușurință de a lucra cu
emoțiile pentru a obține un avantaj. Prin energia Capricornului, adică prin energia zodiei tranzitată
în dimineața acestei zile de Lună, știm cu toții care sunt nevoile celor din jur și asta nu pentru a
susține un proiect care să îi scoată pe aceștia din suferință, ci pentru a fi mai bine informați. Dacă se
va pune problema susținerii unui anumit personaj atunci ajutorul nu va fi formulat așa cum se
întâmplă de regulă, prin a oferit celui din jur, cu titlu gratuit, ceea ce este necesar, ci va fi ocolită
această definiție pentru a nu pierde o poziție privilegiată, aceea de ființe descurcărețe, viclene sau
înzestrate cu un spirit practic foarte dezvoltat.
Așa după cum se constată, 27 august ne aduce nevoia de a ne rupem de relațiile sociale doar
pentru că în ultima vreme, din motive cât se poate de subiective, am fost dezamăgiți.
Așa după cum se constată, se va aștepta prea mult de la zodia Vărsător, în sensul că ființa
care a reușit prin efort propriu să se ridice deasupra celorlalți, să facă notă discordantă, să se
încăpățâneze în bunătatea sa va observă că toți din jur, toți cei care au simțit la fel, dar nu au vrut să
recunoască în vor pune pe umeri propriile greutăți. Situația este cât se poate de ciudată pentru că nu
îl ajuta pe cel care iese în evidență să fie inventiv, disciplinat, ci doar să se exprime la un alt nivel
sau într-un spațiu mai larg.
Astfel zilele de Vărsător (Luna în Vărsător) aduce contractul cu informații stranii care nu pot
fi încadrate în nicio regulă. Este adevărat multe din aceste situații vor fi atât de apăsătoare încât
mulți vor pierde contactul cu realitatea și vor privi atât nevoia de bine, cât și nevoia de rău în mod
disproporționat. Evenimentele sociale care se desfășoară pe această ecuație astrală nu vor fi în stare
să valorifice șansa, oportunitatea sau norocul sufletesc despre care conjuncția Soare-Jupiter ne
vorbește. Va fi mult mai atractiv norocul celuilalt, va trezi mult mai mult interes acumulările care se
desfășoară în sectorul celuilalt ca și cum vrem cu orice preț să ne pedepsim singuri încercând să ne
convingem că norocul este ceva ce nu vom avea niciodată.
Spre seară, când Mercur a intra în zodia Balanță, această autoreflexivitatea negativă, aceste
convingeri negative aplicate propriei persoane din care reiese că nu suntem în stare să strălucim, să
fim bogați sufletește, să ne descurcăm ori să rezolvăm problemele personale trec într-un plan
secund. Multe dintre acestea surprind prin ușurința cu care trec în zona uitării sau când pentru că,
numai ce dimineață au fost constatate, că până seara ne-au și convins că problemele de aici vin.
În a doua zi de Vărsător (Luna în Vărsător) interesul va migra către o zonă periculoasă. Nu
s-a mai întâmplat de-a lungul acestui an să ne părăsească norocul așa, ci doar am avut această
impresie și acum, la final de luna august, când se accentuează această confuzie vom căuta în jur
evenimente sociale sau persoane care să ne confirme că această impresie greșită este de fapt
adevărată. Evenimentele sociale marcate de conjuncția Mercur-Lilith se localizează într-un sector
complicat indiferent de perioada istorică în care s-a manifestat: migrația. Dacă exodul forței de
muncă nu mai reprezintă un mister, la fel și în schimbarea meseriei a preocupărilor sau, într-un
cadru intim, schimbarea tipului de lectură, în privința modalității de a ne procura hrana sufletească
migrația reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale acestei luni.
Motivul pentru care se schimba sursa de hrană, prin Mercur în Balanță, prin Capul
Dragonului și Lilith în acest semn scoate în evidență o agresivitate marcată de incompatibilitate. Cu
alte cuvinte, de mult timp s-a dorit ceea ce nu se poate obține. Acum se urmărește adjudecarea sau
îndeplinirea dorinței cu forța. Așa cum este de așteptat, mulți vor fi răniți în aceste procese de
împlinirea a unei dorințe. Putem indica aici mofturile unor lideri sau pretențiile neobișnuite pe care
le au anumite grupări ce nu mai pot fi ținute sub control și care trebuie, de dragul integrității, să fie
îndeplinite.
Problema gândului care hrănește ambițiile devine, în a doua zi de Vărsător (Luna în
Vărsător), expresie a nefirescului pus într-o poziție doar pentru că nu a avut contracandidat. Am
văzut, chiar la începutul tranzitului Lunii prin zodia Vărsător, că există mari așteptări de la oamenii
sau situațiile neobișnuite, de la tot ceea ce iese în evidență prin efort propriu. Ziua de 28 august ca,
de altfel, și prima jumătate a zilei următoare urmărește satisfacerea unor pretenții prea scumpe
orientate împotriva echilibrului afectiv. Când trece peste vârful zodiei Vărsător, Luna va împlinit
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două opoziții, una cu Venus și cealaltă cu Marte. Așteptările vor dezamăgi pentru că oamenii nu au
curaj să se susțină unii pe alții pentru că viața li se pare mult prea plictisitoare dacă nu se întâmplă
ceva rău. Binele plictisește mai mult decât plăcerea sau satisfacția și din această cauză finalul
tranzitului Lunii prin Vărsător răstălmăcești această nevoie de neobișnuit, transformând-o în nevoie
de ciudățenii.
Deși vor exista suficient de multe avertismente, lansate într-un mod pașnic, dar sever, nu se
va ține cont de nimic în afară de satisfacție sau goana după eșec. Pentru un astrolog sau pentru o
persoană care interpretează un mesaj subtil acest tip de previziune aduce multă tristețe. Suferința
prostească este o mare risipă de energie și de timp din această cauză li se recomandă oamenilor să
treacă dincolo de aceste dificultăți de stare de spirit pentru a nu distruge bunătatea de care trebuie să
se ocupe în următoarele luni.
Este adevărat, zodia Vărsător nu poate ține cont de detalii, ba chiar se poate spune că dacă
enervează ceva mai mult, dacă tulbură ceva mai mult această energie atunci simțul detaliului
constanța, rutina sunt elementele care scrijelesc acum chipul acestei energii orientată tot timpul
către mare spații sau către zone misterioase.
Trecerea Lunii în zodia Pești va pune în dificultate toată această slăbiciune față de lucrurile
obișnuite. Mercur va fi în conjuncție cu capul dragonului aducându-ne aminte că avem sarcini
profesionale de îndeplinit, avem o responsabilitate față de familie, față de proprie educație, avem
reguli morale de păstrat și nu putem să ne desfășurăm traiul fără aceste rădăcini. Este posibil ca
această trezire la realitate să însemne război cu pasiunile periculoase din care am gustat prea mult în
zilele de Vărsător. Absența simțului detaliului va fi înlocuit acum de nevoia de a vedea de sus, de a
asemăna problemele personale cu problemele națiunilor, de a considera că există o similitudine între
viața individului și viața popoarelor și toate acestea simulează spiritul practic și ascund slăbiciunea
față de rău. Această atitudine nu este potrivită în a doua parte a zilei de 29 august când se va împlini
faza de Lună plină. Pe acest moment de explozie, gândurile nu vor mai cere un reper, autocontrol, ci
indiferență, cea care ne vine din abundență și pe care din zodia Balanță o va pune în dificultate
având o mare problemă cu obsesia lucrului bine făcut sau cu nevoia de a corecta greșelile
trecutului, îndemn care ne vine din relația Fecioară-Scorpion.
Se poate anticipa pentru aceste zile o acută nevoie de a înfăptui lucruri ieșită din comun.
Este posibil ca unii să se gândească la viața lor în alt mod, să-și dorească să scrie o carte, să-și facă
un blog, să pornesc într-o călătorie în jurul lumii ori să-și schimbe complet modul de a gândi sau
chiar anumite obiceiuri proaste. Nu se știe dacă aceste încercări vor fi încununate de succes, dar se
știe că dacă acest lucru va fi realizat acum, structura în ansamblul ei va fi atât de mult impregnată de
această nevoie de schimbare încât, dacă acum va eșua, la următoarea întâlnire cu acest îndemn nu se
va mai rata nimic.
Se poate vorbi pe această Lună plină care se împlinește cu Soare în Fecioară și Luna în Pești
de jocuri de putere. Teama că anumite întâmplări mai vechi s-ar putea să ne ia pe nepregătite lasă
un gust amar și privind în jur nu vom reuși să vedem foarte departe, ca și cum am avea o miopie
spirituală, ci ne oprim atenția doar pe ultimele evenimente apropiate, crezând că acestea sunt și cele
mai importante, în speță pe episoadele care s-au consumat când luna trecea prin Vărsător. Aceste
evenimente neobișnuite nu vor fi reproduse, dar ne vor sugera că metoda de lucru s-ar putea acum
să fie valabilă. Așa se explică nevoia de a înfăptui ceva ieșit din comun, dar de această dată într-un
mod constructiv și pentru binele și sănătatea ființei în ansamblu.
Așa după cum se constată și acum, dar s-a constatat și în ultimele săptămâni, explorarea
misterului, tendință susținută de tranzitul Lunii prin zodiac, se adresează mai curând persoanelor cu
experiență. Dezinteresul total față de cum funcționează acest mister al nevoii de a înfăptui lucruri
remarcabile arată și poziția pe care am ales-o deja. Astfel, interesul se va extinde fără să ne ofere
vreo garanție, dar zona spre care se îndreaptă va fi una pozitivă. Din nefericire, zodia Pești nu ne
încarcă de emoții calde. Fiind un semn rece și cel care înțelege ansamblul situației, tocmai pentru că
această autocunoaștere, această observație neobișnuită, se încadrează într-un sector al lucrurilor
neobișnuite, conturează totul, îl face pe cel în cauză să rămână singur. Singurătatea este dovada
faptului că am înțeles mai mult decât cei din jur pot accepta. Așadar, aceste zile de Pești, prin
complexitatea lor, înseamnă contactul cu cunoașterea care de regulă ne este ascunsă.
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La începutul anului trecut, sector spre care ni se îndreaptă acum atenția, am avut de parcurs
opoziția lui Marte cu Jupiter. Acum avem de parcurs opoziție a lui Neptun cu Jupiter, dar și
suprapunerea fazei de Lună plină peste acest aspect tensionat. Înțelegem de aici că greutatea
momentului, aceste stări apăsătoare pe care le avem au rădăcini adânci înfipte în conștiință, fiind
argumentată de multiple situații în care am dorit să ne deschidem aripile și să zburăm, dar nu am
putut. Acum încercăm prin spirit practic să umplem acest cuvânt însă tensiunea, abuzurile care au
fost făcute la adresa grupului din care facem parte pun etichete sau ne duce către singurătate. Unii
pot recurge la gesturi foarte ciudate, rupând prietenii sau izolându-se complet de mediul care i-a
susținut. Alții vor îmbrățișa atât de mult rămășițele acestor sentimente care ne invadează încercând
să dea un sens pedepsei. În felul acesta, apar polemici, se cere o recompensă pe care nu o putem
oferii și viața se va zdruncina în profunzimea ei.
Cea mai simplă soluție ni se va părea aceea care ne vine prin intermediul raporturilor
sociale. Acum avem impresia că doar relațiile ne salvează și că singuri nu suntem în stare să facem
nimic pentru că, după cum ne-a arătat analiza ultimelor zile, chiar nu suntem în stare. Această
neîncredere în sine, când întâlnește o opoziție, așa cum se întâmplă în ultima zi a lunii, opoziția
Lună-Lilith, apare din nou o declarație de război.
Pentru că înainte de a trece în zodia Berbec a încercat să rezolve în forță ceea ce se mai
poate, Luna trimite un trigon către Saturn și mulți vor avea impresia, cel puțin la începutul zilei de
31 august, că lucrurile sunt construite în felul acesta pentru că așa merităm și ceea ce primim acum
este maximum din ceea ce ne este rezervat. De fapt, acest sentiment de neapartenență se bazează
foarte mult pe impresii colectate aleator din jur, deci nimic organizat nu poate să susțină o asemenea
idee.
Imediat ce a intrat în zodia Berbec, Luna dorește să ne convingă că viața nu se ascunde,
comorile sale sunt așezate peste tot în fața noastră și dacă mergem în continuare cu această idee care
ne spune că misterul dezlegat înseamnă dovada de superioritate nu facem decât să ne păcălim, să ne
chinuim și mai mult. Acesta este argumentul care va sta la baza unor acțiuni de o mare agresivitate
care vor arăta că fericirea nu ne vine decât din ceea ce cucerim în mod direct.
De altfel, misterul autocontrolului reprezintă binele care se ascunde în spatele acestei
atitudini misionare. Dacă luăm în calcul și faptul că încheiem luna august cu trei unghiuri proaste
(conjuncție Lună-Coada Dragonului, opoziții Lună-Lilith, Lună-Mercur) înțelegem de ce această
călătorie comportă dintr-o dată o schimbare de atitudine, de ce alegem să mergem pe drumul cel
mai scurt, chiar dacă acesta este plin de pericole vizibile. Finalul lunii august ne va aduce în față
senzația că suntem pedepsiți de destin ori că ni se plătește cu frică o fericire pe care am dorit să o
oferim celorlalți. Iată cum nici măcar în această primă zi de Berbec (Luna în Berbec) nu scăpăm de
îndemnul la ciudățenii sau nici acum nu ne desprindem de acest nefiresc.
Așadar, cea de-a treia decadă a lunii august împlinește unul dintre cele mai complicate
deziderate ale acestui interval pe care-l analizăm. Călătoria în trecut nu este niciodată ușoară, dar
realizarea acestei deplasări, atunci când prezentul ne agresează cu toate instrumentele sale fățarnice,
conștiința individului sau chiar modul său de percepție complică și mai mult lucrurile și sperie, mai
ales atunci când este nevoie să garantăm că întoarcerea spre trecut nu este o extravaganță, ci o
necesitate.
Așa cum am văzut încă de la începutul acestei luni experiențele pe care le-am acumulat în
prima jumătate a anului cer acum atenție suplimentară. Ele vin și se integrează în evenimentele
prezentului pentru că ceea ce va veni spre noi începând cu septembrie să aibă o bază mult mai
solidă. Trecutul nu este neapărat un element negativ care cere să fie abandonat cu orice preț, deci
din trecut nu neapărat ne vin doar lucruri rele pe care acum suntem obligați să le suportăm. De
acolo ne pot veni și bucurii pe care trebuie acum să le încadrăm în noile energie ale prezentului, nu
așa cum le-am trăit atunci. De aceea este posibil să nu putem reedita o bucurie a trecutului, dar
putem să realizăm același tip de expresie socială cu alți oameni, în altă conjunctură și cu alte
instrumente.
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Se dau prea ușor sentințe.

"E greu să trăiești printre oameni fiindcă-i greu să taci."
(Friedrich Nietzsche)
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REPERE ISTORICE NEGATIVE

 41 – Asasinarea lui Caligula;
 1933 – Hitler devine cancelar al Germaniei.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1876 – Alexander Bell brevetează telefonul;
 1890 – Herman Hollerith concepe un sistem electric
bazat pe cartele perforate, utilizate la recesământuri.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
ACCIDENTAL de Ali Smith
„Familia Smart este într-o vacanță lipsită de evenimente în
regiunea Norfolk din Anglia, când o străină atrăgătoare, Amber, ajunge
odată cu un vânt de relaxare care le răscolește viețile interioare izolate,
dând la iveală legături care fuseseră de mult uitate. La început, fiecare
personaj se confruntă cu un soi de capăt de linie și doar prin Amber pot
găsi un mod de a-și începe poveștile. Romanul este povestit de fiecare
membru al familiei pe rând - dar și de un misterios alter ego al acestora descriind modul în care Amber afectează delicatul echilibru al vieții de
familie, încălcând granițe și forțându-i să își privească situația cu alți
ochi. Amber se împrietenește cu Astrid, o fată de doisprezece ani,
convingând-o să se uite la lumea din jur dincolo de distorsiunile
provocate de lentilele aparatului ei de fotografiat. Îl vrăjește pe tatăl ei,
adulterinul Michael, dar fără să-l dorească, dând la iveală astfel propriile
lui îndoieli. Aruncă și o rază de lumină asupra barierei protectoare pe
care soția lui, Eve, scriitoare în lipsă de inspirație, și-a construit-o. Dar
cel mai amețitor efect îl are asupra adolescentului problemă, Magnus.
Neglijat de familia lui, Magnus este în pragul sinuciderii până ce Amber îl
seduce și îl salvează.
în poveștile din Accidental se împletește o istorie a filmului și, în
timp ce Amber, concepută într-un cinema, rămâne mereu în afara
cadrului, relatarea aruncă o lumina asupra crăpăturilor invizibile pe care
timpul, pe ne observate, le produce chiar și în cele mai strânse legături.
Interesul tematic al romanului stă în identitățile secrete și în viețile
interioare; înșelarea, poate, chiar a ficțiunii. Cea de a treia carte a lui Aii Smith - și cea de a doua care a fost
inclusă pe lista nominalizaților pentru Premiul Booker, stabilește un ritm mai lent decât celelalte romane, dar
caracterizarea este memorabilă, iar temele adevărului și consecințelor sunt puternice.” (Esme Floyd Hall,
scriitoare)
CONACELE DIN ULLOA de Emilia Pardo Bazán
„Cu acest roman dur, continuat după un an cu Mama natură,
contesa de Pardo Bazán a realizat cea mai bună operă a sa, una din culmile
naturalismului spaniol, în care opune barbarismul și primitivismul Galitiei
rurale standardelor ce reglementează viața civilizată. Tânărul preot Julian
Alvarez sosește în casa strămoșească a lui Don Pedro Moscoso, marchiz
nelegitim de Ulloa și autentic stăpân feudal. Don Pedro a aflat că bunul mers
al moșiei depinde de brutalul Primitivo, a cărui fiică, Sabel, este fată în casă.
Marchizul dă frâu liber pasiunii pentru Sabel, rezultatul fiind un copil,
Perucho.
Curând, civilizatul Iulian, care încearcă să facă ordine pe moșie, se
înfruntă cu violentul Primitivo. Julian ră-mâne la moșie și încearcă să îl
mântuiască pe marchiz prin căsătorie. El călătorește cu Don Pedro la
Santiago, unde marchizul alege ca soție, dintre cele patru verișoare ale sale,
pe Nucha, favorita preotului. Primele luni de căsătorie sunt fericite, până
când Nucha naște o fetiță. Marchizul, care își dorea un băiat, reia relația cu
Sabel. Planul lui Julian, de a le ajuta pe Nucha și pe fetiță să fugă, este
descoperit, iar el alungat. După zece ani se întoarce și găsește mormântul
Nuchei și doi copii jucându-se: băiatul, Perucho, îmbrăcat elegant, și o fetiță
murdară și zdrențăroasă.” (Dominico Ródenas de Moya, profesor de
literatura spaniolă și europeană la Universitatea Pompeur Fabra, Barcelona,
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Spania)

UN FILM
MOROMEȚII (1988) – Regia Stere Gulea
„Pe fondul unor mutații sociale - care se vor dovedi ireversibile - filmul urmărește destrămarea unei
familii țărănești tradiționale. Încercarea autoritară și disperată a capului familiei - Ilie
Moromete (Victor Rebengiuc) - de a ține pe loc această realitate, eșuează.
Cu Ilie Moromete dispare un prototip social care a reprezentat secole de-a rândul
societatea românească. Dispare de fapt o identitate care nu a mai fost înlocuită.
""Moromeții" mă emoționează foarte tare. Când zic "Moromeții" zic actorie și mi se
pare, cantitativ, cel mai important film românesc din acest punct de vedere" (Cristi Puiu).
"Filmul lui Stere Gulea îmi place nu atât din punctul de vedere al transpunerii corecte
a romanului, ci mi se pare că are o atmosferă și un autentic foarte convingătoare. Victor
Rebengiuc e genial. S-au întâlnit acolo niște lucruri în modul cel mai fericit cu putință: imaginea lui Vivi Drăgan
Vasile, actorii ș.a.m.d. Am văzut "Moromeții" de nu știu câte ori și tot l-aș mai revedea" (Radu Muntean).”
(http://www.cinemagia.ro/filme/morometii-155/)

CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
DESENELE DIN NAZCA

Colibri, cașaloți, păianjeni și maimuțe care se pot vedea doar din aer, datorită dimensiunilor impresionante,
săpate în piatră în deșert. De ce și pentru ce? Este imposibil să nu te ducă cu gândul la ființe venite din altă
lume sau la marcaje pentru navele spațiale.
Tabloul din subsol
Geoglifcle din Nazca au supraviețuit până în
zilele noastre datorită condițiilor climaterice
unice ale deșertului dimprejurul lor. Câmpia
stâncoasă este unul dintre locurile cu cele
mai puține ploi din lume. și vântul abia dacă
străbate peisajul arid. Pentru a „desena" pe
sol. creatorii liniilor doar trebuiau să înlăture
pietrele ruginii de la suprafață, scoțând la
iveală stratul mai viu colorat de dedesubt.
Uneori, executau procedeul și invers,
așezând pietrele în jurul desenului, pentru a-l
face vizibil și în relief. Contrastul de culori
oferă un vast tablou care imortalizează
pentru eternitate desenele lor.
Conform anumitor teorii, precum cea a
germanului John Reinhardt, locuitorii din Nazca venerau acești munți și ar fi desenat aceste linii pentru a
marca sanctuarele ascunse din adâncul lor. pe care nu au putut să le localizeze. (Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Pudra pentru zombi

“Unii cercetători presupun cp vrăjitorii utilizau o pudra speciala pentru a-și transforma victimele în zombi. o
otravă pusa cel mai adesea în încălțămintea sau pe spatele persoanei vizate pentru a 1 se impregna pielea.
Studii recente au arătat că acest preparat conținea oseminte umane, resturi din piele de șopârlă. carcase
uscate de Bufo marinus, o broasca tăioasa foarte veninoasa, totul sub forma de pulbere. Se adăugau plante
care conțineau saponină, o substanța toxica capabila să afecteze respirația. Amestecul astfel obținut provoca
paralizia totala, sure în care granița dintre viață si moarte devenea incertă. După doctorul Wade Davis, de la
Universitatea Harvard. Otrava preparata de boko este cu atât mai eficace cu cât victima este mai convins de
puterile torționarului său și de realitatea voodoo.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Hugo și “sufletul pereche”

„Exilat In Jersey, Victor Hugo îl întâlnește aici, în 1853, pe Delphine de Girardin, inițiatorul micii comunități de
proscriși la spiritism, foarte la modă în Franța. La început reticent, poetul acceptă să participe la o primă
ședință, pe 11 septembrie; a fost o revelație! Fiica sa, Léopoldine, dispărută în condiții tragice, se manifestă
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sub numele de „suflet pereche“. Hugo, răscolit, reia experiența de mai multe ori, mergând până la a se
„conversa“ cu Molière și Racine, Eschil, Machiavelli, Iisus Hristos, Galilei, Shakespeare, care îi dictează niște
versuri, Marat, Rousseau și chiar Napoleon al IlI-lea! Fiecare din aceste conversații va fi consemnată în Canea
Tablelor. Dar experiența spiritistă a lui Victor Hugo se încheie după doi ani. după ce unul dintre participanți a
încercat să-l înjunghie. Aceste ședințe de „telegrafie spirituală“ i-au inspirat lui Hugo numeroase desene, dar și
unul dintre cele mai frumoase poeme din Contemplații „Ce spune vocea din umbra“, terminat într-o vineri...
13!”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Argoul sau limbajul bărbaților

„Argoul, limba a lumii interlope fără îndoială, și cel care participă din plin la mitologia și pitorescul acestei lumi,
care pare să fi scăpat de sabia justiției refugiindu-se în literatură. Dacă această lume interlopă și violentă, fără
niciun fel de scrupule, încă mai marchează și astăzi memoria colectivă cu o nostalgie romanesca, atunci o
datorează unui limbaj foarte aparte, argoul, care există de câteva secole. Redescoperit de marele public în
1953 prin publicarea cărții lui Albert Simonin, “N'te-atinge de lovele!”, dar cântat deja de pe la începutul
secolului de Aristide Bruant, argoul era, pentru Victor Hugo, „acel vestiar unde limba, având de făcut vreo
treabă urâtă, se deghizează“. Și într-adevăr, argoul - sau mai degrabă argo-urile - a fost întotdeauna marca
lingvistică a celor care trăiau domnește în marginea unei societăți căreia îi scăpau tot timpul. Ca altădată
jobelinul cântat de Villon, argou: este un limbaj Înțeles doar de cei inițiați in subtilitățile sale, permițând să
disimuleze informația, spre a nu fi înțeles de ce: mai mulți dintre oameni și mai ales de poliție turnătorii ei.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 septembrie)
Pășim pe un teren nesigur și periculos.

DECADA NR. 25
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

9

21-31 ianuarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

4

1-10 februarie

Moralitate, spiritualitate, progres

3

21-31 ianuarie

Teama de neîmpărtășire. Raporturi financiare stranii cu grupul de apartenență. Teamă de
îmbătrânire. Justiția este impusă. Viciu. Cineva își asumă prematur rolul de acuzator. Teama de
iubire. Ce cere mai mult. Adevărul doare. Se caută un punct de unde să se pornească un război.
Nevoie de imperiu. Mare nevoie de mișcare. Rigiditatea pare o soluție bună. Meditam asupra
calității vieții. Este amintit caracterul radical al unor decizii. Nevoie de consolare. Conflictele cer
jurizare. Sentimentul revine pe calea cea bună. Aprofundarea vieții se soldează cu mari beneficii.
Este preferată armonia în gestionarea unor resurse. Apel la tradiție. Mintea rătăcește. Indulgență
față de propriile greșeli neîmpărtășite. Risipă. Impunerea propriilor concluzii. Putere de
concentrare folosită greșit. Deschideri mari. Atenție pe detalii. Curajul este explorat mult mai bine.
O faptă este criticată. Expansiune. Probleme de asimilare.
Mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie sau de științele ezoterice în general nu vor
fi foarte surprinși de faptul că primele două decade ale lunii septembrie conțin o parte din realizările
pe care l-am comportat în prima decadă a lunii februarie. De asemenea, vor fi surprinși că se face un
arc peste timp atât de mare încât să conteze atât de mult în orientarea comună sau în a duce mai
departe o anumită componentă afectivă prin intermediul căreia să facem alegeri înțelepte. De altfel,
nu este o surpriză prea mare pentru că această primă decadă a lunii februarie se regăsește în foarte
multe alte intervale ale anului 2015 ca reper.
Prima decadă a lunii septembrie aduce ca principal reper în derularea evenimentelor cu
caracter concret perioada 21-31 martie, adică decadă a 9-a anului 2015. Elementele care asigură
perspectiva trăsăturilor morale ori care aduc elementele mentale în punctul în care să fie folosite cu
înțelepciune fac trimitere la prima decadă a lunii februarie, iar educația spirituală, profunzimea
sufletului va invoca finalul lunii ianuarie ca fiind reprezentativ. Combinațiile care se construiesc din
aceste corelații de factură astrală aduc acestei decade necesitatea împlinirii unui obiectiv foarte
important. Chiar de la începutul acestei perioade oamenii își aduc aminte de ceea ce este important
pentru ei. Drept dovadă astrală stă conjuncția lui Venus cu Marte care va construi o contragreutate
pentru opoziția Soare-Neptun. Este adevărat, la modul superficial, aceste ipostaze astrale ne arată că
cineva își va asuma prematur rolul de acuzator și că va avea ca principală motivație teama de iubire.
Ne confruntăm aici cu pretenții prea mari, poate din această cauză dorim să ne probăm faptul că
suntem oameni normali, că trăim o viață normală împlinind un lucru remarcabil. Mulți vor avea
foarte clar în minte senzația că dacă acum nu sunt în stare să facă ceva important pentru ei înseamnă
că până la finalul anului vor fi doar slugi credincioase folosite pentru ca alții, mult mai puternici, săși ducă la îndeplinire dezideratele stabilite.
Mulți vor avea impresia că relațiile vecine sunt alterate și atunci au nevoie să li se promită
dragoste, credință, să fie argumentată decizia de a împărtăși o anumită intimitate. Vedem, așadar, că
apropierea de finalul anului 2015 înseamnă și constrângerea puterii de alegere să meargă pe un
drum din ce în ce mai îngust. Dacă suntem înțelepți vedem că primele luni ale anului ne-au oferit
foarte multe dacă nu chiar aproape tot ceea ce este necesar pentru acest traseu dificil. Punând în
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contrast cele două mari unghiuri care se împlinesc în această primă zi a lunii septembrie ar fi de
preferat să nu cădem în păcatul de a ne gândi că cerem destinului să ni se îndeplinească o dorință
arzătoare doar pentru a arăta că suntem în putere sau că încă mai avem un cuvânt de spus în grupul
de apartenență.
Aceste dispoziții astrale transpuse la nivelul grupurilor sau la nivelul confruntărilor care apar
acum între centrele de putere vor lansa în jur mesaje false. Un spectator, urmărind cu atenție tot
acest teatru social, ar putea să aibă impresia că ambele părți sunt atinse de viciu că justiția nu există
și că de fapt nu vedem în această confruntare decât lupta dintre două orgolii nu dintre lumină și
întuneric, nu dintre adevăr și minciuna. Constatăm astfel că dispunerea socială ia acum o amploare
interesantă. Rolul de justiția ar însemna de fapt o forță venite din subtil care îi are pe cei doi
protagoniști, despre care un spectator comun crede că sunt în conflict, drept principal opozant.
Practic, forțele benefice sunt cam subtile, iar forțele negative în exercițiul funcțiunii aici, în această
lume, dominate de materialitatea. Din această cauză este imperios necesar să facem apel la lucrurile
importante pe care le-am înțeles la începutul lunii februarie, când Uranus a trecut prin Coada
Dragonului. Tulburările psiho-emoționale pe care le-am traversat atunci sunt, iată și acum la
jumătate de an distanță, de referință pentru a alege o direcție pozitivă. Dacă atitudinea față de
greșelile personale este una înțeleaptă, atunci din start nu alegem să pornim în această lună
septembrie cu un conflict. Dacă suntem înțelegători față de propriile greșeli vom putea fi
înțelegători și față de greșelile celorlalți și deci opoziția Soare-Neptun nu ne va duce la conflicte.
Astfel, nu ne vom mai situat în tabăra forțelor negative, acelea care caută să facă circ aici, în această
lume.
Trecerea Lunii în semnul exaltării sale (Taur) ar putea să ne încurajeze spre stabilizarea
sentimentelor. Aici dăm de curajul celorlalți, pe care îl vedem fie statornic în desfășurarea sa, fie
foarte combativ. Este adevărat, liniștea care ne vine din zodia Taur ne îndeamnă să analizăm la rece
problemele prezentului, să fim deschiși față de sugestiile celorlalți și să acceptăm mult mai ușor că
toate soluțiile cele mai bune au fost așezate de justiția divină în tolba celui mai bun prieten și acum
acesta dorește să ni le ofere. Dacă merge mai departe cu încrâncenarea celui care dacă a suferit știe
mai bine împotriva cui să se îndrepte, acum nu vom privi spre cel mai bun prieten care are soluțiile,
ci către cel mai mare dușman împotriva căruia sărim cu mâinile goale.
Totuși, confruntarea cu acest moment de analiză ar putea să ducă la aflarea unor adevăruri
despre sine sau despre grupul de apartenență prin intermediul soluțiilor care vin spre noi, care ar
putea dura atât de mult încât să punem la îndoială că acestea sunt oferite cu cele mai bune intenții.
Este adevărat puțini vor fi aceia care se vor situa acum în afara durerilor conștientizate în
prima decadă a lunii februarie. Este ușor să te confrunți cu o sinteză a problemelor personale, cele
pe care, nici luate separat, nu am fost în stare să le rezolvăm. Acesta însă nu este un motiv de
deznădejde, pentru că acum contextul este altul și dispunem de mult mai multe informații sau alte
abilități care folosite, în formă concentrată, așa cum sunt prezentate acum, ar putea să ne ducă la o
preschimbare spectaculoasă. Cu toate acestea, trecerea Lunii prin zodia Taur ne invită să explorăm
misterul pe care-l are autocontrolul. Prin autocontrol oamenii de fapt sunt invitați la măsură, să țină
cont de regulile aflate acum în exercițiul funcțiunii, de sentimentele celorlalți sau mai ales de
consecințe.
Pentru că mulți vor avea impresia că au rezolvat un număr mare de probleme într-un timp
foarte scurt, ca urmare a contactului afectiv cu suma problemelor despre care am aflat la
începuturile lui februarie, vor avea impresia că sunt presații de grupul de apartenența să adopte
anumite decizii care să convină doar acesta. Este posibil ca acest lucru să fie vizibil doar în cazul
celor care au înțeles la începutul lui februarie că prietenii din jur sunt oamenii pe care anterior i-au
jignit sau i-au umilit, pe care i-au deposedat de bunuri sau față de care nu au avut o atitudine
corectă. Aceștia se simt vinovați și oricât de mult ar încerca să judece problemele la rece, soluțiile la
care ajung sunt impregnate puternic de această îndoială ori de teama să nu pățească și ei cea ce le-au
făcut celorlalți. Dacă și-ar aminti că ultima zi de Berbec (Luna în Berbec) a fost dominată de teama
de iubire, iar această teamă de iubire a motivat multe din acțiunile agresive, vor fi puțin mai curați
în sentimentele pe care le au acum și vor înțelege că trecutul a murit, că prezentul este viu, nu ca un
rezultat al întâmplării, ci pentru că au dorit în mod explicit acest lucru.
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Iată cum suntem invitații de toate aceste înțelesuri frumoase să punem la baza relațiilor
concluzii perfect logice sau rezistente, durere peste care nicio altă negație sau influență negativă
creată de anturaj să nu poată trece. Adevărul doare însă nu pentru ca aceasta este natura sa, ci pentru
că țintește în punctul cel mai vulnerabil pe care dorește să-l transforme într-un element de maximă
rezistență. Nu este indicat acum să ne fixăm atenția pe durere, ci este indicat să nu ne lăsăm
dominați de consecințele dure.
De altfel, evenimentele sociale care vin spre noi acum în această primă zi de Taur (Luna în
Taur) ne pune la muncă. Asta înseamnă că ne-am tulbura, oricât de multe nemulțumiri am avea
pentru că ne amintim acum de războaie pierdute, de faptul că lucrăm atât de mult, că ne implicăm în
atât de multe evenimente este imposibil să nu ne aducă în preajma măcar câteva rezultate pozitive
care să ne bucure și, deopotrivă, să ne încălzească sufletul.
Trecând în a doua zi de Taur, Luna va participa la o configurație numită Zmeu și ne va ajuta
să înțelegem care au fost motivele pentru care în ultimele zile am fost atât de tulburați. Este
adevărat, mulți, ca urmare a ceea ce au avut de parcurs în aceste zile, se vor întoarce către credință,
către emoții pozitive către anumite repere spirituale, invocând biografii celebre sau întâmplări ale
cunoscuților care au dus la un rezultat bun, însă asta nu constituie o soluție pe termen lung. Faptul
că Luna aduce acum un sens acestor informații care reprezintă în ecuația astral a momentului ceea
ce se numește generic prin "patrimoniu", mulți vor observa că prin folosirea acestor metode vechi
care au inspirat anterior teamă sau pe care le-au blamat în ultimele zile reușesc să își consolideze
statutul social ori să atingă anumite profunzimi ale gândirii.

Putem vorbi aici și despre senzație sau despre administrarea unor idei fixe. Pentru că Neptun
trimite două opoziții către Soare și către Jupiter elementele personale vor fi pe picior de egalitate cu
elementele sociale. Viața limitată a unui individ, neputințele sale, găsesc acum echivalențe
interesante. Mulți vor crede că o parte din acești lideri care își pun în aplicare ideile păguboase și,
pentru care adopta anumite decizii, îi fac pe cei să ducă o viață plină de lipsuri și de suferințe, adică
nu fac altceva decât să-și scoată problemele din familie și să le aducă pe zona publică. Judecând
după aceste conexiuni astrale, nu doar prin legăturile care se construiesc între unghiurile de acum,
înțelegem că acest lucru este posibil. Vorbim aici despre tensiuni intime dar nu putem să le separăm
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de cauzele sociale care produc sau de motivațiile sociale pe care un individ recalcitrant le poate
avea.
Astfel, trigonul luminariilor, fără a fi extras din complexul astral în care se integrează,
particularizează această nevoie de prosperitate prin a înțelege care este cauza suferinței, care este
principalul vinovat și este posibil acolo unde avem de-a face și cu relații sociale riscante sau cu
raporturi sociale tangente la justiție, administrație, finanțe să nu se oprească acest demers aici, ci să
se meargă mai departe, la sancțiuni cu consecințe asupra libertății individului sau stabilității unei
instituții.
Înainte de a încheia tranzitul său prin zodia Taur, Luna va avea de împlinit un trigon cu
asteroidul Junon și o opoziție cu Saturn. Această dispoziția astrală devine interesantă prin faptul că
încă de pe acum, de când Luna se află pe ultimul segment al zodiei Taur, trimite aspecte pozitive
către elementele astrale situate pe începutul zodiei Balanță, acolo unde știm că o avem pe Lilith,
Capul Dragonului și, puțin mai încolo, planeta Mercur. Tot acest complex astral devine un factor
sintetic cu puteri magice asupra momentului. Se întâmplă acest lucru pentru că raportul "eu" și
"celălalt" se schimbă printr-o comandă subtilă. Mulţi se vor gândi în aceste clipe la mari cuceriri
sau la mari interese pe care grupurile care nu s-au format încă, le au acum.
Cele prefigurate în prima parte a zilei de 4 septembrie sunt de fapt niște soluții care, de
regulă, trebuie evitate. Mesajul acesta devine important pentru destin prin faptul că este invitat. Nu
trebuie să pierdem din vedere că se poate schimba mult calitatea vieții dacă această înclinație spre
înșelare, păcălire sau minciună nu este evitată. Sunt aduse acum în discuție întâmplări mai vechi sau
evenimente care s-au consumat într-o stare de mânie pe care numai unul singur dintre cei doi
protagoniști aflați în conflict o comportă așa. Multora acum fragilitatea li se va părea ca fiind cea
mai bună soluție și sunt tentați foarte mult să facă un compromis. Dacă luăm în calcul această stare
a conștiinței și o integrăm în procesul de purificare a gândurilor sau de sedimentare a sentimentului
frumos înțelegem că deviația va avea drept țintă distrugerea viziunii de ansamblu. Acum oamenii
sunt foarte mult axați pe nevoia de stabilitate, pe necesitatea de a pune la baza unui edificiu valori
importante sau de a se asocia cu cei puternici. Acolo unde acest lucru nu vine de la sine se sperie și
considera că originalitatea lor sau frumusețea sentimentului ori chiar gândul îndrăzneț constituie
cauza tuturor problemelor. Cu alte cuvinte, nu au pentru că au ales să fie altfel decât marea masă, au
ales să simtă și să trăiască simplu. Este de la sine înțeles cât de periculoasă este această tentație și
cât de important este să fim departe de ea.
Trecând în zodia Gemeni, Luna va dori să acopere toată această confuzie și să încurajeze
libera exprimare. Este puțin probabil ca păcătosul în prima parte a zilei să fie și terapeutul care
vindecă pe ceilalți în a doua parte a zilei. Asta înseamnă că imediat ce Luna intră în zodia Gemeni
normalitatea nu prea își va mai găsi locul iar ceea ce se va numi "normal" va fi o stare de agitație și
o atracție către compromisuri din ce în ce mai mari.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată se
vor simții cumva pregătiți pentru momentul acesta. Chiar dacă sunt la început pe acest drum, cele
mai simple deschideri pe care le au, percepțiile cele mai voalate la care pot să facă apel îi salvează
în momente cheie. Cei care și-au adâncit percepția și pot citi un volum mult mai mare de informații
din ceea ce se află în jur vor avea senzația că acum se aleg apele. Unghiurile pozitive pe care Luna
le trimite deopotrivă către Lilith și către Capul Dragonului, fără a reuși să medieze tendința
Nodurilor, așază oamenii în două tabere. Acolo unde conflictul este mai vechi apar scântei sau
apare un schimb de replici prin care fiecare dintre cei doi protagoniști dorește să-și apere poziția.
Pentru a face față acestei tendințe sau pentru a înțelege mult mai frumos și mult mai simplu
cât de ușor pot cădea oamenii în păcat acum ca soluție, ca rezolvare la toate aceste întâlniri
periculoase este apa. Apa, atât ca energie subtilă, cât și ca element fizic, ne poate ajuta acum, când
Saturn se află deja pe ultimul grad al zodiei Scorpion, să echilibrăm Balanță și să ne liniștim aceste
semnale haotice care ne vin din corp, din minte sau chiar din suflet. Dacă mesajul subtil, chiar și
acolo unde nu poate fi citit sau nu poate fi tradus, ne tulbură prea mult, să căutăm o apă pentru că
acest element reprezintă acum singura soluție pentru a rămâne în inspirație.
Adâncirea în greșeală ar putea să fie modul cel mai complicat prin care se poate obține o
experiență de viață. Nu este nevoie să gustăm din otravă pentru a înțelege cât de periculoase este.
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Avem suficient de multe informații în jur și putem face apel la ele, mai ales acum când Luna se află
în mobilul semn al Gemenilor și ne aducem ușurința în a lucra cu informațiile. Acolo unde lucrurile
se încadrează în aceeași linie a rigidității, putem vorbi despre o justiție oarbă, dar nu oarbă în sensul
echidistanței, ci în sensul neputinței de a înțelege ceea ce judecă. În ziua de 5 septembrie, când Luna
va încerca să construiască în toată această ecuație astrală conflicte pe care nu le poate controla,
există un unghi care se împlinește acum și care ni se va părea de-a dreptul miraculos. Este vorba
despre trigonul dintre Lună și Mercur, acela care îi ajută pe oameni să citească viitorul și să se
pregătească pentru întâmplările rele rezervate acestei decade. Nu foarte departe în timp, ci chiar pe
9 septembrie, Capul Dragonului și Lilith se vor întâlni într-o conjuncție. Încă de pe acum, de când
Luna și Mercur își dau mâna pentru a ne informa, aflăm ce ne rezervă viitorul sau, mai precis, cam
ce li s-ar putea întâmpla în următoarele zile.
Cel care sunt de felul lor sensibili, care accesează ușor informația, vor afla mai multe decât
ceilalți, vor avea viziuni, vor auzi în timpul somnului ghidul spiritual care le povestește despre
lucruri importante pentru viața sa pe care, din neatenție sau ignoranță, le-ar putea pierde. Dacă este
respinsă și această formă de intuiție pe motiv că ne inspiră cu lucrurile rele sau ne răstoarnă
gândirea pozitivă, îndreptând neatenția către pericole despre existența cărora nu avem nimic cert,
atunci ne vom adânci într-o greșeală. Nu se știe din această analiză cu caracter general dacă această
greșeală reprezintă începutul unui traseu mai greu, știm însă că pe baza acestei erori se va apela la
anumite măsuri. Este posibil ca unii să-și dorească să se corecteze singuri, să-și aplice singuri
pedepse, interdicții sau să-și corecteze comportamentul prin alte mijloace. Alții vor aștepta ca acest
lucru să-l facă societatea.
Indiferent cine face această corecție, rezultatul va fi intimidarea sau așezarea la baza unui
mod de reacție, la care oricum vom face apel în jurul zilei de 9 septembrie, a unei griji sau a unei
frici de aventură. Acum, când numărul unghiurilor pozitive este egal cu cel al unghiurilor negative,
este puțin probabil că această inhibiție să ducă la ceva bun. Echilibrul pe care zodia Balanță ar
trebui să o lanseze oamenilor, această invitație la prudență sau la măsură, se transformă în frica de
necunoscut sau frică de ceea ce s-ar ascunde în necunoscut.
Ajunsă foarte aproape de vârful zodiei Gemeni, Luna va deschide poarta misterului pentru
suflet, nu pentru minte. Din această cauză, informațiile referitoare la viitor nu vin pe calea deducției
lor, ci doar prin inspirație sau prin intuiție. Careul pe care luminariile și planeta Neptun îl împlinesc
ne vorbește despre această ușurință de a accesa informația și de a o pune în practică pentru binele
celor săraci sau pentru binele celor care o caută.
Există oameni care așteaptă însă de mult timp evenimentul astral ale zilei de 6 septembrie
pentru a arată că trecutul lor este curat și că pot să țină pe umerii lor și greșelile celorlalți, îi pot
ajuta atât de mult pe cei care s-au compromis în greșeală încât să ajungă chiar la sacrificiu total.
Unghiul pozitiv care se întâlnește între Soare și Pluton și care aduce planetei Pluton puteri
suplimentare în opoziția pe care Soarele și Neptun o împlinesc, arată puterea de a găsi cele mai
bune resurse pentru a înclina Balanță și a transforma fapta bună din acțiune făcută de cei proști în
simbol al gloriei. Este adevărat că multe din aceste situații merg mai departe prin simplificare.
Acum, apelul la simplificare va spori încrederea în sine și îi va îndemna pe oameni să muncească
mai mult, iar acest efort suplimentar ar putea să reprezinte cel mai simplu mod de a uita de griji, de
probleme, de a lăsa în urma încercările stupide ale vieții și de a accesa, nu neapărat informația,
pentru ca pe aceasta am primit-o în ziua anterioară, ci curajul subtil, acela care produce cu adevărat
schimbări importante.
Văzându-se puternici și reușind să încline Balanță într-o direcție dorită oamenii se simt cu
adevărat revigorați și își pot curăța mai ușor sentimentele. Accentuarea axei Fecioara-Pești în toată
această ecuație astrală, chiar dacă zodia Fecioara este eliberată de energia nefastă a Lunii negre,
vine și cu mesajul de purificare. Este posibil ca unii oameni să-și dorească să facă o așa impresie
bună pentru că până acum au trăit în umbră sau s-au simțit murdăriți de acțiunile în care au fost
atrași. Privind în trecut, văd că acestea nu le sunt specifice, că viața lor nu gravitează în jurul
câtorva compromisuri pe care le-au făcut în ultimii ani și atunci vor să arate că pot mai mult, nu
doar că sunt o pată de culoare. Curajul acestor oameni este acum demn de admirat pentru că reușesc
nu numai să ridice vălul iluziei, cel care a plutit până acum, în ultimele săptămâni, în jurul lor, ci le
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limpezește și celorlalți gândul și vine cu o soluție miraculoasă. S-ar putea ca mesajul acestor eroi ai
vremurilor moderne să fie unul antisocial, nu neapărat unul împotriva oamenilor, cât unul împotriva
societății de consum sau a unor direcții integrate în această societate de consum care nu mai sunt
susținute de preocupările celor din jur.
De asemenea, o figură importantă în ecuația astrală aferente zilei de 6 septembrie o
reprezintă și faptul că Venus își revine din mersul retrograd. Sentimentele răspund acestor nevoi de
acțiune, adică oamenii vor participa și cu sufletul nu doar cu voința sau cu mintea în acțiunile
acestea.
Acum orice modificare de conduită zdruncină din temelii un edificiu ridicat pe convingeri
false. Este posibil că sfaturile celor din jur să nu fie corecte sau să caute cumva să descurajeze
aceste acțiuni extraordinare. Nu este important să ținem cont de caracterul rigid al acestor
recomandări deoarece comorile întotdeauna se ascund în adâncime și numai oamenii care dau
dovadă de curaj le găsesc. Nu găsim comori pe Calea Victoriei, nu găsim comori în fața blocului și
nici pe drumul frecventat de mii de oameni zilnic. Pe acolo pe unde trece toată lumea nu găsim
lucruri rare, ci, cum este și firesc, găsim lucruri comune sau chiar banale. Din această cauză, aceste
ființe remarcabile care ies acum din anonimat cu atât de multă forță încât pot să tragă și pe ceilalți
după ele, au nevoie de recunoaștere, de apreciere, de dragostea celor care sunt ajutați pentru ca
sacrificiul lor să nu fie de prisos.
Dar societatea de consum nu ne vorbește în termeni adecvați despre sacrificiu. Întotdeauna
această dezordine aplicată educației va considera că sacrificiul înseamnă întotdeauna suferință și un
om puternic nu suferă deoarece gândește pozitiv, pentru că gândirea pozitivă nu admite sub nicio
formă suprimarea unui drept sau renunțarea la privilegii.
Pentru ceilalți oameni momentul în care Venus își revine la mersul direct poate însemna
accesul la o normalitate pe care o vedeau până acum dincolo de fereastră. Acum se situează și ei
dincolo de fereastra care a fost până acum barieră și se bucure de viață, se bucură de lucruri simple
de o căldură pe care o primesc de la cei dragi. Cu alte cuvinte, se bucură de faptul că anumite
tensiuni s-au stins și prietenii s-au regăsit.
Acesta este cadrul special pe care îl vom înfrunta când Luna se va afla pe ultimul segment al
zodiei gemeni. Când va trece în Rac va realiza că starea de normalitate, cel puțin aceea afectivă,
implică și restricții pentru că sentimentele nu sunt întotdeauna împărtășite așa cum se cuvine de
grupul de apartenență. A reveni la normalitate înseamnă a reveni și la dureri mei vechi sau la
nemulțumiri pentru care nu avem încă soluție.
Asta înseamnă a pune la îndoială chiar o parte din sacrificiul pe care cu dragă inimă suntem
îndemnați să-l facem în această perioadă. Lucrurile nu se întorc din drum doar pentru că în dupăamiaza zilei de 6 septembrie Luna se va afla în careu cu Nodurile sale. Armonia va fi în continuare
menținută, lucrurile vor merge în continuare pe făgașul normal însă cu mai mare efort și poate cu
puțin mai multă durere. Acum nu va mai fi chiar atât de ușor să fim deschiși față de recomandările
celor din jur pentru că recomandările lor vor găsi în sufletul celui care le cere o altă rezonanță.
Recomandările lor dor, iar sfaturile ar putea să lase impresia că sunt egoiste sau au un interes
nedeclarat. Ceea ce se întâmplă acum în această zonă minunată prin sacrificiu ne ridică deasupra
evenimentelor banale și ne ajută să săvârșim fapte speciale peste care să ne întoarcem de fiecare
dată cu inimă deschisă și cu bucuria că n-am trăit degeaba.
Acum, când Luna se află în plin tranzit prin domiciliul său și când are de împlinit opoziția
cu Pluton, oamenii se gândesc la ceea ce au în buzunar, la salariul pe care-l primesc, la veniturile de
care dispun sau la tot confortul cu care s-au obișnuit. Chiar dacă mintea rătăcește, pentru că Luna și
Mercur sunt acum în careu, nevoia primează adică este mult mai importantă decât orice idee care ar
putea să o interpreteze. Opoziția Lunii cu Pluton devine un element de care suntem cumva
constrânși să ținem cont. Se va pune problema unor greșeli de care ne reamintim, pentru că toate
cele trei sectoare din care sunt formate orientările aferente acestei decade ne întorc spre trecut. Unii
au impresia că acestea sunt evenimente banale pe care le pot ignora însă este important să nu
neglijeze aceste invitații care vin din partea grupurilor bine intenționate pentru ca această formă de
tradiție, care este într-o bună consonanță cu dinamica acestei decade, chiar prin apeluri la trecut, ne
ajuta să extragem de-acolo lucruri bune. Este posibil ca unii numai așa să-și găsească liniștea numai
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prin întâlnirea cu părinții cu prietenii ori cu persoane dragi cărora să nu simte nevoia să le reproșeze
tot felul de lucruri din trecut.
În egală măsură, această a doua zi de Rac va fi și ziua coincidențelor. 7 septembrie va
încerca să-mi capteze atenția cu lucruri aparent întâmplătoare, care sunt legate între ele și care, dacă
le-am putea privi dintr-un anumit unghi, să ne transmită o informație importantă. Aceste
coincidențe au legătură cu anumite evenimente din trecut care nu sunt legate nici prin conținut și
nici prin timp. De fapt, dacă luăm în calcul aglomerarea de planete de pe zodia Balanță, dar mai ales
greutatea pe care acestea o au în ecuația astrală a momentului, incidentele de acum au doar titlu
informativ. Din această cauză nu este important să căutăm o legătură între ele și nici măcar rostul
pentru care acesta au nimerit în preajmă.
Dacă dorim să fim liberi atunci avem nevoie să facem acest pas important, să nu ne grăbim,
să nu intervenim prin decizii severe asupra acestor elemente firave. Dacă le vom privi ca pe simple
informații nu vom cădea în păcatul indulgenței față de propriile greșeli. Cu cât vom fi mai vehement
orientați împotriva acestor elemente cu atât mai clar va fi că, în trecut, am greșit în mod conștient.
Momentul acesta în care Luna trece prin zodia Rac ne aduce aminte că romantismul specific
relațiilor frumoase mai are un dar pentru noi. Încercând să conservăm acest patrimoniu, să-l punem
în valoare sau pur și simplu să nu permitem distrugerea acestuia, descoperim bucurii foarte mari,
sentimente profunde care nu pot fi distruse nici măcar de propriile greșeli care vin acum din trecut
și ne invadează. Zodia Rac intervine acum prin intermediul Lunii pe două trasee. Pe de o parte, îi
încurajează pe oameni să țină cont de inspirație, de intuiție, să nu se lase înduplecați de problemele
sociale, să fie liberi în exprimare atunci când nu distrug prin asta un sentiment frumos de respect
sau dragoste față de înaintaș. De partea cealaltă, îi îndeamnă să urmeze exemplul înaintașilor, adică
dacă aceștia au trecut prin greutăți și au reușit să le ducă la îndeplinire să se străduiască să-și
învingă propriile greutăți.
Înaintașii, care ne învață acum, prin simpla prezență ori prin exemplul lor de viață, cum să
trăim, nu au avut după cine să se ia. Acum am putea să alegem un exemplu dintr-o mare diversitate
de biografii, privilegiu pe care înaintașii noștri nu l-au avut. Din această cauză persoanele care se
plâng de viața grea că nu reușesc să-și îndeplinească dorințele ar trebui să facă un exercițiu mental
și să se gândească cum ar reacționa dacă dintr-o dată ar trăi cu pretențiile pe care le au acum, nu în
anul 2015, ci acum 5, 6 sau 7 decenii în urmă.
Aici intervine momentul în care Soarele dă semne că se desprinde de această obsesie a
păcatului, a griji sau a suferinței și se mulțumește cu ceea ce are în preajmă. În ziua de 8 septembrie
nu doar prietenia luminariilor se consumă, ci și prietenia planetelor Marte și Uranus între care se
construiește un trigon. Lucrurile sunt mult mai complicat. Decât par la prima vedere. Prietenia
luminariilor după ce luna a avut de lansat un mesaj atât de complicat și poate încurcat pentru mințile
unora care preferă drama decât efortul, muncă sau progresul, nu va putea să țină sub control o
energie atât de puternică un îndemn spre risipă atât de mare ca acela venit din relația lui Marte din
Leu cu Uranus din Berbec. Cu toții vor avea impresia că merită mai mult și dacă până acum nu au
reușit să trezească sentimente profunde sau să-și impună anumite reguli de la care să nu se abată,
atunci în această zi de 8 septembrie sau în următoarele marcate de o tensiune periculoasă nu vor mai
putea să țină în frâu pretențiile foarte mari prin care pot ajunge foarte ușor la abuz.
Trigonul lui Marte cu Uranus ne vorbește despre dinamism, inițiativă despre nevoia de a
prelua controlul sau de a se situa într-un grup care deține controlul pentru a nu face nimic, pentru a
se bucura de viață pentru a risipi sau a distruge. Dar această tendință are pe fundal careul pe care
Luna îl împlinește cu Uranus, când încă se află în fereastra opoziției cu Pluton. Iarăși avem pe cer
un careu între semne cardinale cu Uranus focar, iarăși ne confruntăm cu o formă de nesiguranță în
administrare a unui patrimoniu și iarăși ne uităm în curtea vecinului că poate avem de luat ceva de
acolo. Această combinație care vine din raportul construit dintre Uranus din Berbec cu Luna din
Rac și cu Marte din Leu ia acum înfățișarea unei competiții neloiale. Având în vedere că Lilith nu
stă cuminte în Balanță, intențiile pentru care oamenii doresc să se distreze acum sau, pe partea
cealaltă, motivul pentru care se declară împotriva tuturor sau pentru care critică, acuză sau domină
nu sunt acele declarate.
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Singura modalitate prin care putem să ținem sub control tot acest val de dizarmonie este prin
reperele pe care ni l-am stabilit până în această zi. Dacă încercăm să obținem un ajutor din partea
unui prieten înțelept, în partea unei persoane care a dovedit până acum că lucrurile care sunt în
preajma să nu constituie un mister, s-ar putea să fim dezamăgiți pentru că răspunsul se adresează
mai curând propriului conflict pe care această persoană crede că îl are cu cel care întreabă, decât
răspunsului la ceea ce este întrebat.
De partea cealaltă prietenia pe care Luna de pe final de zodia Rac o realizează cu asteroidul
Junon de pe final de zodie Fecioară ar putea să ne convingă că experiențele proprii sau pur și simplu
anularea tuturor ideilor care ar putea să aibă legătură cu problema prezentului ar putea fi soluția cea
mai bună pentru o perioadă. Este posibil ca în cazul unora izolarea, retragerea ascunderea din fața
luminii și a problemelor sale să constituie cea mai bună soluție. Metoda aceasta însă nu poate fi
aplicată în masă.
Iată cum prietenia luminariilor ne spune că a sosit momentul să ne domolim din a întreține
această teamă de sancțiune, de deviație sau de boală, dar nu ne spune și cum anume să facem acest
lucru sau nu ne ajută nici măcar să întâlnim persoana potrivită care să ne fie alături în aceste
momente dificile. Așadar, dinamismul zilei de 8 septembrie ne poate ajuta să gustăm din deliciile
vieții, dar în mod obligatoriu trebuie să ne așteptăm să existe un preț pentru toate acestea. Unii, care
au ajuns la fundul sacului, nu prea vor mai avea cu ce să le plătească și atunci se vor bucura de
credit, adică vor promite că dacă acum sunt antrenați în bucuriile celorlalți vor proceda și ei la fel.
Nu trebuie să uităm că ziua de 8 septembrie este o zi mincinoasă și nu vor putea să se ține de
cuvânt.
Momentul în care Capul Dragonului și Lilith se întâlnesc într-o conjuncție reprezintă și
punctul cel mai intens al patimii. Oamenii privesc în urmă cu atât de mult resentiment și cu atât de
multă grijă încât văd din ceea ce li s-a întâmplat numai lucrurile rele. Pentru ca această întâlnire se
consumă pe zodia Balanță, multe din conotațiile acestor segmente ale trecutului au mesaje
înșelătoare. Unele se referă la relațiile fizice, la parteneriatele aflate încă în derulare, altele la viața
spirituală sau la convingerile că am pornit în drum bun, deși semnele nu ne încurajează această
convingere. La cel mai mic semn de zdruncin, aceste convingeri spirituale lasă impresia că vor să se
grupeze pentru a depăși o limită a neputinței sau chiar ineficiența de care beneficiază mulți
pasionați de ezoterism atunci când doresc să pună în practică ceea ce află.
Indiferent de zona în care alegem să activăm, calitatea acestui moment ne îndeamnă să
depășim anumite limite. Din nefericire, aceste limite ne inspiră teamă și ne spun că abordarea dură,
încrâncenată, sau chiar agresivă reprezintă cea mai bună soluție în acest moment. Faptul că luna se
află acum pe ultimul segment al tranzitului sau prin zodia Rac, împlinind cu Saturn un careu, arată
că reînvierea acestui conflict se face din necesitatea de a-l rezolva. Sigur, depinde foarte mult de
complexitatea relațiilor sociale, de rezervele de care dispunem în acest moment pentru că această
prietenie între Lună și Saturn înseamnă, împreună cu conjuncția Lilith-Capul Dragonului desenarea
unui triunghi minor ce are această conjuncție magnifică drept focar. Dacă vom considera că
lucrurile au nevoie de sedimentare, atunci se sedimentează ceva rău. Dacă avem nevoie de putere de
concentrare atunci calitate ei va trebui pusă în slujba unui element negativ. Orice am face, de la sine
sau folosind metode vechi, ajungem tot la un rezultat negativ.
Soluția pentru a merge mai departe este aceea de a sparge barierele. Avem nevoie să
mergem mai departe însă nu prin încrâncenare. Avem nevoie de putere de concentrare însă nu ca
expresie a metodelor vechi, nu ca procedeu agresiv.
Secretele de acum ne îndeamnă să ne apropiem mai repede de alte gânduri. Dacă este
reînviat un conflict atunci vom căuta un grup de oameni, sau un grup de interese de care să de
alipim și care să ne facă să ne simțim mult mai puternici. Unii vor apela la rememorări pozitive în
ideea că gândind frumos, retrăgându-și percepția din drame sau conflicte își regăsesc liniștea. Nici
dacă se izolează, această conjunctură astrală nu le permite să activeze într-un registru pozitiv. Drept
dovadă stă nu doar conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, ci și careul pe care Mercur îl împlinește
cu Pluton și care ne îndeamnă să explorăm anumite complexe de inferioritate sau să ne vedem
propriile greșeli în mod disproporționat.
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Nu ne rămâne decât să intervenim pe această negație aplicată calității vieții cu o nouă
negație. Expresii gen "eu nu sunt problema" sau "refuz să particip la tot acest eveniment negativ"
sunt doar câteva sugestii care ne ajută să ne depășim obstacolele pe care ni le-am creat. Un pasionat
de ezoterism sau o persoană care se află în căutarea adevărului va resimții această conjuncție
malefică drept un obstacol despre care nu poate emite în această etapă nicio părere. O resimte ca pe
o greutate foarte mare construită cu scopul de a nega tot ceea ce au acumulat până acum.
Cel care nu se preocupă de viața spirituală, care își trăiește existența prim episoade comune
va considera că de fiecare dată când urmărește să-și îndulcească negația, săvârșește o greșeală pe
care anturajul i-o va sancționa foarte dur. Va conștientiza, în felul acesta, că se află într-un moment
de maxima tensiune pe care nu va știi cum să-l gestioneze.
Dar oricât de multe detalii am încercat să extragem din această ecuație astrală nu ajungem la
un rezultat concludent dacă nu le raportăm pe acestea, la mesajul real care este repartizat celor trei
sectoare prin intermediul cărora dorim să caracterizăm momentul prezentului. Întoarcerea spre
trecut, adică în primele trei luni ale anului 2015, înseamnă dorința de a gestiona rezerve despre care
nu mai știm dacă există. Cel care se orientează pe latura spirituală va căuta rezerve mentale,
spirituale, va căuta oameni care să inspire sau să-i ajute să se echilibreze. Cei care se gândesc la
bani, la avere, la confort material sau la plăcere, vor căuta în trecut datornicii care să-i scoată din
impasul în care se află acum. Indiferent de zona în care activam cu toții vom privi acum înapoi în
speranța că acesta va conține și un arhivar de care am uitat și pe care îl găsim ca pe un noroc pe care
Dumnezeu ni l-a scos în cale.
Nu trebuie însă să avem prea mari așteptări. Careul pe care Mercur și Pluton îl împlinesc
duce și la explorarea secretelor celorlalți și este posibil ca informațiile pe care le aflam să nu ne
convine deloc. Unii din această călătorie s-ar putea să nu se aleagă cu nimic, dar asta nu înseamnă
că obligatoriu trebuie să emită păreri despre sine pe care, în viitor, să le aplice ca pe niște sancțiuni.
Expresii gen: "Nu sunt în stare!", "Nu pot să fac nimic!", "Nu am putere!", "Nu pot să iubesc!"
ş.a.m.d. sunt doar câteva din expresiile la care vor apela cei care vor să-și aplice o corecție, să se
învinuiască de faptul că în acest context total neobișnuit nu au reușit să-și rezolve foarte simplu
aceste probleme.
În cea de a doua zi de Leu (Luna în Leu) vom încerca să ne lăsăm în voia acestor deschideri
și, poate, să fim atenți la detalii. Interesul pentru detalii îl vom avea mai târziu în a doua parte a zilei
de 11 septembrie, când Luna va intra în zodia Fecioară. Acum vom căuta să analizăm mai bine
faptele din ultima perioadă și să căutăm momentele în care am dat dovadă de curaj. Trecerea Lunii
pline zodia Leu ne aduce acum un fundal interesant conjuncției Lunii negre cu Capul Dragonului.
Vom trece de la frică, angoasă, la curaj și eficiență. Este adevărat, se va face din nou apel la
anumite rezerve în ideea că drama vieții personale va fi cumva atenuată. Asta înseamnă că în 10
septembrie ne vom aminti de cheltuieli pe care le-am amânată sau pe care le vedem dintr-o dată
urgente.
În rest finalul acestei decade ia înfățișarea unei declarații de pace, nu cu anturajul, nici
măcar cu obiectele pe care ni le-am dorit cu atât de multă intensitate în zilele anterioare. Facem
pace cu propriul trecut pentru a putea să privim cu mai mult curaj în față, spre drama retrăirii
anumitor experiențe pe care lunile următoare nu vor conteni să ni le pună la picioare și să ne
convingă că acestea sunt singurele achiziții care contează.
Așa după cum se poate constata, prima decadă a lunii septembrie vine asupra noastră cu o
greutate aparte. Acum avem impresia că volumul de lucruru este mult mai mare, că nu suntem
remunerați de cât de mult muncim sau că traseul pe care am pornit, tehnicile pe care le aplicăm sau
informațiile la care facem apel nu mai sunt de actualitate. Cel care se menține pe această atitudine
construită împotriva propriului destin, împotriva calității trecutului garantat se îndreaptă către
rezultate sterile. Viața este o sumă de forțe complexe, iar asta înseamnă că bucuria și necazul își dau
mănă pentru a construi chipul neobișnuit al diversității. O viață plină de experiențe nu este
neapărată o viață bogată. Din această cauză cel care cade acum în păcatul negației este informat că
lunile următoare nu îi va permite să și-l revizuiască, ci pentru că va avea altele de făcut și va trebui
să trăiască mult timp cu el.
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Decada a II-a (11 – 20 septembrie)
Picăturile de roua vindecă sau întrerup somnul?

DECADA NR. 26
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

4

1-10 februarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

28

1-10 octombrie

Moralitate, spiritualitate, progres

23

11-20 august

Divergențe de opinie. Nevoie de certitudine. Interese pentru valorile tradiționale ca semn de
acces la o putere verificată. Este evitat un tratament. Disconfortul alimentează teama. Răzbunarea
inspiră teamă. Senzualitatea provoca ilaritate. Sedimentare. Regret. Amintirile sunt grele.
Simplitatea nu salvează. Este înghițită o minciună. Inteligenta caută mijloace noi de exprimare. Se
dorește combinarea elementelor incompatibile. Se repune în funcțiune un drept. Impuls. Anihilare.
Aspirații spre dreptate. Credința joacă într-un film de acțiune. Se visează la o mare bogăție.
Îndrăzneala susține războiul binelui cu răul. Sentimentul devine regulă. Este zdruncinat un mare
edificiu. Declarație publică neîndurătoare. Individualitatea este privită ca o pedeapsă. Se uită un
lucru important din cauza mâniei. Curajul este întreținut de ambiție. Jocul de-a convingerea.
Respect neașteptat de mare pentru intenție. Disciplină. Spirit critic. Judecata. Aspirații către relații
imposibile. Se încalcă o regulă. Centre de putere trec prin perioade stranii de liniște. Dragostea
neîmpărtășită devine incendiară.
Pentru decadă a doua a lunii septembrie lucrurile au o mai bună perspectivă în ceea ce
privesc sentimentele sau în ceea ce privește echilibru psiho-emoțional. Cu toate că în prima decadă
unii s-au simțit de-a dreptul copleșiți de toate mesajele care vin spre ei, de toate invitațiile cărora sar putea să nu le fi putut face față așa cum se cuvine, în această decadă evenimentele concrete își
extrag puterea din echilibrul afectiv probat în decada anterioară, așa cum a fost el. De altfel, faptul
că nu mai suntem atât de mult presați, în modul în care s-a-ntâmplat în ultimele 10 zile, să
întoarcem ochii înapoi și să căutam răspunsuri la evenimentele pe care le-am parcurs, nu înseamnă
că suntem atât de câștigați sau atât de norocoși. Structurile afectivă, morală sau chiar educația pe
care ne vom baza la această decadă face trimitere la prima decadă a lunii octombrie, atunci când
Marte și Neptun se vor afla într-o opoziție și când este pus la îndoială sentimentul corect sau faptul
că am putea alege în cunoștință de cauză să ne rezolvăm problemele de unii singuri fără a implica
pe ceilalți în acest joc.
Valorile spirituale ne vor aduce însă mai mult optimism și mai mult spirit practic pentru că
reușesc să extragă puterea din momentul în care Jupiter a trecut în Fecioară, adică din intervalul 11 20 august. Vom vedea însă de-a lungul celor 10 zile pe care le analizăm aici că vom fi îndemnați să
facem uz de forță sau să dăm dovadă de înțelepciune așa cum în prima decadă nu ni s-a cerut. Asta
înseamnă că este posibil să avem mai multă libertate de expresie, să ni se permită chiar să ne grăbim
puțin fără a fi amenințați că pierdem poziția, banii, prietenii sau alte elemente importante pentru
confortul personal.
Ceea ce este foarte important din dinamica acestei decade vine spre noi chiar din prima zi,
când în prima jumătate Luna se va afla în careu cu Saturn și ne va aminti despre condiționări sau
despre vise pe care nu putem să ni le punem în aplicare. Mercur va începe să micșoreze toleranța
opoziției cu Uranus, ceea ce înseamnă că aceste constrângeri care vin spre noi în dimineața zilei de
11 septembrie au nevoie de prea multă certitudine pentru a dura. Acum nu suntem mulțumiți cu
soluții de moment și de aceea unii vor fi reticenți sau morocănoși arătând că nu le convine nimic.
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Acest tip de constrângere nu este nou și nici este atât de periculos pe cum se arată. El poate
deveni expresia unui rău de perspectivă dacă este așezat unde nu trebuie. Grijile pentru ziua de
mâine ar trebui să le lăsăm zilei de mâine, nu trebuie să le aducem în prezent, arătând prin asta că
suntem înțelepți sau că am fost avertizați. Din această cauză acum pot apărea divergențe de opinie
care duc la întârzierea unor proiecte sau la conflicte lipsite de rost importanță sau lipsite de o
valoare pentru protagoniști.
Dacă Mercur i se opune lui Uranus asta înseamnă că împreună cu Pluton vor forma un careu
în T pe semne cardinale cu Pluton planetă focar. Grija de acum, teama că în viitor s-ar putea să nu
ne descurcăm în fața unei probleme mai mari sau care vizează grupul de apartenență are cumva un
echivalent în planul realității. Prima decadă acestei luni ne-a solicitat atât de mult încât unii au
rămas fără bani și fără prieteni sau fără casă, iar acum se gândesc unde vor sta pe ce drum vor porni
și acestea să fie elementele care-i vor frământa atât de mult încât să-și piardă controlul. Nu este
nimic rău în a fi responsabili chiar și acum în acest din urmă ceas, dar este greșit să arătăm altceva,
spre exemplu că suntem supărați că cineva a întârziat la o întâlnire, că răsare Soarele mai repede sau
că s-a întrerupt energia electrică.
În după-amiaza acestei zile când Luna va trece în Fecioară grijile vor prinde contur și este
posibil ca anumite interese să se selecteze de la sine, iar cei care au fost tulburați în prima parte a
zilei să se bucure de puținul care le-a rămas și să se îngrijoreze mai tare pentru lucrurile de maximă
importanță acum în această decadă. Planurile pe termen lung, pe viitorul îndepărtat sunt amânate
pentru că se înțelege că nu este adecvat să facem echipă cu oricine, chiar dacă la puținul care ne-a
rămas chiar nu mai contează.
Practic, încă din 10 septembrie ecuația astrală trimite spre noi amenințări de luptă. Faptul că
Luna va trece prin conjuncția cu Jupiter înseamnă neapărat să treacă și prin opoziția cu Neptun, iar
asta înseamnă teama de iluzii, teama de a fi înșelată de un partener de dialog sau refuzul de a merge
mai departe. Asta înseamnă că agitația zilei anterioare ar putea să inspire teamă sau chiar răzbunare
și să devieze atenția individului de la ceea ce și-a propus cu înțelepciune: să repare greșeala făcută
din prostie.
De altfel, cei care lucrează cu energie ori care doresc să-și trăiască viața prin responsabilitate
sau prin respect față de semeni vor privi ziua de 12 septembrie ca pe o luptă împotriva risipei. Este
adevărat multe din conjuncturile de-acum, fie cele care se împlinesc la grad perfect, fie altele care
sunt puternice acum, aduc o anume curiozitate față de planurile de viitor. De aici și un ușor
disconfort care-l duce pe individ spre rigiditate. Luna în Fecioară aduce în contextul acesta
rigiditatea celui care nu are de unde cheltui și care va apărea în ochii celor din jur ca un zgârcit. Este
posibil ca această zgârcenie să nu se refere acum la bani sau la alte elemente de factură materialistă,
ci să se refere la starea de sănătate sau la timp. Luna i se opune acum lui Neptun, dar și Soarele lui
Chiron, iar această greutate se va construi pe axa Fecioară-Pești, din această cauză problemele
interne ale unui individ, greutățile de familie sau poate chiar frământările sale sufletești ar putea
părea altfel în ochii celorlalți. Nu va interesa pe nimeni dacă el se luptă cu durerile de cap, cu
durerile reumatice sau cu alte afecțiuni poate chiar unele foarte grave. Este important că nu dorește
să iasă în oraș, să se întâlnească cu prietenii ori nu vrea să pornesc într-o călătorie îndrăzneață.
Aspectul se va dovedi foarte dur, reticent sau periculos și pentru cei care învață, care se
ocupă de șlefuire caracterului sau care au de susținut examene. Această întâlnire a de pe zodia
Fecioară, acolo unde se află și Jupiter, despre care știm că este încercat pe linie ideologică sau a
aplicării practice a unor idei, poate însemna și tulburări de conștiință sau rătăcire pentru că s-a picat
la un test. Nu trebuie să ne mire că viața ne lansează în continuare o invitație profundă, ceea care
este cea mai importantă pentru noi acum în acest an. Practic misterul, nu doar cel aferent zilelor de
Fecioară (Luna în Fecioară), ci acela care ne vine din opoziția Soarelui cu Chiron face referire la
înțelegerea informației negative care poate îmbolnăvi trupul, mintea sau chiar sufletul.
Tehnicile moderne de vindecare ne vorbesc despre importanța informației și despre impactul
unei etichete asupra comportamentului uman. Nu doresc să limitez acest unghi foarte puternic doar
la nivelul unei singure terapii. Este important pentru cel care are mare nevoie acum de vindecare săși deschidă mintea și să primească dragostea universului sub formă de informații. Un terapeut nu
dorește să aibă neapărat impact asupra pacientului, cât urmărește conectarea acestuia la sursa
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universală de vindecare, adică să le reamintească celulelor fizice sau celulelor subtile cine este cu
adevărat și, mai ales, cum funcționează. Terapeutul lucrează foarte bine cu această informație, dar
nu prin sugestie, așa cum ne învață literatura de fast-food americană cea care confundă repetarea
mecanică a unor sugestii (etichete) cu gândirea pozitivă, ci prin reconectare. Un terapeut îl
conectează pe individ la dragostea universului pentru a-și aminti că nu este un eșec al universului, ci
este o picătură de iubire care îl caută pe Dumnezeu în creație. Este posibil ca în acest traseu, în
această aventură, multe să nu iasă așa cum trebuie sau să se întoarcă împotriva structurii sale
angelice. Este suficient se întâlnești un om care să-ți amintească cum este să fii frumos la suflet, la
minte, la inima și dintr-o dată strălucești și tu, dintr-o dată te ridici.

A porni cu aceste gânduri minunate spre conjuncția Lună-Soare, adică spre inițierea unui
nou ciclu lunar, înseamnă a pune la baza ființei care ești o putere nebănuită. Este posibil ca toate
acestea să ceară consum suplimentar, pentru că oamenii sunt preocupați prea mult de avere, de
satisfacții, de plăceri, de case, de mașini, de conturi din bancă și nu văd cât de aproape sunt de
vindecare. Este posibil nici măcar să nu vadă că s-au vindecat și să țină cont doar de semnalele
corpului care încă nu a intrat în noul ritm. Momentul 13 septembrie, când Luna și Chiron sunt în
opoziție, cu puțin timp înainte de a se împlini Luna nouă, mulți își vor pierde credința în lucrurile pe
care nu le văd pentru că această putere de vindecare nu poate fi încă înțeleasă. Probabil că va fi
nevoie de alte intervenții, poate nu doar de una singură, pentru ca magia acestei conectări să
producă în viața individului evenimente cu adevărat cosmice. Un terapeut atunci când îl centrează
pe pacient în el însuși întregul univers se bucura de transformarea sa și de a celor din jur, de
întoarcerea spre lumină și chiar dacă uneori se folosește de figuri de stil o face nu pentru că dorește
să impresioneze, ci pentru a integra în mesajul său cât mai multe elemente.
Acum, când Luna se ceartă cu Chiron, adică emoția se pune de-a curmezișul mesajului
vindecător unii preferă să-și amintească lucruri grele, informații apăsătoare acelea care prin
agresivitatea lor îi țin pe oamenii vigilenți și îi fac să vadă mult mai lucid lucru lipsită de importanță
din jurul lor. Dacă dintr-o dată și ar reaminti cât de importantă este simplitatea atunci s-ar salva, nu
ar fi nevoie de nici un sacrificiu și bucuria împlinirii sufletești dă dintr-o dată sensul vieții.
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În procesul vindecării sunt însă aduse la lumina multe informații cu care individul nu s-a
împăcat încă tocmai cu scopul de a-și găsi liniștea. Dar aici când ne referim la vindecare nu dorim
să limităm această informație care ne vine cu atât de multă generozitate din subtil, dintr-o ierarhia
vindecătorilor, ci ne referim și la boli sociale, la tulburări comportamentale sau la dizarmonii pe
care oamenii le întrețin prin preocupările lor de grup. Unui terapeut nu i se pare deloc suspect că
unii oameni manifestă anumite comportamente deviante sau devin agresivi ori arată un
comportament antisocial doar în anumite conjuncturi, nici într-un caz acasă sau când sunt singuri.
Asta arată că sunt fragmente, părți din boli sociale pe care sufletele comune ale grupurilor, ale
națiunilor sau chiar ale rasei umane în ansamblu le manifestă. Vindecarea de acum atinge aceste
puncte, adică aceste zone de care nu se poate ocupa orice terapeut.
Întâlnirea luminariilor pe zodia Fecioară aduce această forță concentrată a voinței. Fie că
avem putere, fie că nu avem, ne ridicam de jos, din sărăcie, din puțin sau fără să avem puterea
necesară pentru a înfrunta un obstacol care acum, în aceste momente, ni se pare foarte real. Dacă
experiențele anterioare, cele care au venit spre noi la începutul lunii februarie au fost puternice sau
au fost înțelese așa cum trebuie, rezervele speciale la care se face apel acum vor fi atât de puternice
și atât de importante încât vor reîncărca energetic sau poate cu alte resurse corpul, emoția mintea
sau sufletul în așa fel încât să facă față efortului pe care și-l propun. Practic acesta este modul prin
care credința în bine devine aievea. Dacă în spate exista un comportament sau un istoric pozitiv care
să susțină această ambiție nebună de a depăși condiția sau de a înfrunta un rău individul va avea
impresia că nu este suficientă de puternic încredințat pe cât ar trebui să nu mai încerce să facă asta.
De fapt, ca și multe alte situații pe care le traversam aici și pe care le explicăm prin trimiteri la
anumite mesaje cu caracter filozofic sau ezoteric, și care cer această confirmare a credinței proprii,
se încadrează într-un mecanism aparte. Chiar și pentru aceasta este o schemă de aplicare. Nu este
cazul să fim suficient de naivi încât să credem că toate acestea nu țin de credință și se aplică doar în
zona elementelor abstracte la care omul oricum nu ajunge. Nu, credința a fost dată pentru a fi
folosită și aici în această lume și nu trebuie să fii orb, surd, mut sau prost pentru a-i dovedii ce e
credința.
Dacă va înțelege că toate aceste elemente care țin de curățarea sufletului sunt importante
pentru a împlini scopul pentru care am venit aici în această lume nu a alimenta fluctuațiile negative,
atunci individul va atinge o anumită stare de mulțumire, o încântare sau o satisfacție care i-ar spune
că armonia este reală. În caz contrar, armonia la care a ajuns este doar o impresie, o iluzie care-l
păcălește la fel cum a fost păcălit și de faptul că experiențele care vin din trecut sunt utile sau că
dacă își îndreaptă atenția către ele se va elibera de durere. Pentru că în univers timpul se exprimă
altfel decât îl vedem sau înțelegem noi, din nenumărate motive, multe dintre ele chiar obiective, nu
suntem grăbiți să înțelegem acum toate aceste lucruri atât de importante pentru suflet. Nu suntem
grăbiți nici măcar acolo unde se pare că aceasta este singura soluție pentru ca armonia să fie
restabilită și viața să fie salvată. Din nou, universul are o altă părere despre ciclul existențelor,
despre această călătorie a sufletului încât nu există niciun motiv subtil pentru care să se exercite o
presiune în sensul acesta. Acolo unde se constată că terapeutul grăbește lucrurile și pacientul
observă că este presat de ideile terapeutului să intre într-o zonă fără a-și exprima direct intenția de a
face acest lucru, avem de-a face cu șiretenie, cu un escroc sau cu un vampir care dorește să se
hrănească cu grija, teama sau cu suferințele celorlalți.
Societatea de consum educă foarte bine personajele negative să se descurce în orice situație,
adică să caute cu atenție persoanele pe care să le păcălească. Nu tratăm aici problema torționarilor și
nici a victimelor, ci dorim să arătăm că procesul vindecării care vine spre noi acum în mijlocul lunii
septembrie este o grație a universului care nu presează și nu complică lucrurile deloc, tocmai pentru
că este expresia generică a universului care cunoaște totul, nu expresia unor dorințe egoiste care nu
repara nimic, ci doar strică.
Trecerea lunii în zodia Balanță înseamnă a face dovada faptului că nu mai putem fi păcăliți
în modul în care am fost până acum. Asta înseamnă să arătăm că suntem înțelepți, că suntem maturi
sau mai bine pregătiți la capitolul maturitate. Este, de altfel, și momentul în care Luna se va apropia
de Capul Dragonului inițiind un nou ciclu draconic cel care se referea la suflet și la valorile
spirituale. Asta înseamnă că evenimentele pe care le-am parcurs în luna august și care au vizat
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trecerea lui Jupiter în zodia Fecioară, arată așezarea moralității pe alte baze și devin repere foarte
importante pentru sănătatea mentală.
Ceea ce se întâmplă acum pe începutul zodiei Balanță pune în mare dificultate orice formă
de dialog pe care am putea să o ducem pe spațiul public. Dacă ne referim la dimensiunea personală
atunci nu ar fi nicio problemă dacă am considera că pe alocuri anumite persoane nu agreează
mesajul pe care-l transmitem sau nu suntem înțeleși. Lucrurile se complică atunci când se duc
tratativele între state, atunci când lumea se schimbă și are nevoie să comunice, să permită un schimb
rapid de informații pentru ca anumite lucruri să fie clarificate într-un timp foarte scurt. Ceea ce
experimentăm acum sunt mai curând înțelegeri pe baza unor motive mai puțin corecte. Fiecare
dintre partenerii dialogului dorește să îl înșele pe celălalt nespunându-i totul sau obligându-l să
accepte condițiile dure. Dar, așa cum am văzut în analizele pe care le facem săptămânal aici,
niciodată o decizie socială nu a rămas fără urmări în planul vieții private. Deci ceea ce se întâmplă
acum pe linie diplomatică sau, mai exact, ceea ce nu se întâmplă, deși ar trebui, aduce un gol în
viața intimă, un zdruncin între instituția familiei sau punând în dificultate ideea de asociere pentru
prosperitate.
15 septembrie ne vorbește despre puterea de a găsi cele mai bune soluții. Ne-am mai întâlnit
cu astfel de direcție de-a lungul acestui an și mulți dintre noi au știut cum să le gestioneze. Acum
combinațiile factorilor astrali duc spre așezarea priorităților. Practic, de-aici ne vine puterea, nu atât
de mult din modul cum gestionam patrimoniul pe care îl avem. Luna se întâlnește în 15 septembrie
cu Mercur și va împlini până în seara acestei zile și opoziția cu Uranus lucrând mult asupra
convingerilor. Înțelegem, astfel, că aducem din trecut fapte și vorbim despre ele ca și cum
conținutul lor este singurul element care ne ajută să diminuăm nemulțumirea față de ceea ce avem
acum și să ne ducă la o sporire a resurselor. Mintea rătăcește acum prin zone neobișnuite și va
încerca să-și amintească povești frumoase despre oameni puternici, povești triste despre oameni
slabi sau povești cu adevărat remarcabile despre oameni unici.
Cei care lucrează cu energie ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor
înțelege că sentimentele trebuie ținute acum sub control. Vor vorbi puțin și vor acționa mai mult
tocmai pentru că din întâlnirea Lunii cu Mercur cuvintele dau impresia că o iau razna și tulbură
sentimentul fără a-i mai permite individului să-și mai revină după o posibilă confruntare. Dar
lucrurile nu trebuie luate acum în tragic pentru că ziua de 15 septembrie împlinește și un sextil cu
Venus care înseamnă invitație la împăcare. Practic, Venus mediază opoziția pe care Uranus o
trimite către conjuncția Lunii cu Mercur. Asta înseamnă că orice ieșire din ritm, orice diminuare a
egoismului sau orice sentiment care încălzește atmosfera ne duce către soluții extraordinare.
Este adevărat n-avem prea multe posibilități de a acționa. Nu sunt foarte multe posibilități
nici măcar de a săvârși acțiuni foarte bune sau încărcate de compasiune pentru că Venus în Leu mai
mult rănește decât ajută. Înțelegem, astfel, că se pune prea mare greutate pe un sentiment prea firav
ori se așteaptă prea mult de la o relație care până acum n-a dovedit decât severitate. Faptul că se
îndulcește un pic, nu înseamnă că produce evenimente benefice, nu înseamnă că situația în
ansamblul ei se schimba. Mintea rămâne în continuare rătăcitoare, iar voința este zdruncinată de
ambiții pe care cu greu le înțelegem așa cum sunt sau de observare a unor evenimente sociale sau
întâmplări pe care le parcurg semenii noștri despre care nu putem spune ceea ce gândim. Există
acest obstacol al blocării ideilor sau obstacol al blocării cuvintelor ca și cum avem voie să facem
toate prostiile din lume însă n-avem voie să spunem adevărul și nici să criticăm în mod constructiv
un lucru rău.
Este adevărat că pe acest fond este liber să intervină subiectivismul și unii chiar vor analiza
această tendință de a judeca totul din punctul de vedere al experienței personale sau exclusiv pe
baza acestora prin prisma faptului că evenimentele concrete își extrag puterea din rememorări ale
trecutului, pe alocuri chiar abuzive, care s-au consumat
La începutul lunii februarie înțelegeam că puterea acestui subiectivism este foarte mare.
Mulți se vor păcălit că experiențele pe care le-au trăit se aplică într-un cadru mai mare și că pot
judeca orice după puținul pe care l-au înțeles sau trăit.
De partea cealaltă caracterul dur al acestor evenimente ar putea să ridice mari semne de
întrebare despre gradul de cultură al unor grupuri nou înființate. Subiectivismul exacerbat dacă nu
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primește o replică pe măsura din partea unui factor de reglare poate duce la egocentrism, iar de aici
nimic bun nu poate să iasă. Iată cât de simplu se poate ajunge la a exprima un comportament care
este mai puțin corect și de la care puțini dintre cei pasionați de astrologie se așteaptă. Chiar dacă
zodia Balanță nu reprezintă expresia cea mai înaltă a echilibrului nu se așteaptă nimeni să întrețină
această severitate a lucrului neterminat ca și cum abia a așteptat un moment dinamic pentru că
resursele individuale să fie folosite doar în scopuri negative.
Acesta este tonusul pe care îl are Luna la trecerea de acum prin zodia Balanță, când este încă
foarte aproape conjuncția lui Lilith cu Capul Dragonului. Aceeași notă, doar cu mici modificări, se
va menține și-n ziua de 16 septembrie, când se va împlini sextilul cu Marte și când vine rândul
planetei Marte să medieze opoziția pe care Luna și Uranus o împlinesc. De această dată se va vorbi
mai mult despre independență, despre noblețe cu toate că va fi aduse în discuție propria
independență sau propria noblețe și nici într-un caz ca valori universale încadrate sau definite de
acești termeni. Astfel, se merge mai departe prin a da viață unei tendințe anarhice sau pentru a
combate un adversar până la anihilarea lui. Este adevărat că elementul neprevăzut are acum un
cuvânt important de spus prin faptul că Uranus, împlinind un unghi pozitiv cu Marte, nu va lăsa ca
lucrurile să se desfășoare în totalitatea lor la voia întâmplării. Elementul neprevăzut care vine din
această relație trebuie în mod imperios necesar să atingă un anume grad al satisfacției personale.
Oamenii nu sunt nebuni degeaba, nu sunt excentrici în mod gratuit, nu aruncă degeaba cu bani în
stânga și-n dreapta, ci vor să obțină în schimb ceva. Ceea ce doresc să obțină oameni acum prin
ușurința cu care se dedau exceselor ar putea să fie impregnat de aspirații sau de un anume spirit
justițiar. În cazul celor care au preocupări spirituale, lucrurile nu vor fi impregnate și de elemente
morale ce aduc definiții noi credinței, justiției, compasiunii sau iubirii.
Toate însă sunt baloane de săpun pentru că în continuare suntem în perioada în care Jupiter
și Neptun sunt în opoziție, iar momentele acestea de risipă arată cel mai bine trăsătura negativă a
acestei opoziții: criza de bani, criza de bunuri, crize de conștiință.
Dacă în ceea ce privește viața personală aceste lucruri nu interesează prea mult și nici nu
sperie pentru că doar în această zonă au avut până acum un anume crescendo, viața socială uzează
de drepturi care nu sunt specifice, adâncind criza de identitate. Dacă această criză de identitate a
fost dată până acum de bani, valori, materiale sau privilegii atunci puterea anarhică pe care opoziția
Jupiter-Neptun o distruge ne vorbește despre un vis frumos și aduce dreptatea pe care ne-o dorim în
sectorul opus, în sectorul celălalt cu scopul de a întări adversarului puterea de a acționa. Este de la
sine înțeles că această ipostază este marcată de o tensiune socială aparte. De altfel, nu este singura
din acest an însă poate să fie una dintre cele mai dure pentru că ne ia pe nepregătite.
Însă, în acest tip de analiză pe care îl facem aici, nu ne interesează prea mult valorile
materiale, decât în măsura în care anumite lipsuri au un ecou puternic asupra conștiinței individuale.
Nu ne interesează dacă bogătașii își schimbă pozițiile între ei și nici cum își pierde un individ
privilegiile pe care i le dă funcția. De această dată însă lucrurile pot să se declanșeze în cascadă, în
așa fel încât cea mai mare lovitură s-o resimtă persoana situată pe treapta cea mai de jos a ierarhiei,
în speță omul obișnuit. Dar omul obișnuit are grijă de bunurile sale pentru că le câștigă cu sudarea
frunții sau cu un efort intens și avem speranța că nu va fi atât de mult luat prin surprindere cum vor
fi cei care muncesc pentru ceea ce au.
Trecând în Scorpion, Luna îi îndeamnă pe oamenii să meargă direct la esență. Practic,
această lună în Scorpion va însemna curiozitatea rea pe care o are un om atunci când trece prin
diverse probleme. Adică nu este de ajuns că anumite lucruri merg spre bine, ci ne interesează și cât
de rău îi merge vecinului său care este limita maximă a acestui rău, nu de alta, dar dorește să fie
pregătit.
În momentul în care Jupiter și Neptun își împlinesc opoziția lor la grad perfect contextul
astral ne va vorbi despre despărțire. Despărțirea acum nu are conotații banale. Mulți dintre cei care
sunt pasionați de astrologie se așteaptă ca această despărțire să aibă un echivalent planului concret.
De această dată însă rădăcinile acestei despărțiri rămân foarte mult ascunse privirii directe și cine va
dorii să înțeleagă care sunt implicațiile acestei separări va afla foarte multe lucruri despre sine,
despre misiunea pe care o are în această lume și despre cum anume să lucreze cu bunurile pe care le
are în jur.
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Este adevărat nu toți oamenii sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală și deci nu
au de ce să caute explicații într-o altă zonă decât în planul acțiunilor concrete. Despărțirile pentru ei
au acum conotații dramatice pentru că reprezintă etapa finală a unor demersuri despre care au aflat
la începutul lunii februarie. Acești oameni ajung la despărțire pentru că au gustat din singurătate sau
au fost marginalizați ori pur și simplu li s-a oprit trecerea către o nouă etapă. Dacă urmărim
contextul astral al zilei de 17 septembrie este puțin probabil ca întreaga complexitate a factorului
astral care se consumă acum să se limiteze la câteva despărțiri banale prin care ar putea să fie uitate
până și de cei care le trăiesc acum cu atât de multă implicare.
Valorile speciale ale acestei opoziții se referă în mod special la rolul pe care-l are un individ
în grupul de apartenență, maniera în care acest individ alege să-și ducă viața şi creează un anumit
fel de afiliere, o ținuta parte, o anumită modalitate de a se exprima sau apelează la un anumit fond
de cuvinte care are asupra grupului un anume impact. Cu cât câmpul conștiinței sale este mai extins,
cu cât cunoștințele sale din această lume sunt mai vaste. Cu cât inteligența sa este mai pătrunzătoare
cu atât mesajul său este mai complex și lucrarea pe care o face mai durabilă în timp.
Atunci când toate aceste calități ale ființei unui ghid se întâlnesc și cu disponibilitatea pentru
efort, atunci când acest om înzestrat mai și muncește, structura pe care o distribuie asupra celorlalți
oameni ia înfățișarea unui schelet care îi poate apăra de multe intemperii pe cele le atrag în intenția
lor de a face bine, de a proteja, de a salva. E totuși, chiar și acești oameni, prin binele pe care-l fac,
pot deveni la un moment dat obstacole în calea unor indivizi care vor să experimenteze un adevăr,
nu direct, ci pe căi ocolite. Este posibil ca un ghid să se piardă în dorința sa de a prezenta un mesaj
impecabil și să neglijeze un aspect care este definitoriu pentru această lume. Lumea fizică păcălește
conștiința, iar mintea fură din energie căutând în permanență să devieze sufletul de la misiunea pe
care și-a propus-o. Cei care sunt sensibili și nu se lasă consumați de orgoliul de a construi ceva
remarcabil, care este de altfel mult mai rafinat decât orgoliul unui om comun, vor înțelege destul de
repede că unii oameni nu trebuie presați, trebuie lăsați să înțeleagă, să priceapă, să cunoască în
ritmul lor și că poate dacă fără să-și dea seamă au depășit cumva măsura, la un moment dat trebuie
să se oprească. Acesta este primul moment în care înțeleg că o parte din mesajul lor trebuie să
moară și trebuie lăsat pe altcineva în loc. Este adevărat că sunt mulți pasionați de ezoterism care nu
îmbrățișează această idee pentru că sunt destul de rigizi în a lucra cu aceste noțiuni. Pentru ei ideea
de maestru începe și se termină cu a transfera o informație, nu iau în calcul că mesajul maestrului
nu este același de la început și
până la sfârșit și pentru că se
cere
ajustarea
acestuia
încercarea discipolului în fața
acestei necunoscute va fi dirept
proporțională cu încercarea
maestrului pe linia răbdării de a
modela caractere care se pot
întoarce oricând împotriva sa.
Cei care nu înțeleg acest
lucru și insistă foarte mult pe
această zdruncinare pozitivă a
conștiinței celorlalți reușesc întradevăr să construiască o mare
operă, să lase în urma lor cu
creație remarcabilă dar devin
victimele propriilor procese.
Lucrurile acestea nu sunt prea complicate și ca să le observi n-ai nevoie de cunoștințe
avansate de ezoterism. Eșecul maestrului se datorează forței de opoziție care se construiește în
mintea discipolului în momentul în care este șlefuită. Dacă avem de-a face cu un maestru care
participă la o lucrare, care depășește beneficiile ce țin de această lume atunci lucrurile se complică
puțin pentru că doar un maestrul situat pe același nivel poate știi când se insistă prea mult pe
mesajul său, când se greșește sau când trebuie să se oprească.
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În toată această construcție, discipolul, elevul nu poate știi niciodată care este momentul în
care maestrul se desprinde de construcția sa, când acesta va trece în eternitate, când se va desprinde
de tot ceea ce are de lăsat în această lume. Doar creatorul în sine știe când este acest moment, doar
dacă este atent la ceea ce se întâmplă cu el.
Despre această despărțire este vorba acum în această zi de 17 septembrie pentru că acestor
opoziții dintre Jupiter și Neptun li se alătură și alte evenimente astrale cum sunt sextilul SaturnJunon, intrarea lui Junon în Balanță, intrarea lui Mercur în mers retrograd pentru o durată de
aproximativ trei săptămâni. Cei care-i traduc mesajul astral se vor opri asupra ideii de lăcomie
atunci când vorbesc despre despărțire. Fie că este vorba de perseverență fie că este vorba de a dărui
mai mult, toate acestea au integrat în structura lor și o picătură de lăcomie. Nu degeaba maestrul,
profesorul, ghidul sau liderul este acum îndemnat să-și reevalueze munca și chiar să o oprească
pentru că Saturn și Junon prin înțelegerile lor secrete (acest unghi se împlinește de pe ultimele grade
ale zodiilor tranzitate de cele două corpuri cerești) și nu degeaba pe aceste dispuneri Mercur este
static, adică se pregătește pentru inițierea mersului retrograd. Aceste noi evaluări aduc multă
zăpăceală în anumite demersuri care nu s-au finalizat încă și discontinuitate în lansarea unui mesaj.
Obsesia dreptății ar putea să îi determine pe unii oameni să creadă că nu mai au timp și trebuie
acum să acționeze în forță pentru că pe viitor nu vor mai avea ocazia. Se va vorbi pe aceste unghiuri
de reeditarea unor asocieri mai vechi, în special în cazul celor care dovedesc un atașament puternic
față de un stil de viață materialist sau față de imaginea pe care o au în societate. Așa cum este lesne
de observat toată această furtună ascunde și o relație proastă între membrii unui grup sau chiar
umilințe pe care trebuie să le suporte persoana cea mai sensibilă, cea mai inteligentă sau cea mai
eficientă.
Nu este cazul să insistăm prea mult pe această idee de despărțire, dar indicând mecanismul
care este folosit acum va fi suficient pentru fiecare pasionat serios de astrologie să își poată încadra
evenimente personale în această matrice. Vom vedea în următoarele luni că trecerea lui Junon în
Balanță și, apoi, întâlnirea sa cu Lilith, ar putea să trezească sentimentul de aversiune față de
prietenii pe care îi avem acum, față de asociații pe care acum nu îi vedem cu ochii buni ca fiind
oameni sinceri și de bună credință. De asemenea, tot în zona socială combinația care vine din
intrarea lui Junon în zodia Balanță și inițierea mersului retrograd a lui Mercur în Balanță poate
aduce probleme cu legea sau complicații în această zonă juridică. Este adevărat că lucrurile acum
sunt mai puțin periculoase decât au fost pe traseul care au pregătit acest moment, în speță ultimele
18 luni. Acum se încearcă prin metode greșite acoperirea unei hotărâri corecte. Pentru că ideea de
despărțire este pregnantă în ecuația astrală a acestui moment a face dreptate împotriva dreptății
înseamnă a nedreptăți un bine pe care l-am crezut săvârșit pentru o perioadă mare de timp. Cu alte
cuvinte se poate anticipa încă de pe acum că momentul 17 septembrie sau, mai precis, Luna
septembrie a anului 2015 reprezintă punctul în care se va pune problema unei întoarceri. Nu ne
referim aici în mod special la partea financiară nici la cea politică, ci aici analizăm doar evoluția
conștiinței. Este adevărat, am fost pregătiți pentru această întoarcere spre trecut însă s-ar putea ca
unii să fi rămas în urmă sau să nu fi luat în serios toată această situație. Revenirea, întoarcerea,
reeditarea sunt termeni care vor fi exploatați într-o mare diversitate de posibilități.
Mulți și-au pus întrebarea ce se întâmplă cu un om în momentul în care moare. Care este
percepția sa, cum se face practic trecerea de la această lume fizică la lumea subtilă. Nu intrăm în
detalii referitoare la călătorii astrale, ci ne referim aici, pentru că așa cere mesajul astral, la
momentul în care ființa se desprinde de corpul care i-a fost înveliș o perioadă. Primul lucru pe care-l
simte este acea senzație că nu mai are control asupra corpului fizic. Noi cei care suntem în corpul
fizic nu putem știi cum este această senzație decât dacă ne-am pregăti în lungi perioade de meditație
sau de dedublare. Nașterea astrală este, așadar, încărcată de percepții pe care fizicul nu le poate
cunoaște.
Trecerea lui Saturn din Scorpion în Săgetător înseamnă revenirea la o formă de înțelegere
care ne poate duce către cunoaștere. Nu degeaba am făcut această comparație cu momentul în care
ființa iese din corp pentru că trecerea de la Scorpion la Săgetător, chiar și pentru Saturn care are un
mesaj disciplinat și atent, reprezintă evadarea dintr-o zonă care limitează sau întunecă.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

289

Este adevărat pentru că numai ce am lăsat în urmă regalul de forțe astrale care s-a consumat
în ziua de 17 septembrie este normal să avem încă proaspătă în minte ideea de despărțire. Intrarea
lui Saturn în Săgetător poate însemna despărțirea de un lucru lipsit de importanță și contactul cu
informații valoroase sau o decizie importantă care să schimbe lumina vieții.
Trecerea lui Saturn din Scorpion în Săgetător înseamnă și revenirea la un mod de a gândi, de
a ne exprima sau de a căuta adevărul în așa fel încât metoda de lucru să nu mai desconsidere
persoana doar de dragul de a obține un rezultat impecabil, ci să țină cont de curaj și de moralitate de
modul de a gândi de obiceiuri sau chiar de frici. Înțelegem, astfel, că întreaga furtuna dă semne că
se diminuează, chiar dacă anumite evenimente care au fost declanșate în ultima perioadă se vor
menține la aceeași intensitate.
Saturn în Săgetător reprezintă expresia gândirii superioare care țintește foarte sus și care
promite individului realizări pe măsură. Aici, acum, așa cum era de așteptat, va fi nevoie să se
îndeplinească o condiție: existența unor resurse. Astfel, Saturn care trece în Săgetător și Luna care
se află în careu cu Venus din Leu, ne dau clar senzația că nu am fost deloc înțelepți atunci când am
stabilit ce cheltuieli să facem, cui să dăm din ceea ce avem și cât de mult să ne consumăm pentru
problemele cu care ne-am confruntat la un moment dat. Aici poate fi vorba de mânie însă doar în
cazul celor tineri sau în cazul celor care obișnuiesc să abordeze orice fel de problemă cu o duritate
specifică. În rest Saturn din Săgetător aduce și un aer ușor distrat ca și cum toate ideile sunt
permise, toate comportamentele merită tolerate dacă sunt însoțite de voie bună de zâmbete ci de
toleranță. Acolo unde vor apărea contradicțiile ele vor fi rezolvate pe cale filozofică, prin apel la
noțiuni abstracte pe care cu mic efort toată lumea ar putea să le accepte.
Trecerea Lunii în Săgetător în ziua de 19 septembrie aducem o mai mare putere jocului și
până și problemele grave ce au venit spre noi de-a lungul acestei luni încărcate ar putea să ne
vorbească mai puțin despre disciplină și mai mult despre cheltuieli moderate, dar făcute cu
dezinvoltură. Adică nu risipim tot ceea ce avem, însă suma de bani sau cantitatea de energie pe care
o sacrificăm să fie aruncat în aer fără să se țină cont dacă prețul plătit este cel corect. Sunt greu de
acceptat aceste extravaganțe care vin spre noi odată cu intrarea lui Saturn în Săgetător mai ales că
până acum mesajul astral ne îndeamnă spre disciplină, reținere, calcul sau rezerva. Dar se pare că
avem nevoie și de această experiență cu atât mai mult acum când încă avem proaspăt în minte
sentimentul pericolului sau durerea despărțirii de un element sau de o persoană față de care am
investit sentimente profunde.
În felul acesta, cu această intrare a Lunii în Săgetător, se pregătește contactul lui Junon cu
Capul Dragonului, moment când o parte din complicațiile din ultima perioadă se aleg de la sine prin
vibrațiile oamenilor cu care hotărâm că trebuie să ne asociem. Este adevărat, se menține în
continuare tendința de a gusta din pericol, de aici și îndemnul astral spre aspirații greu de atins.
Aceste aspirații, dacă se referă și la relații, le vom transforma într-o adevărată greutate. Dar nu doar
relațiile devin imposibile, ci și oamenii care le formează, prin faptul că aleg să se judecă unii pe alții
pentru culpele pe care nu le-au.
Înțelegem, astfel, ca această componentă a explorării potențialului personal (evoluția
spirituală) nu se poate separa de drama întâlnirii cu greșelile vieții, adică evenimentele care s-au
consumat în mijlocul lunii august (11-20 august) au o mare legătură cu episoadele care au venit spre
noi în februarie. Din nou ne vom mira de faptul că există o atât de mare legătură între evenimente
astrale situate la mari depărtări de timp sau despre care nu am crezut că pot fi vreodată parte din
aceeași structură. Această întâlnire a lui Junon cu Capul Dragonului se referă și la mult discutatele
centre de putere care trec din nou prin momente stranii. De această dată momentele stranii sunt
tangente la liniște prin însă dacă acestea nu activează fără consilieri înțelepți, fără oameni care să
înțeleagă bine fenomenul social atunci vor ști să se protejeze, vor ști că liniștea aceasta este
periculoasă pentru că anunță o nouă furtună. De altfel, nu este treaba individului dacă grupul de
apartenență dorește să meargă într-o direcție greșită, decât dacă acest individ este chiar liderul
grupului.
Sunt multe lucruri care pot fi spuse despre aceste combinații astrale, mai ales că peste aceste
unghiuri intervin și conexiuni mult mai complexe care se construiesc între decade sau chiar legături
de factură ezoterică, pentru că multe ascunde sufletul omului. Vom vedea în analizele săptămânale
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unde aceste elemente astrale complexe sunt particularizate într-un mod mai detaliat și poate mult
mai clar decât am reușit aici, în această prezentare cu caracter general.
Așa după cum se constată, a doua decadă a lunii septembrie ne pune în fața unor episoade
astrale de o mare greutate pentru împlinirea destinului propriu. Cei care nu se preocupă de viața
spirituală s-ar putea să nu conștientizeze adâncimea acestor influențe, însă nu este atât de important
dacă aceste persoane conștientizează sau nu că sunt martorii unor evenimente cu adevărat istorice,
important este ca persoanele care au în viitorul apropiat un rol important în decizii aplicate
grupurilor, popoarelor sau poate chiar a rasei umane în ansamblu, să se trezească și să
conștientizeze că nu este posibil să mergem mai departe cu greutăți legate de gât. A sosit momentul
să lăsăm în urmă, nu haotic, ci printr-un mecanism susținut de magnetismul astral, acele greutăți
despre care ne-am informat în special în prima parte a anului 2015 dar, în cazul decadei de față, și
în mijlocul lunii august. Avem nevoie de flexibilitate în gândire, de claritate în a lucra cu
informațiile pe care le avem deja pentru a fi ca un burete curat care absoarbe ceea ce ne va fi
necesar pe viitor. Nu ne constrânge nimeni să înțelegem mai mult decât ne este necesar, nu ne
obligă nici măcar acest context astral remarcabil să participăm la episoade sociale dacă nu dorim
sau nu avem înscrisă intenția de evoluție în sufletul propriu în acest mod. Dar dacă am cerut acest
lucru (iar asta se poate vedea din calitatea evenimentelor care ne sunt aduse din trecut) atunci
necesitatea de fapt a vieții proprii ne îndeamnă să ținem cont de toate aceste lucruri. Vom vedea că
dacă avem un rol important în viitor tot acest mecanism care acum, când este consultat, pare foarte
complex, ni se va părea deosebit de simplu pentru că niciodată nu dă Dumnezeu omului mai mult
decât poate duce.
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Decada a III-a (21 – 30 septembrie)
La poalele muntelui florile nu sunt mai frumoase decât în vârf,
dar sunt mai multe. Singurătatea le vede invers.

DECADA NR. 27
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

11

11-20 aprilie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

31

1-10 noiembrie

Moralitate, spiritualitate, progres

27

21-30 septembrie

Curiozitate. Tentația de a schimba o regulă. Se încalcă dreptul de a trăi. Se cântărește prea
mult. Acces la informații noi. Tensiunea susținută de frica trece în plan secund. Riscul este
înlăturat. Divergențe de opinie sunt rezolvate pe cale diplomatică. Oscilația este periculoasă.
Lucrurile mici iau amploare. Descoperire importantă. Înclinație spre a gestiona afacerile altora.
Nemulțumire. Se învăță din investigarea emoțiilor. Accident. Ruptura. Ripostă. Devitalizare. Rana
se transforma un eveniment. Bună capacitate de execuție. Eleganța este pusă la încercare. Accesul
la cunoaștere este liber. Viziunea de ansamblu este încărcată de comori. Pregătiri pentru marile
evenimente ale finalului de an. Încercare pe răbdare. Patimă pentru lucruri indecente. Sunt
cercetate lucruri lipsite de importantă. Se risipește timp importanță. Acceptare. Frumosul atrage
atenția. Se lasă în urmă ceea ce este considerat distrugător pentru bază. Dezamorsarea unui
conflict. Cursul evenimentelor pare deja schimbat. Deschidere. Dialog. Diplomație.
Ultima decadă a lunii septembrie va încerca să rezolve ceea ce nu s-a putut rezolva în
primele 20 de zile ale acestei luni adică ne ajută să ne împăcăm cu trecutul. S-ar putea ca unii să fie
luați de val și să nu evalueze în mod corespunzător toate evenimentele care vin spre ei acum, ci să
se ghideze după aparențe. Aceste persoane dacă nu fac apel la discernământ, dacă nu renunță la
revoltă vor alege să încalce dreptul la libertate pe care fiecare ființă îl merită.
Schema de repartizare a vibrațiilor aferente anului 2015 are pentru aceste 10 zile pe care le
analizăm aici mesaje noi. Evenimentele concrete își vor extrage puterea din intervalul 11 - 20
aprilie, când Pluton a încercat să lege o prietenie caustică, bolnăvicioasă cu Lilith și când a intrat în
mers retrograd. Acum, în acest interval, își va reveni din mersul retrograd și va dori să pună pace
aceste prietenii bolnăvicioase. Sentimentele, moralitatea sau dorința de a privi foarte departe în
viitor va găsi cel mai prielnic teren pentru intervalul 1-10 noiembrie când vom vedea cum planetele
Uranus, Jupiter și Marte vor răspândi asupra celorlalte elemente astrale obligații negative, agresive,
purtătoare ale unei tendințe revoluționare care va încerca să facă din agresivitate o carte de vizită.
Preocupările spirituale sunt în acest interval autoreflexive. Ceea ce gândim acum despre propria
energie, despre nivelul spiritual despre progres, moralitate sau despre divinitate, își găsește
echivalent în ceea ce ni se întâmplă acum. Am mai avut de-a lungul acestui an momente de genul
acesta, însă cel mai interesant a fost chiar începutul anului când elementele concrete au avut această
calitate.
Debutul acestui interval se face cu Luna aflată în transmit pe ultimul segment al zodiei
Săgetător când va dori să își canalizeze dorințele spre o direcție pozitivă întreținută de curiozitate.
Este posibil ca dorința de a promova ideile personale ori de a descoperit lucruri ascunse pe
care un partener de discuție sau cineva din preajmă dorește să și le protejeze cu orice preț poate
reprezenta momentul în care să se strice o prietenie. Vedem pe cerul zilei de 21 septembrie, că nu
doar Luna trimite un trigon către Marte, că în continuare este activ și trigonului pe care Venus și
Uranus îl împlinesc. Configurația numită Nicovala, construită între Marte și grupul de planete de pe
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începutul zodiei Balanță va face casă bună cu Saturn și Luna care încearcă să facă o alianță pozitivă
cu faptul că Venus are acum calitatea de planetă mediatoare în opoziția dintre Uranus și Mercur.
Mulți simt că se află acum în fața unor evenimente decisive pe care trebuie să și le
însușească cu orice preț și din această cauză se vor dovedi mult prea îndrăzneț sau fără măsură în
acțiunile pe care vor să le săvârșească. Cele două configurații sau elemente inserate pe cerul zilei de
21 septembrie sunt ca lumina și întunericul, ca uleiul și apa pe care cineva le poate combina doar
dacă dispune de o putere suplimentară, doar dacă ridică temperatura, dacă încălzește totul, dacă
dispune de un foc suficient de puternic pentru a le determina pe cele două să-și găsească elemente
comune.
Vorbim
aici
despre
sentimente puternice, despre
dragostea intensă care nu poate fi
descoperită decât dacă există o
pasiune, o preocupare comună
sau o patimă care să-i unească pe
cei doi împotriva unui adversar
comun. Ceea ce se petrece pe
începutul zodiei Balanță, scena
astrală căreia i se va adăuga în
curând și vibrația Soarelui,
complică
mult
relațiile
tradiționale punându-i pe oameni
în posturi delicate. Își adresează
cuvinte jignitoare, se sperie unul
pe celălalt sau se amenință că se
vor deposeda unii pe alții de sursa satisfacție sau confortului. Această ipostază astrală poate fi și
motiv de despărțirea pentru că Venus nu este singurul corp ceresc care mediază o opoziție. Pluton
face acest lucru de mai mult timp și încă va activa prin această calitate, arătând că oricât de mare
sunt problemele personale, oricât de dureroase sunt, pe zona publică există ceva mult mai grav care
merită toată atenția, ceva care nu se lasă înduplecat de lacrimi, fie ele și reale.
Cei care sunt superficiali din fire se vor revoltă împotriva acestor direcții mai puțin corecte
și vor considera că, de fapt, societatea are ceva cu ei, că sunt victime perfecte ale unui sistem
împotriva cărora se declară. Lucrurile, în după-amiaza zilei de 21 septembrie, pot scăpa de sub
control, se pot coordona după un disconfort despre care abia peste câteva zile vom afla că nu au fost
real. Relația proastă pe care Luna, abia intrat în zodia Capricorn, o are cu Lilith și Junon, dar mai
ales relația proastă pe care o are cu Nodurile sale ne îndreaptă atenția către lucruri lipsite de
importanță. Vom face prea mult caz de lucruri care nu au perspectivă, care nu au relevanță nici prin
intensitate și nici prin conținutul rătăcind, astfel, pe cărări nebănuite și pierzând timp, resurse sau
poate chiar răbdarea prietenilor, care nu mai pot asculta la nesfârșit relele unui personaj care nu prea
știe pe ce lume trăiește. Acest început de tranzit al Lunii prin zodia Capricorn poate să aducă o
atracție către idei mai vechi sau preocupări față de acțiune în care s-a procedat la fel. Mulți nu vor
înțelege de ce dacă în trecut au găsit un umăr pe care să plângă acum nu se poate face la fel. De
această dată însă emoțiile sunt impure, iar valorile care sunt gestionate de aceste emoții poartă
amprenta luptei împotriva abundenței sau a risipei.
Va fi greu ca măcar în a doua zi de Capricorn (Luna în Capricorn) să poate fi găsit un
personaj care să poată gestiona tot acest conflict pe care individul îl are cu propria sa abundență.
Opoziția dintre Jupiter și Neptun poate aduce închipuiri, fantezii sau idei false care să simuleze
inspirația. Pe această opoziție oamenii nu sunt inspirați pentru proiecte pe termen lung și nici pentru
a-și spori averea. Sunt inspirați pentru a se cunoaște mai bine sau a înțelege care sunt nevoile
celorlalți.
Mulți vor avea impresia că terenul pe care calcă este prea moale, că se înșală la adresa
tuturor. Întâlnirea Lunii cu planeta Pluton, când aceasta are deja prea multă experiență în a gestiona
complexul de interese, în a predispune dorința de confruntare sau de război ori, mai nou, în a le
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arăta oamenilor că trebuie să-și dorească o altă formă de prosperitate și că abundența pe care o
iubesc atât de mult este bolnăvicioasă. Este adevărat de fiecare dată când oamenii aleg să se pună
de-a curmezișul față de o necesitate obiectivă, așa cum este aceasta de față, cer cu insistența să li se
întâmple ceva. Acum, în aceste două zile Capricorn, emoțiile curate sau mintea cea de pe urmă sunt
descoperite după ce un episod dramatic se încheie.
Este adevărat mulți vor rămâne nemulțumiți sau traumatizați după evenimentele zilei de 22
septembrie, însă nu este cazul să privească doar în această direcție a durerii personale pentru că
numai așa se pot desprinde de înțelegerea falsă, de dragostea de arginți, lăcomie sau patimile care
ne țin prizonieri în preocupări lipsite de sens. Cât de curând Pluton va reveni din mersul retrograd și
va scoate la mezat toate aceste lucruri pe care le-am ascuns, fie că sunt din această zonă a
transformării fie că sunt din zona defectelor. Acum, când Luna trece prin conjuncția cu Pluton,
moment ce se va consuma peste câteva zile, delimitează un interval cuprins între aceasta și
conjuncția cu Uranus, în care are calitate de distribuitor de lumină, sector în care se încarcă de
mesaje aparte, de sensuri cu adevărat importante pentru sănătatea emoțională sau mentală. Există o
anumită direcție în evenimentele zilei de 22 septembrie care ne poate duce către această
înțelepciune de viață. Este adevărat vor exista suspiciuni legate de modul de răspuns și acestea vor
fi remarcate în special la persoanele care nu au răbdare sau care sunt atât de neîncrezătoare în
forțele proprii încât dacă nu acumulează mult sau foarte mult înseamnă că nu au valoare sau
acțiunile lor sunt fără sens.
Toate aceste lucruri se amplifică într-un mod incomod sau greu de înțeles și acceptat pentru
un adversar. Soarele se va afla în prima jumătate a zilei de 23 septembrie pe ultimul grad al zodiei
Fecioară și prin faptul că se află în continuare în fereastra conjuncție cu grupul de elemente astrale
de pe primul segment al zodiei Balanță aduce obsesia performanței, chiar cu riscul de a vinde un
lucru bun, de a compromite o regulă morală sau de a călca în picioare ceea ce până acum a fost util.
Este adevărat, dispunerea momentului, mai ales că primește și împlinirea trigonului dintre Venus și
Uranus la grad perfect, beneficiază de o sporire a încrederii în sine ca și cum evenimentele se
desfășoară cu mai multă ușurință și primesc și din partea protagoniștilor multă atenție sau mai mult
respect. Finalul lor nu este unul bun pentru că de această dată conținutul lor se bazează foarte mult
pe libertatea de expresie. Această libertate de expresie, după cum am văzut în zilele anterioare, este
puternic înclinată spre obsesia greșelilor pe care nu le mai putem repara. Crezând cu tărie că nu pot
repara o greșeală, că faptele pe care l-au săvârșit sunt de neiertat, oamenii se implică în evenimente
care sunt marcate de lipsă de respect.
Intrarea Soarelui în zodia Balanță arată că, de fapt, nimeni nu este mai presus de regulile
care au fost lăsate aici, în această lume. Există o tendință care ne vine din această zodie și care se
face remarcată prin desconsiderare. Poate din această cauză cei care au zodia Balanță pregnantă în
temă, nu neapărat cei care s-au născut în acest semn, consideră că la jumătatea drumului înseamnă a
nu călca pe niciunul dintre cele două trasee. Așa se explică și nehotărârea sau, acolo unde regulile
morale sunt ajustate, tăiate sau distruse, avem de-a face cu o atitudine foarte dăunătoare sănătății
sufletești: fățărnicie. De altfel, întâlnirea celor patru elemente pe zodia Balanță poate arăta că se dă
curs unei solicitări și prin acest beneficiu mulți consideră că sunt acceptați în grupul de apartenență
sau că au procedat bine atunci când au cedat în fața unei tentații. Vom vedea că moralitate
individuală, adică suma viciilor personale, se va situa acum, în aceste zile aferente ultimei decade
ale lunii septembrie, la cote foarte ridicate.
Combinația care se construiește între prietenia lui Venus cu Uranus, dar și prietenia Soarelui
și Saturn dorește să ne convingă că aceste evenimente care ne șoptesc din spate ca acceptarea
compromisului este cea mai bună soluție ar putea să fie așezate la baza unui comportament la care
să facem apel în ultimele luni ale anului 2015. Acum mulți au impresia că proiectele sunt dirijate,
coordonate, dar nu de anumite conținuturi pe care le dețin, ci prin impunere venite din partea
grupului de apartenență. Acum oamenii sunt prea mult preocupați de gradul de satisfacție, de nevoia
de stabilitate sunt prea mult implicați în a se împăca cu dușmanii declarați pentru a nu mai primi din
partea lor acuzații în public sau pentru a nu mai avea parte de pierderi în urma conflictului cu
aceștia. Fiind implicați în aceste evenimente ciudate cei care au factor de decizie văd că pericolul
cel mai mare acum nu vine din partea adversarilor declarații, ci din partea ființelor viclene care
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ocupă acum poziții privilegiate. Este posibil ca acești fățarnici să nu fie consilieri, prieteni, colegi de
serviciu care aleg să întindă o mănă de ajutor celui care se află într-un moment dificil al vieții sale.
Momentul acesta în care Soarele trece în zodia Balanță, care arată că dorim să ne implicăm
în fapte ample, puternice sau care să lase o urmă adâncă a trecerii, reprezintă și un răspuns la multe
din întrebările pe care le-am avut în primele 20 de zile ale lunii septembrie. Mulți s-au întrebat care
este rostul pentru care au de traversat atât de multe complicații sau pentru care nu reușesc să rezolve
într-un timp scurt anumite probleme personale. Ceea ce se întâmplă acum la final de septembrie
devine un răspuns pentru că nu se adresează forului intim, gândirii, structurii afective, cât se
adresează modului cum acestea sunt puse în aplicare. Dacă în această perioadă este programată
revenirea lui Pluton la mersul direct și trimiterea, în privința evenimentelor cu caracter concret, spre
decada când această planetă intra în mers retrograd, se impune acum o sinteză. Este posibil ca unii
să nu reușească să obțină ceva util din această sinteză. Important este să acumuleze informații, să-i
vadă pe cei din preajma care se oferă să le îndrume pașii sau să devieze de la traseul corect, să vadă
care sunt fondurile de care dispun, rezervele pe care le au în acest moment.
Am văzut că, în cazul fățarnicilor, o modalitate preferată este aceea de a folosi un ton blând,
mieros, încărcat de dulcegării semantice ori de atitudini nonverbale atent construite prin care atenția
interlocutorului să fie captată de mesajul care trebuie să fie implementat. Un fățarnic nu va susține
niciodată libertatea de expresie a interlocutorului pentru ca aceasta poate fi folosită împotriva sa. El
va încerca să-l facă pe interlocutor să depindă de observația, părerile sau atitudinile sale ori chiar de
prezența sa în așa fel încât să nu vadă altă variantă. Dacă colectăm suficient de multe informații în
această perioadă, chiar despre aceste ființe care vor să ne capteze atenția cu orice preț, vom reuși, în
cazul în care acum nu dispunem de libertatea necesară, ca pe viitor să ne aducem aminte că ajutorul
pe care aceste persoane ni-l oferă este un rău de care trebuie să ne debarasăm. Înțelegem, astfel, că
toată această construcția zilei de 23 septembrie, care are în centrul său trecerea Soarelui din
Fecioară în Balanță, vine spre noi cu un mesaj menit să ne tulbure, să ne bulverseze pentru că ne
cere dintr-odată o altă viziune. Adică, se trece de pe interes orientat către obiecte lucruri sau de pe
pericolul ce ar putea veni din acestea, pe oameni relații și, implicit, pe pericolul care ne-ar putea
veni de la acestea.
Dar așa cum am văzut de multe ori în analizele pe care le facem aici contextul ăsta este
obiectiv. Dacă se întâmplă că uneori să încline Balanța, acest lucru se produce tot obiectiv, ca o
sumă a unor factori acumulați într-o perioadă mare de timp. Conjuncția Soarelui cu Capul
Dragonului într-o zodie în care Soarele nu se simte bine, în care expresia personală este mult
ascunsă diminuată sau pervertită ne îndeamnă să ne înconjurăm de oameni pentru a ne ascundă de
slăbiciunile sau pentru a avea tot timpul la dispoziție un factor uman viu, de la care să ne molipsim
și să simțim și noi că trăim. Este adevărat această desprindere de egoism sau de vanitate ne poate
ajuta să vedem mai ușor frumosul, strălucirea, să devenim optimiști pentru că nu vedem răutatea
umană sau nu băgăm în seamă această oscilație, această tehnică de ignorare voită, asemenea
struțului, care-și bagă capul în nisip, dar se poate dovedi a fi și foarte periculoasă. Nu neapărat
interdicția în sine aplicată acestor elemente personale care nu sunt șlefuite încă ar putea să fie
problema principală, cât faptul că întâlnirea Soarelui cu Capul Dragonului, când Lilith pervertește
această dorință de strălucire, ne poate distorsiona dorința de a savura frumosul din jur sau de a ne
simți liber.
Dacă avem de-a face cu oameni pentru care cultură a însemnat până acum otravă, iar
educația o penitentă, interdicția aplicată celuilalt se poate transforma într-un instrument de tortură.
Este adevărat, acolo unde există fie și o picătură de omenie multe din divergențele momentului se
pot rezolva pe cale diplomatică. Cu toate că Mercur se află în mers retrograd prin zodia Balanță și
menține opoziția cu Uranus mai mult timp decât putem înțelege, accepta sau îndura, atenția pe care
individul o acordă cadrului social poate însemna acum și tentația de a pune bazele unei asocieri
puternice. Luna din Vărsător trimite un trigon către Soare îndemnându-l să gândească pentru viitor,
să accepte ideile neobișnuite sau chiar inspirația profetică pentru ca rezultatul acestor evenimente
complicate să fie unul foarte bun.
Lucrurile acestea bune, care vin prin acceptarea anturajului, prin cultivarea gândurilor de
toleranță, dau sens viitorului pe care-l gândim sau îl simțim acum, planurilor sau chiar perspectivei
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de a construi structuri cu baze afective puternice, au acum drept țintă prima decadă lunii noiembrie
atunci când multe din evenimentul anului 2015 vor fi privite prin dramă și insatisfacție. Acela va fi
momentul când oamenii se vor arăta mult prea obosiți de atâta răutate sau atâta viclenie cât poate
exista în lume. Din această cauză este indicat să ne pregătim momentul acela încă de pe acum,
înconjurându-ne de oameni care sunt sinceri sau cu care măcar se poate construi un dialog deschis.
Orice element care acum este ascuns, dus într-un plan secund sau amânat arată că pe viitor se poate
transforma într-un personaj negativ sau într-un monstru pentru rezolvarea sau controlul căruia să se
consume mult mai multă energie, în cazul în care vom mai avea.
Așa după cum constatăm, intrăm în zodia Balanță (Soare în Balanță) cu plăcerea de a gusta
din utopie. Este adevărat, acolo unde oamenii, până acum, au demonstrat că sunt adepții ideilor de
avangardă, că pot privi în viitor și au un rol important în crearea de noi valori sau îi ajută pe cei din
jur să se deschidă față de marile transformări prin care trece conștiința globală acum, putem vorbi
despre crearea unei structuri care va fi foarte important în viitor. În celelalte cazuri este vorba
despre o banală utopie care nici măcar nu va reuși să atragă atenția asupra unor idei importante, ci
doar să preschimbe suferința individuală cu o altă formă de energie.
În 25 septembrie, când Luna va trece pe ultimul segment al zodiei Vărsător, problemele
interne, acelea care ne spun că suntem foarte aproape de utopie sau chiar o savurăm la intensitate
maximă, ne arată că ne depărtăm de calea pe care ne-am propus să mergem sau că lucrurile mici,
dacă nu sunt tratate cu responsabilitate, iau amploare și se transformă în probleme sociale. De
această dată Marte se va afla pe ultimul grad al zodiei Leu și ne aduce în fața unei descoperiri
importante. Pentru că Marte primește o opoziție din partea Lunii care va fi activă și pe axa Leu
Vărsător, dar și pe axa de Fecioară-Pești se poate vorbi aici despre o descoperire importantă. Ea va
ieși la lumina printr-o discuție în contradictoriu, printr-o libertate negativă pe care un indiciu îl
poate acorda, prin plăcerea de a protesta sau de a aduce o nemulțumire dincolo de o barieră pe care
până acum, cel puțin în ultimele luni, nu am depășit-o. Această descoperire negativă vine în special
acolo unde iubirea este respinsă sau unde nu este împărtășită.
Este adevărat lucrurile acum, când Luna se află pe final de tranzit prin Vărsător, sunt mult
mai complicate. Are în continuare calitate de distribuitor de lumină și informațiile care ne vin în
mod neașteptat, inspirațiile pe care le avem sau anumite impulsuri pe care nu le putem explica ne
duc spre cunoaștere. Se pare că este predestinat să aflăm ceea ce ne supără, ceea ce enervează sau
poate chiar ceea ce ne-ar putea compromite pe viitor.
25 septembrie este ziua când Pluton revine la mersul direct, iar asta înseamnă că va fi static
în Capricorn și mesajul său poate fi unul de genul: "Iată care este bază cu care se lucrează". Nu
putem însă indica faptul că momentul acesta în care Pluton revine la mersul direct este ușor de
suportat, pentru că esența negativă sau greutatea acestui eveniment astral este întreținută de faptul
că Mercur, prin mersul său retrograd, împlinește un careu cu Pluton chiar în această zi. Informațiile
pe care Mercur în mersul său retrograd în Balanță dorește să le ascunde despre grupul de
apartenența, informațiile care compromit, enervează sau întristează, rup relații sau pot deveni forțe
distructive care rup înțelegeri mai vechi.
Dacă au mai existat oameni care au pus la îndoială faptul că anul 2015 este anul secretelor
dezvăluite vor vedea acum, la final de septembrie, cât de dureros este acest mesaj sintetic și câtă
profunzime poate avea. Această descoperire a momentului ar impregna atât de mult subconștientul
individual, va pune o greutate atât de mare pe criteriile noilor asocieri încât unii vor refuza o bună
bucată de vreme ce se mai asocieze cu cineva, preferând să merg mai departe cu relațiile care au
rămas sau în singurătate.
Este de la sine înțeles că toată dispunerea astrală a zilei de 25 septembrie înclină mult spre
nemulțumire. Acesta este practic și contextul în care Marte iese din Leu și intră în Fecioară, lăsând
în urmă nevoia de strălucire și considerând că se întoarce la lucru, trebuie să muncească mult, intens
ori trebuie să fie mult mai rezervat cu viața personală, cu dorințele pe care le are, cu aspirațiile sau
cu resursele de care dispune. Avem acum de-a face cu o contracție prin care mintea se va orienta
către lucruri importante pentru stabilitatea personală și de aici ne va veni o anume stare de confort.
Orice formă de instabilitate susținută de dezechilibrele sociale, de dezamăgirile care ne vin din
partea oamenilor lacomi sau profitorilor trebuie respinse pentru că ținta lor este aceea de a distruge

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

296

sau terfeli imaginea socială a celor cu care intră în contact. Aceasta oricum este puțin afectată de
evenimentele care s-au consumat în primele 20 de zile ale lunii septembrie și urmărește să atingă
sămânța ideilor intime, acea puritate a sufletului care nu a fost încă zdruncinată de conjuncturile
care au venit spre noi în ultimele luni. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, ca acest rău să se
împlinească este nevoie ca individul să țină morțiș ca mintea sa să fie cotropită de evenimente
sociale negative asupra cărora nu poate interveni pentru a le modifica sau atenua. A te gândi mai
mult la rău, pe această conjunctură, înseamnă a arăta că ești vulnerabil.
Este adevărat, acum preocupările individului, chiar dacă sunt localizate la nivelul intimității,
ar putea să atingă și sectoare sociale însă motivația este diferită față de cum am gândit și acționat în
ultima perioadă. Motivul pentru care acum ne preocupăm de fenomenul social de a atinge
performanță într-o profesie, de a ne integra într-o structură social administrativă politică are alte
motivații decât în ultima vreme. Avem nevoie de stabilitate să fim protejați să fim acceptați sau
respectați.
Imediat ce Marte intră în zodia Fecioară va avea de împlinit un careu cu Saturn și oameni se
simt motivați să pornească la luptă sau la lucru. Vor avea nevoie să fie atenți la detalii, să
investigheze emoțiile celor din jur, să vadă care este baza pe care se situează acum și cum sunt cei
cu care colaborează. Dispunerea astrală a zilei de 26 septembrie aduce însă o sinteză interesantă. Va
fi atât de important faptul că va fi dominată de accidente sau de replici dure, încât cel care este lucid
vede că ajunge în această postură periculoasă ajunge să-și dorească pericolul chiar dacă se teme de
lucrurile ascunse pe care nu au reușit să le afle, chiar dacă se îngrijorează pentru ziua de mâine ori
își dau seama că nu mai pot recupera timpul pierdut, ca și cum prin această dorința stranie se vor
simți pregătiți pentru orice fel de rău. Este adevărat mulți vor considera că sistemul este de vină și
rana pe care nu au reușit să o vindece, să o închidă acum se adâncește. Evenimentele momentului îi
îndeamnă pe oameni să studieze mai mult, să lucreze mai mult, să fie mai atenți la modul cum se
adresează, la gândurile lor însă o fac sub imperiul unei presiuni sociale sau pentru că sunt constrânși
de anumite situații nefericite.
Astfel, momentul în care Junon și Lilith se întâlnesc în această conjuncție aduce construcția,
în ansamblul ei, aceea data de întâlnirea celor patru elemente astrale de pe primul segment al zodiei
Balanță, într-un punct critic. Sunt modificate, poate chiar din profunzime, motivele pentru care
oamenii se asociază sau pentru care preferă să practice o anumită meserie. De aici şi complicații de
natură juridică ori administrativă pentru că nu e loc pentru toată lumea după cum se gândesc sau
după cum prefera la un moment dat. De aici și o competiție acerbă pentru adjudecarea unor poziții
sociale. De aici și goană după avere motivată altfel sau pusă în aplicare prin intermediul unor
instrumente noi. Aici se va vedea cel mai clar din tot acest interval pe care-l traversăm ce înseamnă
că preocupările spirituale sunt autoreflexive. Învățăm din greșelile proprii și este important să
îndreptăm către aceste fapte un simplu gând sau să ne punem întrebarea dacă este corect sau nu să
fim în competiție cu gloata sau să facem același lucru ca toți cei din jur doar pentru că nu am avut
curajul necesar să ne înfruntăm anumite frici. Din această atitudine auto reflexivă oamenii se aleg
numai cu lucruri bune și relațiile Luna-Neptun (conjuncție) și Lună-Jupiter (opoziție), ne vorbesc
despre căi misterioase, despre procedee ascunse sau inaccesibile mari mase prin care se poate
adjudeca abundența. Nu se poate stabili din această analiză cu caracter general dacă abundența
poate fi și de factură materială. În general compozițiile care se împlinesc pe axa Fecioară-Pești ne
vorbesc și despre sărăcie ca realitate prezentă, dar și despre zgârcenie ca despre o cauză a sărăciei.
Se poate stabili însă că abundența ne va vorbi în primul rând despre sentimentul apartenenței la un
grup în sensul că mulți vor simții că sunt respectați că sunt apreciați sau vor avea această impresie
chiar dacă nu este reală.
Nu ne grăbim însă să punem în aceste analize prea multă duritate sau prea multe informații
negative pentru că atenția pe rău acum, din cauza acestor direcții astrale, nu ne vindecă. Ziua de 27
septembrie când Luna se va afla în conjuncție cu Chiron, aduce o combinație neobișnuită. Pe de o
parte Soarele va fi în conjuncție atât cu Lilith cât și cu Junon, iar Saturn vă trimite un sextil către
Capul Dragonului. Prin această construcție, cel puțin până în seara acestei zile, când Luna va trece
în Berbec, se va demonstra o putere. Această putere poate veni atât prin asocieri noi prin
consolidarea grupului de apartenență, cât și prin migrare. Este adevărat această migrare, pentru că
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vine dintr-o concentrare de forțe de pe zodii cardinale poate însemna și revoluție sau distrugerea
speranței că vreodată această formă de exprimare ar putea să însemne ceva. Evenimentele acestui
moment nu sunt importante pentru că ele să se adreseze cu predilecție segmentului privat. Întâlnirea
acestor elemente astrale de pe Balanță, dar și mersul retrograd al lui Mercur pe acest semn ia
înfățișarea unei creșteri spectaculoase care este dublată, în egală măsură, de-o decădere
spectaculoasă. Suntem acum pregătiți să facem față unor evenimente majore care nu s-au consumat
încă și care încă de pe acum vor fi programate pentru finalul anului 2015. Acum suntem curioși în
fața unor posibile finalități și această curiozitate va fi ascunsă de o eleganță a conversației, de
abilitatea de a extragere din suita de informații pe care le avem la dispoziție doar ceea ce
avantajează și, deopotrivă, doar ceea ce protejează grupul. Viziunea de ansamblu, acum, prin
imaginea pe care o lansează Luna asupra acestui context astral, este încărcată de o comoară aparte.
Informațiile sunt importante pentru că ele au echivalent în planul emoțiilor și ridică prestanța
individului în fața grupului de apartenență, aducând mari puteri liderilor și abilitatea de a folosi
energia comună a indivizilor uniți într-un grup pentru un scop precis. Este adevărat și această
direcție va fi încadrată în marele proces al reconfigurării centrelor de putere deoarece de câțiva ani
trăim careul pe care Pluton și Uranus îl împlinesc și când această explozie va avea, aproape de
finalul anului 2015, un echivalent în plan social printr-o răscoală publică, o răscoală socială una cu
conotații majore.
Cei care se gândesc prea ușor la reușită personală uită că această viziune de ansamblu,
pentru că vine dintr-o zonă unde există și alte ființe, alte aspirații sau alte destine, se adresează
grupului de apartenență sau poate chiar rasei umane în ansamblu. Acolo unde individul, lider
susținut de grupul de apartenență, își revendică toate aceste beneficii avem de-a face cu pregătiri
periculoase pentru un atac iminent, cu pregătiri pentru război. Înțelegem, astfel, că de aici și până la
a demonstra un plan nu este decât un pas pentru că furtul pe care liderul îl realizează acum arată că
nu a înțeles nimic din evenimentele care au venit spre noi în prima parte a anului și nu va putea să
meargă mai departe printr-o înțelepciune a vieții, ci prin abuz sau lăcomie.
O altă componentă care este importantă acum, spre finalul lunii septembrie, este cea a
educației. Aici valorile spirituale au un cuvânt important de spus prin caracterul lor autoreflexiv.
Ceea ce se raportează la sine, la diferite modalități de a înțelege experiențele vieții și de a le încadra
corespunzător poate constitui un mijloc prin care individul se protejează de aceste decizii
păguboase. Autoeducația înseamnă acum a alege în cunoștință de cauză pentru a nu crea consecințe
negative, pentru a nu crea o karmă negativă. Avem această abilitate acum și dacă vom prefera să
fim conduși de abuzuri, de puterile negative ale celor inculți, demonstrate până acum, atunci
dragostea va fi înșelată și orice declarație încărcată de emoție, de sentimentalism va fi o injurie
adusă sentimentului curat.
Iată cum, ajunși acum în faza de Lună plină, împlinită pe axa Berbec-Balanță, oamenii aduc
din nou în discuție problema conflictului. De această dată această problemă a conflictului ne
vorbește despre alegerile personale. Mulți oameni se plictisesc de relațiile simple în care totul este
predictibil sau în care sentimentele sunt împărtășite fără agresivitate duritate sau fără injurii. Mulți
își aleg partenerii de viață pe baza conflictelor pe care le au în interior, scoțând acest conflict din
zona intimă și oferindu-i acestuia un scop social.
De această dată constanta era unor relații menținute prin probleme de factură internă arată
tendința de a compromite instituția familiei sau cuplul în general, dar și de a ne asocia cu oameni de
proastă factură care doar incită simțurile, asemenea viciilor. Este de la sine înțeles că această
dispunere a luminariilor înseamnă o greutate suplimentară pe dorința de independență. Luna din
Berbec se opune de una singură grupului de planete care se află în Balanță, iar asta înseamnă că
există pe undeva o nevoie de libertate, de independență sau o aspirație către a cultiva un punct de
vedere propriu, original, personal pentru care facem aceste compromisuri penibile. De altfel, este
important să nu uităm motivul pentru care ne îndreptăm atenția către anumite zone sociale pentru că
acela care va uita, se va asocia acum cu persoane de care se va despărții foarte repede sau cu care
vor construi o relație instituită, lipsită de vreun conținut sau care îi va risipi și mai mult. Substratul
acestor tentații este acela de a ne cunoaște mai bine, iar pe baza acestei cunoașteri să putem, în
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viitor, să întoarcem privirea către oamenii puternici sau care să ne ajute să devenim puternici prin
schimbul pe care-l realizăm.
Este important să ținem cont de aceste recomandări pentru că regretul de mai târziu nu ne va
folosi la nimic. Chiar dacă am folosit termenii corecți, chiar dacă vom duce mai departe această
independență și în zona dialogului, adică vom spune ceea ce gândim în așa fel încât partenerul de
dialog să nu ducă o lipsă de informații sau să nu fie ignorat din fața problemelor personale, dar asta
nu înseamnă că sinceritatea va diminua caracterul compromițător al acestor relații. Calitate
interlocutorului va fi aceea care va amplifica această criză și nici măcar prin sacrificiu sau dragoste
necondiționată nu vom putea să întoarcem din drum o ființa care iubește foarte mult viciul și care
este convinsă că numai procedând așa poate fii fericită. Drept dovadă astrală pentru toate aceste
probleme fără răspuns stă faptul că Saturn trimite unghiuri pozitive către acest lanț de opoziții, fără
a putea să medieze prin experiență sau maturitate ori prin argument tot acest conflict.
Anul misterelor dezvăluite, în acest context, se traduce prin alegeri proaste în a descoperit că
există zone în social asupra cărora nu putem interveni prin control sau pe care nu le putem
transforma. Asta arată că unii oameni chiar vor să sufere și dorința lor nu vine neapărat dintr-o
educație ce aparține acestei lumi, ci vine, împreună cu destinul său, din experiențele pe care le-au
avut de-a lungul existențelor anterioare.
Componenta
karmică are acum
conotații
apocaliptice pentru
că în cazul celor
care sunt curajoși și
care
vor
să-și
înfrunte coșmarurile
cele mai adânci, prin
aportul suplimentar
pe care îl primește
această tensiune de
pe axa BerbecBalanță din partea
lui Marte, ce începe
să
formeze
o
opoziție cu Neptun,
eliberarea de o
karmă
acumulată
de-a lungul a mai
multor existențe, cea care nu este vinovată în mod direct de conflictele prezentului, devine o mare
importanță. Deși s-ar putea să ni se pară absurd sau paradoxal nu karma în ansamblul ei ne duce în
această zonă a experiențelor negative, ci doar o parte din ea însă amploarea evenimentelor, mai ales
atunci când acestea sunt scăpate de sub control, poate duce la o răscolire atât de amplă încât să fie
implicate în acest conflict relațional și probleme care nu au nicio legătură cu persoana respectivă, cu
grupul iei de apartenență sau cu viciile împotriva cărora, la un moment dat, ne declaram.
Ulterior împlinirii fazei de Lună plină multe din aceste conflicte dau semne că scad în
intensitate. Rămâne în continuare fondul general acela al relațiilor compromițătoare. Rămâne în
continuare pericolul ca din jur să ne atragă atenția persoana care în viitor să ne facă cele mai multe
probleme. Este adevărat componenta karmică a acestui moment nu ne permite să ne izolăm complet
de ceea ce se întâmplă, în ideea că ne protejăm din fața unui pericol. Uneori a ne proteja de pericol
înseamnă a înfrunta cu curaj pentru că mult mai grave sunt consecințele pe care acesta le aduc decât
suferința prezentului.
Astfel, finalul tranzitului Lunii prin zodia Berbec este un moment de răspuns. Primim
răspuns prin acceptare, prin liniște sau prin curajul dovedit care ne poate umple de satisfacție. Acum
putem fi trădați în dragoste, trădați în sentimentele curate împărtășite cuiva însă durerea este mai
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puțin intensă pentru că avem, prin libertatea pe care le-am dovedit-o până acum, garanția că, în
momentul în care această durere se atenuează puțin, ne putem îndrepta către altă persoană sau altă
situație care să poată umple acest gol. Practic, se umple acest gol nu doar pe baza unor experiențe
superficiale sau pe baza unor reacții de moment, ci și prin înțelegeri, unele dintre ele chiar abstracte,
care au legătură cu evenimente ce s-au consumat departe în timp, poate chiar acolo unde rațiunea nu
poate ajunge, în existențele anterioare. Este posibil ca această satisfacție să fie savurată prea mult,
adică să se risipească timp, să se piardă o încredere superficială primită din partea unui apropiat însă
aceasta nu reprezintă o pierdere foarte mare decât dacă ne propunem să ne declarăm împotriva
adversarilor care ne-au făcut atât de multe probleme în ultima perioadă. Înțelegem astfel că patima,
dacă nu este controlată sau dacă face cu individul ceea ce liderul a făcut cu grupul de apartenență
adică își revendică merite care nu-i aparțin, atunci fundație acestui proiect se poate zdruncina și să
ne trezim în fața adversarului fără instrumente de atac fără rezerve cam cum eram la începutul
acestei luni. În plus, față de momentul acela, avem câteva experiențe, însă este puțin probabil că pe
baza sentimentelor active să le putem folosi cu înțelepciune.
Trecerea Lunii în Taur dezamorsează un conflict și aduce bogăția de informații la care am
sperat de mult timp. Ultima zi a acestei luni este și momentul în care Soarele și Mercur se întâlnesc
într-o conjuncție și când se simulează un proces decizional în care credem că sunt implicați tot cei
care participă la dialog. De altfel, persoana care scrie este și cea care elaborează decizia finală. De
aici și tendința de a duce mai departe un conflict. Acest conflict însă nu este important pentru că
duce la construirea unei configurații numită Zmeu ce are integrat în ea o piramidă de pământ. Avem
acum certitudinea unor declarații, a unor întâmplări sau mai concret avem certitudinea unor rezerve
care ne sunt puse la dispoziție pentru a demara acest proiect îndrăzneț. Asta înseamnă deschidere,
dialog, diplomație sau mare putere de concentrare care va consolida mult starea de confort și ne va
motiva să fim mult mai hotărâți spre direcția pe care am declarat-o la începutul lunii septembrie și
care a comportat câteva transformări până în acest moment.
Așa după cum se poate constata ultima decadă a lunii septembrie comprima mult
experiențele și ne aduce în fața unor evenimente de o importanță crucială pentru existența
individuală. Este adevărat, din nefericire, aceste evenimente au acum o mare putere, pentru unii
chiar înfiorătoare, însă dacă reușim să avem viziune de ansamblu, așa cum ne îndeamnă contextul
astral în anumite puncte cheie vom putea să înțelegem că oricât de rău ar fi, ceea ce ni se întâmplă
este un mare privilegiu pentru că ne eliberează de o acumulare caustică despre care puțini știu că
poate curăța edificiul asupra căruia lucrăm cu multă atenție și seriozitate în timpurile acestea.
De asemenea, este vorba în această decadă despre curaj, despre mult curaj folosit într-o
direcție pozitivă pentru a lăsa în urmă dragostea de arginți şi dragostea de lux, de viciu, dar, mai
ales, plăcerea de a face compromisuri pentru a le întreține pe toate acestea. A explora destinul
personal răscolind prin mesajele care ne vin din viețile anterioare înseamnă a arăta, în primul rând,
că suntem în punctul în care am putea înțelege ce a fost eronat din ceea ce am făcut, ceea ce poate fi
un plus la capitolul cunoașterea și înțelegerea vieții. Dacă pe lângă greșelile mai vechi le adăugăm
și pe acestea din ultima perioadă am putea înțelege de ce nu este indicat să ne lăsăm în voia acestei
furtuni fără a gândi cu propria minte, fără a judeca totul cu dragoste și înțelegere. Pentru mulți
pasionați de ezoterism viața este echivalentul unei karme acumulate, însă rezolvându-ne acum
problema cu această sumă de cauze și efecte (karma) am putea vedea ca ea este mai mult decât pare.
Poate acest “mai mult” înseamnă putere, poate, liniște, poate chiar prosperitate. Nu putem ști ce va
însemna pentru fiecare în parte, deoarece karma la care ne referim acum este individuala, dar putem
ști că, indiferent de conținutul mesajului, rezultanta este una eminamente benefică.
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OCTOMBRIE
Oamenii vorbesc despre oameni atunci când ar trebui să
vorbească despre animale sau lucruri. Visul este normal, însă
ochiul care-l vede este deformat.

Omul cu adevărat bun este doar cel are ar fi putut fi rău și n-a
fost.” (Nicolae Iorga)
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 101 – Primul război daco-roman;
 1921 – Înființarea Partidului Comunist Român.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1946 – Împăratul Hirohito (Shōwa) al Japoniei renunță
la statutul său divin. Sub conducerea sa, Japonia și-a
câștigat statutul de mare putere asiatică;
 1953 – Moare Stalin.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
BALTA DIAVOLULUI de George Sand
“În timpul vieții, George Sand a fost celebră cunoscută atât pentru stilul
de viață libertin, cât si pentru romanele sale. După o căsătorie ratată în tinerețe,
a avut mai multe relații amoroase cu personaje aflate în atenția publicului,
precum Chopin și De Musset. Indiana, cel mai faimos roman de tinerețe, este o
descriere, ce anticipează curentul feminist, a destinului unei femei supusă
abuzurilor atât de soț, cât și de iubit.
în anii 1840, Sand a început să scrie o serie de romane despre viața
rurală având ca fundal regiunea Berry, unde locuia pe moșia sa de la Nohant.
Eroul cărții Balta diavolului este Germain, un plugar văduv. Rămas să își crească
singur cei trei copii mici, el acceptă cu greutate sa îi facă curte unei văduve
bogate, Catherine Leonard, dintr-o regiune vecină. Germain pleacă să o
întâlnească pe văduvă în compania unei tinere păstorițe, Marie, care își găsise
de lucru la o fermă din apropiere. Pe drum, ei se opresc la balta ce dă titlul cărții
și, sub influența ei magică, se naște o legătură între ei. La sosire, atât Germain
cât și Mărie sunt deziluzionați - văduva este vanitoasă și trufașă, iar stăpânul lui
Marie o agresează. După multe vicisitudini, plugarul și păstorița își mărturisesc
unul altuia iubirea.
Tonul și intenția romanului sunt idilice. Sand propune viața la țară unei elite de cititori sofisticați, ca
mijloc de a scăpa de tumultul și corupția din orașe. Deși nu evită prezentarea realităților dure ale vieții rurale, o
lume de o sărăcie endemică și cu o speranță de viață scăzută, acestea sunt acceptate, implicit, ca parte a
stării naturale imuabile. La acea vreme, romanele rurale ale lui Sand au fost extrem de populare. Ele
păstrează o prospețime și un farmec reale, expresie autentică a romantismului epocii.” (Reg Grant, scriitor)
COPII APELOR de Charles Kingsley
“Adesea confundată cu o carte pentru copil, capodopera lui Charles
Kingsley a apărut prima oară în Macmillan’s Magazine, la doar patru ani după
Originea speciilor, a lui Darwin. Tom, un coșar de zece ani exploatat crunt de
stăpânul său, Grimes, cade din greșeală prin hornul conacului de la țară al lui
Sir john Harthover în dormitorul micuței Ellie. După multe strigăte și planșete,
Tom, bănuit a fi hoț, este fugărit pe proprietatea lui Harthover și cade în lac,
dar nu moare. El nu își mai amintește de viața sa pe pământ și se
metamorfozează într-un locuitor al apelor. Tom începe o călătorie de explorare
fizică și psihologică a acestei lumi noi, redescoperindu-și identitatea pe
măsură ce interacționează și învață de la celelalte creaturi ale mării. în acest
tărâm al apelor, Tom își însușește învățăturile doamnei Făcealțiiîțifacție și
evoluează de la homar plin de funingine la un gentleman victorian elegant.
Copiii apelor atacă majoritatea temelor favorite ale lui Kingsley:
sărăcia, educația, sistemul sanitar, poluarea, evoluția. în regenerarea
spirituală a lui Tom, Kingsley prezintă o viziune asupra naturii, ca instrument al
realității divine. Aspectul cel mai remarcabil al cărții este susținerea teoriei
evoluționiste a lui Darwin printr-o serie de parabole. Și mai interesantă este
capacitatea lui Kingsley de a articula și de a manevra noțiuni, ca degenerarea
speciilor, ce nu vor deveni un loc comun în literatură, decât după un sfert de
veac. în 1887 a fost publicată o ediție specială pentru comemorarea morții lui
Kingsley. Ilustrațiile minunate ale lui Linley Sambourne sunt la fel de violente, șocante și surprinzătoare ca și
proza lui Kingsley.” (Vybar Cregan-Reid, lector Universitatea Kent, UK)
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UN FILM
CALIFORNIA DREAMIN’ (2007)– Regia Cristian Nemescu
“1999, în timpul războiului din Iugoslavia. Într-o mică așezare românească, Doiaru (Răzvan
Vasilescu), un șef de gară și în același timp baron local, oprește un tren NATO cu
echipament militar păzit de soldați americani, care traversează România fără acte
de transport, dar având aprobarea verbală a guvernului român. Sosirea americanilor
scoate din amorțeală mică așezare, care ține să le dovedească musafirilor
proverbiala ospitalitate românească.
Trenul, care trebuie să ajungă în Kosovo pentru o intervenție strategică este
blocat pentru cinci zile în satul românesc, în așteptarea unor aprobări oficiale
solicitate de șeful gării, un mafiot local cuprins de un curios exces de zel.
Întâmplarea reactivează o obsesie românească veche din 1944, când toată suflarea
aștepta venirea americanilor. Primarul satului se dă peste cap pentru a le face
șederea soldaților americani cât mai plăcută, organizându-le chefuri câmpenești și
programe artistice, dar încercând de fapt să-i câștige de partea lui pentru a-și regla
socotelile cu șeful gării. Fata acestuia din urmă se îndrăgostește de unul dintre
soldați, dar pentru că nu știe engleza de fel, îl ia pe unul dintre colegii ei de școală, îndrăgostit în secret de ea,
să-i traducă ce simte pentru american. [..] (Reg Grant, scriitor)” (http://www.cinemagia.ro/filme/californiadreamin-nesfarsit-10923/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
ORACOLUL DIN DELPHI

“Pentru greci, Delphi a fost un loc de pelerinaj sacru. Aici veneau regii din orașele-stat
înaintea unui război, a unei afaceri sau căsătorii, pentru a cere sfatul ghicitoarei, ale
cărei preziceri erau sigure. Și așa a fost timp de mai multe secole, până când Roma
sceptică a decis să-l uite.
Alexandru și Pythia
„Înainte de invazia Persiel (...), grecii credeau orbește in oracolul din Delphi, în care o
ghicitoare ascunsa într-o peșteră le prezicea viitorul. Alexandru cel Mare s-a dus în Delfi
pentru ca oracolul să-i confirme victoria, dar Pitia nu a vrut să-l primească deoarece nu
era zi de prezicere. Alexandru a intrat atunci în peștera sacră și a scos-o afară pe
ghicitoare, trăgând-o de păr. Preotesele din templu și soldații erau îngroziți, deoarece
credeau că Alexandru va cădea imediat fulgerat de furia divină, cum spunea legenda.
Totuși, nu a pățit nimic și ghicitoarea s-a văzut obligată să confirme invincibilitatea lui
Alexandru. Se spune că această vizită la oracol a marcat finalul Antichității și începutul
Clasicismului.” (La vida es una suave quemadura Francesc Miralles. Edebé, 2006)

ABSTRACT
Cabala la Hollywood

„Cabala este foarte la moda în zilele noastre. Staruri precum Madonna, Demi Moore sau David Beckham își
revendică cu mândrie apartenența la Centrul Cabala (Kabbalah Center) care este pe cale să concureze la
Hollywood cu Biserica Scientologică. Fondatorul centrului, Philip Berg, se află astăzi în fruntea unei adevărate
multinaționale, în care cei ce lucrează în show-biz sunt cei mai buni reprezentanți. Ideea sa de geniu a constat
în a deschide porțile cabalei femeilor și celor care nu sunt evrei. Celor care nu știu să citească în ebraică el le
recomandă să obțină un exemplar al cărții Zohar în limba originară, care le va folosi drept talisman. Deși s-a
proclamat „cel mai mare cabalist din lume“, el nu a fost niciodată inițiat și nu se poate prevala decât de o
simplă întâlnire cu un învățător cu ocazia unei vizite în Israel din 1962... Cu toate acestea, Centrul Cabala are
un succes tot mai mare. Credincioșii săi sunt recunoscuți după brățara roșie pe care o poartă. Dacă scopul lui
Berg este să-i „ajute pe aderenți să găsească calea spre lumina spirituală“, trebuie să recunoască că această
prestație are un preț atât de mare, încât Jerry Hali, fosta soție a lui Mick Jagger, a părăsit centrul când i s-a
cerut 10% din venituri.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Grupul Iaponcik

„Marea majoritate a brigăzilor rusești operează din teritoriul lor. Totuși, unele au devenit veritabile societăți
transnaționale ale căror ramificații criminale se întind în întreaga lume. Este cazul grupului laponcik,
neîndoielnic cea mai importantă dintre societățile criminale rusești, condusă de Viaceslav Kirilovici, supranumit
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„micuțul japonez“. Acesta este un fost boxer care a cunoscut Gulagul. Emigrează clandestin în Statele Unite
prin anii 1970. Aici intră in contact cu Organizatul, o rețea rusească mafiotă din cartierul Little Odesa din
Brooklyn. In câțiva ani. devine omul forte al acestei societăți, rebotezată Iaponcik. Simbol al internaționalizării
crescânde a brigăzilor rusești, aceasta câștigă în anii 1990 miliarde de dolari din traficul de heroină și cocaină
sau de petrol provenind din fostul imperiu sovietic.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 octombrie)
Se fac pași înapoi, dar cu plăcere și satisfacție.

DECADA NR. 28
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

12

21-30 aprilie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

33

21-30 noiembrie

Moralitate, spiritualitate, progres

26

11-20 septembrie

Constrângerea devine plăcută. Teama de a spune adevărul. Calculele nu sunt pentru viitor
ci pentru reglarea trecutului. Un adevăr este vândut la tarabă. Război pe motive penibile. Putere de
convingere. Se caută soluții prea simple. Dorință de a străluci. Activități dubioase. Se decide
împotriva propriului interes. Vina celuilalt este mult mai interesantă. Măsură este neglijată. Se
părăsește un prieten. Sunt găsite soluții imposibile. Relațiile devin nesigure. Se descoperă ceea ce
la începutul anului a fost ascuns intenționat. Tactul și diplomația sunt privite ca semne de
slăbiciune. Posesivitate. Accidentul este privit ca o provocare. Se cântărește prea mult în
defavoarea individului. Tendința de a considera o constrângere ca fiind un privilegiu. Împrăștiere.
Vise bizare. Se urmărește dar obținerea confortului personal. Prieteniile sunt întreținute de
interese. Se rupe o înțelegere mai veche. Egoism. Un vis nu poate fi pus în aplicare. Motivațiile
declară că interesul susține grupul în timp ce ele stau la masă cu frica. Remușcări. Viața ne trimite
la practică. Se trece de la general la particular.
Luna octombrie preia o parte din direcțiile aflate în curs în luna septembrie și dorește să le
ducă mai departe pe drumul împlinirilor. Este adevărat, așa cum am văzut și alte momente ale
anului 2015, nu toate acestea se vor finaliza în octombrie, unele oprindu-se definitiv, altele având
nevoie de mult mai mult timp pentru a-și atinge finalitatea. Luna octombrie va lăsa impresia că
nimic important nu se consumă, cel puțin nimic nou, însă există anumite evenimente astrale care ne
vor impresiona prin ușurința cu care vor să rupă legăturile cu trecutul și să ne introducă într-o nouă
dimensiune.
Ansamblul lunii octombrie seamănă cu o pictură impresionantă, controversată pentru unii,
genială pentru alții, care are o mare diversitate de detalii atât în ceea ce privește cromatica, dar și
referitor la forme sau legături între forme și care ne poate introduce, prin diversitate sau adâncime,
într-o nouă dimensiunea gândirii sau percepției. Condiția este aceea de a-i înțelege, însă nu vor fi
mulți aceia care vor putea să înțeleagă ansamblul acestei luni pentru că puțini vor fi cei care vor
vedea pădurea și nu se vor lăsa impresionați de cei câțiva arbori pe care îi văd în față.
Prima decadă a lunii octombrie începe de la un nivel foarte înalt, de la contactul cu o forță
foarte mare pentru ca, apoi, spre sfârșitul acestei perioade pe care o analizăm și continuând în
același timp cu decadele următoare, forța să scadă în intensitate și să facă loc înțelegerii sau
cunoașterii. Astfel, evenimente concrete ale acestei perioade fac trimitere spre finalul lunii aprilie,
când am văzut că multe lucruri bune ni s-au întâmplat, când am înțeles că anumite asocieri care țin
de dragostea de oameni, de respectul față de partenerul de dialog sau de valorile sale, au contat în
munca pe care o aveam de înfăptuit. Am mai trecut prin această ipostază în prima decadă a lunii
februarie însă atunci totul era încadrat in segmentul proiectelor de viitor. Nu știam la timpul acela
ce urma să ne rezerve viitorul care apoi s-a consumat la finalul lunii aprilie. Acum pentru a merge
mai departe avem în față o dublă semnificație: pe de-o parte știm ceea ce s-a întâmplat, iar de partea
cealaltă dorim să reluăm același proces de acces la elementele bune din aproape în aproape.
Proiectele de viitor, structura afectivă sau mijloacele prin care punem la dispoziția celorlalți
emoțiile pe care le avem au, de această dată, ca finalitate, ca țintă, finalul lunii noiembrie, despre
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care știm că va conține un unghi negativ care se împlinește între Saturn și Neptun. Și această
manieră ne este cunoscută pentru că ne-am mai confruntat cu ea la începutul lunii iulie când am
explorat cu mai multă intensitate și mai multă atenție ceea revizuim acum și va urma să se întâmple
și în luna noiembrie. Acum ne limităm doar la acest episod care se va consuma la finalul lunii
noiembrie, pregătindu-ne pentru a extrage din contextul social acele elemente care nu sunt de folos,
nu doar acelea care ni se par spectaculoase sau care ne atrag atenția mai ușor.
Viața spirituală trece însă prin transformări interesante. Abia în acest sector se va vedea
foarte clar, pentru cei care sunt hotărât să se implice mai mult în această zonă, cât de mult contează
experiențele lunii septembrie. Astfel, se va face trimitere către perioada 11 - 20 septembrie, cea pe
care tocmai am analizat-o în luna anterioară și căreia i-am atribuit roluri cu adevărat importante prin
maniera în care intervine, pe deoparte, grupul de planete de pe începutul zodiei Balanță, dar și
trecerea planetei Saturn din nou în zodia Săgetător.
Toate aceste construcții astrale, toate aceste elemente se vor remarca de-a lungul lunii
octombrie, dar în special în această decadă pe care o analizăm, prin forța cuvântului, prin
exercitarea acestei puteri cu scopul de a convinge auditoriul chiar dacă nu știm dacă ceea ce avem
de transmis este bun sau nu. Va fi nevoie de multă tărie de caracter și de un dram de inteligență mai
mult decât am avut sau am folosit până acum pentru a ridica standardul atât de sus încât la finalul
lunii octombrie când ne vom situa în punctul cel mai de jos al acestei luni, la cotele cele mai scăzute
din toate punctele de vedere, să nu fim sub zona de confort, cu mult sub ceea ce ne-am propus.
Debutul lunii octombrie se face în continuare cu Luna aflată pe ultimul segment al zodiei
Taur, când va avea de împlinit un unghi pozitiv cu Chiron și unul negativ cu Venus. Se va vorbi la
această clipă, la acest moment de început a lunii octombrie despre constrângere sau mai exact
despre cum poate aceasta să devină plăcută, agreabilă sau măcar suportabilă. Relația proastă pe care
Luna o are cu Venus nu va fi acceptată de cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un
proces de cercetare spirituală. Ei vor considera că disconfortul de moment constituie un mijloc prin
care sunt pedepsiți că, din prea mult entuziasm sau poate pentru că nu au simțit nevoia unor bucurii
la finalul lunii aprilie, au greșit față de persoane dragi sau nu s-au comportat corect. Acum primesc
o sancțiune sau nu li se permite să meargă mai departe pe linia acelor direcții.
În realitate, mesajul pe care-l lansează Luna în acest final de tranzit prin zodia Taur
înseamnă, în primul rând, o avertizare. Suntem informați că avem nevoie să revizuim acele relații,
promisiunile în care am crezut atât de mult pentru a extrage din ele ceea ce este cu adevărat util.
Unii se vor grăbi atât de mult încât vor pierde din vedere că şi invitația aceasta reprezintă de fapt un
rezumat. Chiar de la începutul acestei zile, când se împlinesc cele două unghiuri indicate, oamenii
au impresia că certitudinile le sunt ascunse, că viața lor se desfășoară după regulile în care vor să
mai creadă și pe care vor acum, dintr-o dată, să le schimbe. Trecând în zodia Gemeni în seara zilei
de 1 octombrie, Luna se va poziționa într-o zonă în care să primească prietenia Capului Dragonului.
Nu va reuși să medieze tendința Nodurilor, adică acum gândurile pe care le avem, dorința aceasta de
a schimba rapid, de a promova idei avangardiste, de a ne rupe de trecutul care nu ne mai poate oferi
ceea ce avem nevoie sau nu ne oferă mai mult constituie doar o ipostază trecătoare care nu poate fi
explorată sau, dacă este explorată, nu ne va duce nicăieri.
Este indicat să înțelegem că, raportându-ne la această atitudine avangardistă de fapt ne
proiectăm conștiința într-un interval de timp când s-a lucrat cu informația. Facem trimiter din nou,
ca de multe ori de-a lungul ultimelor luni, la începutul lunii februarie, însă nu pentru a extrage deacolo ceea ce ni s-a întâmplat, ci pentru a ne aminti despre invitațiile de atunci, despre cum am
reacționat față de anumite tentații sau cum am privit toate aceste evenimente ale anului 2015 având
la bază un anumit set de reguli sau anumite experiențe. Prin comparație, această raportare ne
îndeamnă să trecem cu privirea peste tot ce mi s-a întâmplat de la finalul lunii aprilie încoace. Așa
am făcut și la începutul lui februarie, am trecut cu privirea peste multe dintre evenimentele care s-au
întâmplat până în acel moment și ne-a fost util. Acum însă avem mai multe în față, iar selecția poate
fi mult mai ușor de făcut. Dar nu trebuie să credem în greșeala de a considera că invitația aceasta la
retrospectivă este de fapt lansată de acest context astral pentru a ne ajuta să mergem mai departe în
această atitudine avangardistă. Calculele nu sunt pentru viitor, ci doar pentru reglarea trecutului.
Poate din această cauză anumite certitudini pe care le-am avut sunt ascunse sau poate de aceea în
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această călătorie virtuală observam doar ceea ce nu ne-a făcut puternici, doar ceea ce am pierdut
prin propria viclenie sau prin viclenia celorlalți. Această aventură a cunoașterii va fi realizată mult
mai ușor de cei care lucrează cu energia sau care pot să-și controleze mult mai bine aceste porniri.
Practic, anterior, am fost ajutați să înțelegem că luna aceasta este plină de tot felul de lucruri bune și
rele într-o combinație despre care încă nu am aflat totul. Neștiind cum anume sunt combinate, este
bine să ne ținem departe de explorări despre care să credem că ne hrănesc rădăcinile viitorului.
Avem nevoie acum ca atunci când privim în urma să se activeze un automatism pozitiv, nu unul
negativ, avem nevoie să ne extragem puterea din faptele bune și prin repetare s-ajungem să
considerăm că acestea sunt cele care ne caracterizează. Dacă avem nevoie de ceva, atunci această
experiență așezată la baza comportamentului poate să ne creeze pe viitor deprinderi bune și abia
acelea să se poată așeza la baza unui edificiu important pentru destinul propriu.
Opoziția Lunii cu Saturn și implicit conjuncția lui Mercur cu Junon de pe zodia Balanță ne
aduce în fața unei tentații pe care cu greu o vom înfrunta. Vom fi tentați în această primă zi de
Gemeni să vindem adevărul chiar dacă știm că acțiunea aceasta nu este corectă. Minciuna va fi la
mare căutare și ea va avea înfățișarea unui adevăr foarte credibil. Cei care nu se pot concentra vor
da vina pe parteneri, pe asociați, considerând că așa sunt vremurile, așa le este dat să aibă un trai
nefericit și o viață amară. În realitate, retrogradarea planetei Mercur este responsabilă de lipsa de
concentrare, dar și de tentația de a îmbrățișa informațiile la care se ajunge foarte ușor sau care
avantajează doar într-un singur sens. Nu trebuie să pierdem din vedere că această aglomerare de
elemente astrale de pe primul segment al zodiei Balanță ne aduce acum și dorința de autovătămare.
Știm că zodia Balanță vine în zodiac cu o plăcere stranie, aceea de a se desprinde de ceva ca și cum
elementul care ar trebui să definească o trăsătură de familie, un interes pentru educația morală,
sensibilitatea sau alte elemente ce țin de comportament, să fie date la o parte pentru a putea vedea
din afară, pentru a putea cântări totul în absența unui subiectivism pe care nu-l controlează. În cazul
de față, autovătămarea poate fi opțiunea și, dacă observăm că planeta Saturn trimite un unghi
pozitiv către toată această aglomerare, vom înțelege că va fi greu de identificat momentul în care se
produce acest lucru sau chiar evenimentul în sine, deoarece din Săgetător, prin intermediul lui
Saturn, acum ne vine tendința de a ascunde ceea ce rănește sau orice altceva va răni pe viitor,
deplasând atenția către o altă zonă. Nu se poate anticipa din această analiză cu caracter general care
este motivația personală a celui care procedează în felul acesta. Se poate ști însă că la baza acestui
demers stă sentimentul de nesiguranță, neputința de a aduna mai multe informații, mai multe obiecte
sau teama că un grup nu-l va accepta pe cel în cauză, dar ar putea să susțină mecanismul care să
încurajeze atitudini negative de genul celor indicate mai sus.
Nu se obține nimic nici din prietenia pe care Luna o realizează cu Mercur, nici din prietenia
pe care o realizează cu Uranus sau cu Lilith. Toate acestea devin tentații în favoarea unui război
penibil. Imediat după ce acest eveniment se consumă apare regretul sau durerea se intensifica atât
de mult încât unii să se gândească că sunt pedepsiți pentru că sunt puși în fața repetării trecutului.
Nu, trecutul nu se repetă, ci doar modul de reacție poate fi asemănător cu un comportament mai
vechi. Asta nu înseamnă că ceea ce am învățat de la momentul la care am procedat așa cum
procedăm acum și până în prezent nu ne va folosi. Cel care ajunge să șteargă cu buretele toate
experiențele din ultima perioadă, adică tot ceea ce au traversat de la finalul lunii aprilie până acum
nu face decât să-și declare război singur și indiferent de rezultat o parte a ființei va pieri și nu va
putea să se bucure de partea cealaltă care câștigă. La asta se referă și careul pe care Luna îl
împlinește cu Jupiter în seara zilei de 2 octombrie, despre această pierdere a norocului se referă
unghiul în cauză. Avem atât de multă putere în a ne face rău singuri încât numai calitatea morală a
unui lider, aceea care nu scapă de bârfa sau de injurii gratuite, numai exemplul unei biografii aparte,
aceea care nu este terfelita de mizerii sau informații compromițătoare, ar putea să ne salveze.
Această cale a compromisului va fi escaladată la început de octombrie, când Luna va trece
pe ultimul segment al zodiei Gemeni. Lucrurile acum vor fi, cel puțin din acest punct de vedere,
puțin mai clare. Adică, vom ști mai clar cine minte și cine nu, ii vom identifica mult mai ușor pe cei
care sunt declarați împotriva armoniei sau echilibrului, aceia care nu suportă strălucirea morală sau
care nu acceptă dragostea de oameni sau de progres. Îi vom vedea pe aceștia situându-se într-o zonă
periferică a societății, strigând că sunt victime și că pe ei nu-i ajută nimeni. Vor avea și dovezi în
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sensul acesta, iar acestea vor face tot timpul trimitere la perioadele în care aceștia au trăit bine când
au avut tot ce le trebuie sau oricum mai mult decât partenerii lor de dialog sau decât colaboratorii de
acum. Exemplele lor, modelele de armonie sau echilibru, cele de dreptate sau de moralitate fac
întotdeauna trimitere către această zonă a opulenței. Minciuna întotdeauna își va extrage puterea din
aceste zone periculoase, întunecate ale conștiințe pentru că, prin însăși natura sa, nu poate
recunoaște nici strălucirea adevărată și nici abundența sau o altă formă de expresie a puterii
adevărate.

De altfel, știm din învățătura ezoterică faptul că puterea este principalul atribut pe baza
căruia ierarhiile malefice sunt construite. Așa cum ierarhiile angelice sunt construite pe nivele și, cu
cât o ființă de lumină este mai profundă, cu atât se află mai sus pe această ierarhie, la fel și ființele
malefice sunt așezate într-o structură organizată. Există multe diferențe, așa cum bine știm, între
cele două tipuri de entități. Cea care ne interesează pe noi acum este, de altfel, și trăsătura esențială
care face diferența între ele. Pentru o ființa care cunoaște și care, conjunctural, se află în întunericul
acestei luni, în uitarea atât de dureroasă a propriei ființe pe care, cu atât de multă generozitate,
lumea fizică ne-o oferă, diferența între malefic și benefic este dată de faptul că entitățile malefice
sunt organizate ierarhic doar pe baza puterii, pe când cele benefice sunt așezate ierarhic prin
combinații între putere, iubire și cunoaștere. O entitate malefica nu va avea niciodată cunoaștere, iar
asta înseamnă că având putere aceasta își va întreține nivelul dorindu-și și mai multă putere, iar
finalul le va duce către zone inferioare de unde să-și extrag această putere. Asta înseamnă că o ființă
malefică nu va putea niciodată să privească în sus și nu va fi niciodată dispusă să împartă puterea. O
ființă benefică întruchipează creația perfectă a divinității sau măcar se apropie foarte mult de
această idee. Ea va fi capabilă să se deplaseze cu mare ușurință prin creație, să traverseze spații
imense, să treacă de la un nivel la altul pentru că va putea privi în jos atunci când trăiește iubirea
sau va putea privi în sus atunci când ea va veni din cunoaștere absolută. Noi, cei care trăim aici în
această lume fizică, și care credem că apropierea planetei Mercur de Lilith înseamnă doar minciună,
nu știm cât de adâncă poate fi această minciună și nu știm ce impact poate avea asupra ființei care
uzează de ea, nu știm cât de multă lumină sacrificăm pentru asta, nu știm nici măcar dacă contactul
cu minciuna înseamnă a privim jos pentru a extrage putere sau a privi în jos din sacrificiu, dăruind
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iubire celor care au nevoie de ajutor. Nu știm dacă acestea țin de benefic sau de malefic, nu știm
nimic din toate acestea, însă trăim tot acest puls al creației așteptând momentul în care migrația
luminii, dacă suntem orientați benefic, să ne salveze din tot acest proces autodevorator sau grația
puterii fără iubire, dacă suntem orientați negativ.
Este mai puțin important că acum s-a intervenit prin convingeri personale pentru că despre
această aglomerare de planete de pe zodia Balanță, care ar putea defini prin caracterul său
compromițător sau negativ multe din demersurile anului 2015, nu se poate afla totul niciodată. La
nivelul nostru, combinația aceasta periculoasă devine severitate. Daca ne este greu, vom fi cumva
convinși că acest caracter dur al vieții reprezintă o realitate și că drumul nostru pe acolo trece. Este
posibil ca mulți să-și fi construit această convingere din aproape în aproape și să se ajungă la
anumite compromisuri încât să pară mici comparativ cu altele pe care le-am avut de traversat de-a
lungul vieții. Vor pune eticheta de "activități dubioase" și vor merge mai departe. Luna pe ultimul
segment al zodiei Gemeni își va îndeplini cu succes misiunea aceasta. Dacă va încerca acum să
simplifice lucrurile, aducându-l în zona afectivă, le va face mai ușor de accepta sau de îndurat, în
timp ce ele devin din ce în ce mai complicate. Dacă luăm în calcul faptul că planeta Neptun
împlinește două poziții pe axa Fecioară-Pești cu Marte și Jupiter calitatea acestor experiențe de viață
poate fi foarte ușor pusă la îndoială. De asemenea, Saturn abia intrat în zodia Săgetător ne aduce
aminte de anumite evenimente care s-au consumat la începutul anului și care ne-au dezamăgit. Este
posibil ca aceste evenimente să nu fi fost până acum inventariate, să nu ne fi adus aminte de ele prin
nimic, iar acum, dintr-odată, din încercarea de a accepta un compromis sau de a îndura o situație
apăsătoare se activează un mecanism subconștient care ne aduce aminte de aceste situații de la
începutul anului.
Nu încape discuție că trecând în zodia Rac, Luna se vă simți constrânsă se ia o decizie.
Oamenii vor fi de această dată mult mai puternic porniți împotriva partenerilor de dialog și vor arăta
că ei dețin cheia succesului sau că dețin informații despre secretele celor din jur. Tot ceea ce credem
că știm cu atât de multă tărie, tot ceea ce suntem dispuși să folosim împotriva partenerului de dialog
ca soluții sau ca rezolvare pe termen lung a unei probleme mult mai grave se întoarce împotriva
celui care acționează și ne compromite și mai mult aducându-l în postura în care să fie părăsit de
prieteni, de noroc sau să nu mai înțelegem nimic din ceea ce i se întâmplă.
În realitate, prin faptul că Luna trece acum prin această zonă de început a zodiei Rac arată că
această atitudine, nu și metoda, este cea mai potrivită pentru a lupta împotriva propriilor probleme.
Practic, atitudine este bună, însă nu atunci când este îndreptată împotriva celor din exterior și nu
atunci când este aplicată propriei persoane. Cu alte cuvinte, această notă agresiva sau categorică are
nevoie să vadă propriile imperfecțiuni pentru ca nu cumva în viitor acestea să devină periculoase
prin explorare. Este important de abordat această atitudine cu toată convingere pentru că se
explorează excesele sau neglijența la care ajungem foarte ușor, dacă o măsură de corecție nu este
aplicată. Din această cauză, contextul complicat al acestui moment ne va păcăli prin diversitate.
Dacă vom face trimitere doar la momentul de final al lunii aprilie atunci foarte ușor atenția se vă
opri de anumite evenimente plăcute în ideea că ne putem reedita. Nimic din ceea ce s-a întâmplat
anterior nu ne poate ajuta pentru că aglomerarea de elemente astrale de pe începutul zodiei Balanță
nu are încă puterea să se impună, dată fiind condiționarea puternică pe care decadele 5, 12 si 15 o
impun. Deci ceea ce ne atrage atenția din trecut e bun, dar nu este bun acum.
Chiar dacă Lună reușește să medieze cele două poziții pe care le împlinește cu Marte și
Jupiter şi care acum se află în careu cu Axa Dragonului este puțin probabil ca aceasta medierea să
se facă cu maximum de obiectivitate. Se va face trimitere la experiențele proprii și este posibil ca
uneori această experiență personală să nu fie atât de utilă pe cât se crede. Cu alte cuvinte acest
moment de început a lunii octombrie este marcat de autoamăgirea care devine un proces foarte
periculos pentru că se suprapune peste exercitarea unui rol benefic, acela de mediere. Iată cum
lucrurile bune de care avem parte acum, în această perioadă, sunt atinse iremediabil sau chiar lezate
de această minciună care se hrănește cu ignoranța.
Există însă o soluție împotriva acestei puteri negative care ne vine din aglomerarea de
elemente astrale de pe primul segment al zodiei Balanță. Pentru că Balanța, împreună cu zodia
Berbec, face parte din acea construcție astrală anumită axa relațiilor, însingurarea este elementul
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care atenuează această dezordine ce este pe punctul să ne acapareze. Cu alte cuvinte, dacă nu
suntem siguri pe mesajul unei persoane, dacă nu avem certitudinea că soluția sau mecanismul oferă
un avantaj prin aplicare atunci să ne îndreptăm atenția către alte evenimente sau ființe chiar dacă,
așa cum am văzut în alte analize pe care le-am făcut aici, direcția aceasta negativă sau fățarnicii,
dacă ar fi să personalizăm, vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a ne convinge că deținem cele
mai bune soluții. Nu trebuie să uităm că măsura este neglijată, iar activitățile stranii, nu ascund în
interiorul lor mistere benefice sau evenimente neprevăzute care ar putea să ne ajute prin caracterul
lor inopinat, ci, dimpotrivă, ne duc spre un compromis și mai mare, spre un pericol atât de mare, dar
pe care acum nu-l mai putem vedea clar.
Opoziția Lunii cu Pluton, care se va împlini în ziua de 5 octombrie, ne va atrage atenția
foarte mult asupra acestor soluții imposibile. Dacă vor exista persoane care se vor lăsa în voia
acestor pericole, vor exista și victime. Nu este însă foarte clar dacă puterea acestor elemente
malefice va ajunge atât de departe. Se știe însă că momentul în care Luna i se va pune lui Pluton și
împreună cu opoziția Soare-Uranus se va activa crucea cosmică pe semne cardinale se va face
trimitere prin intermediul nevoii de mai bine, a stabilității afective sau a confortului psihoemoțional către evenimentele care se vor consuma la finalul lunii noiembrie. Este preferat acum
gândul că în viitorul poate fi mai bun și, de asemenea, prin faptele zilei de 5 octombrie se va
demasca minciuna celor care sunt fățarnici și devin periculoși prin obsesia lor de a-i convinge pe
ceilalți că sunt oameni corecți. Momentul acesta va fi marcat de o ușoară oboseală și din această
cauză gândul că viitorul ne va ajuta va deveni un fel de colac de salvare. De această dată dacă și
diplomația este privită ca semn de slăbiciune, atunci mulți vor fi tentați să ridice pe nedrept o
interdicție, să-i vadă pe cei răi ca fiind de fapt personaje pozitive care au fost evaluate incomplet.
Trimiterea către finalul lunii aprilie, având în fața ochilor și anumite elemente de comportament sau
chiar mecanismul în ansamblul său abordat la începutul lui februarie ne va tăia o cale de acces, ne
va afișa o atitudine atât de agresivă încât să poată produce asupra zonei sociale urmări destul de
periculoase.
Este adevărat, acesta poate ajunge foarte ușor în zona răzbunării, iar oamenii ar putea să-și
piardă controlul mai ales aceia care nu s-au străduit niciodată de-a lungul vieții să-și cultive tactul,
disciplina sau înțelepciunea. Vorbim aici despre un compromis sau despre această aglomerare de
informații care are nevoie de puțină înțelepciune pentru a nu face rău celui cu care intră în contact.
Practic, acest magnetism astral marcat de duritate sau chiar de agresivitate nu se potrivește celui
care privește tot timpul spre lumină și care dorește să înțeleagă de ce lucrurile nu sunt mai bune, de
ce viața sa este constrânsă să meargă pe drumul acesta.
O acută nevoie de putere transpare din această construcție astrală și se va face apel acum la
planeta Saturn, în speță la disciplină, maturitate, experiență de viață, pentru a se impune prin
separarea informațiilor inutile sau negative de cele care ne sunt cu adevărat de folos. În felul acesta,
se va face o legătură cu finalul lunii noiembrie, prin intermediul emoțiilor, a dorinței de mai bine
care s-ar putea să pună în mare dificultate orientarea socială din prezent. La momentul la care facem
trimitere, Marte tocmai ce se va desprinde de conjuncția cu Jupiter și va trimite o opoziție către
Chiron, iar asta înseamnă că vom considera că cei care se află ierarhic deasupra noastră sunt și
înțelepți și vom prelua de la aceștia ideile pe care le promovează, ne vom însușii experiențele lor de
viață ca fiind exemple de bune practici. Nu se va pune deloc problema ca acestea să fie cu adevărat
la nivelul înalt la care sunt văzute, ci ele vor fi preluate ca și cum sunt de la sine corecte și utile.
Din această cauză apelul la înțelepciunea de viață realizată încă de pe acum ne pregătește
pentru a face față acelor momente de rătăcire când am putea să fim orbiți de dorința de a împlini
foarte repede și ceea ce ne propunem.
Trecerea Lunii în zodia Leu în ziua de 6 octombrie va accentua această latură a posibilității
și a neputințe de a înțelege corect rolul sau misiunea pe care o avem aici în această lume. Acesta
este practic și momentul când soarele și Pluton vor fi în careu și când originalitatea va fi folosit
împotriva individului. Practic pe cer nu mai avem o cruce cosmică pe semne cardinale în care
fiecare dintre cei patru protagoniști să aibă un cuvânt de spus egal față de ceilalți, ci avem un careu
in T pe semne cardinale în care Pluton este focar, deci el face legea. Împlinirea acestui unghi
negativ între Soarele, aflat în plin tranzit prin zodia Balanță, și Pluton, despre care știm că face cu
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Uranus un careu malefic, activ în ultimii ani, ne aduce în ipostaza în care se generalizam după un
caz particular. Acum ni se va părea că problemele personale sunt de fapt și problemele sociale și că
nu mecanismul social, acela create de elemente mult mai complexe decât emanațiile unui individ,
este susținut de indeciziile cetățeanului. Ceea ce constatăm acum reprezintă o mare greutate care va
deveni și un argument în defavoarea individului. Practic, acum se scoate la lumină o agresivitate
inhibată mult timp și soluțiile care ne vin au nevoie să treacă în mod obligatoriu printr-un filtru
personal, acela care nu a trecut încă proba iluzii. Dacă agresivitatea împotriva sistemului arată că de
fapt așteptam să primim mai mult decât avem de oferit atunci nu mai există nicio barieră în a ne
exprima această agresivitate, nu va exista niciun obstacol care să ne spună că ar fi cazul să nu mai
arătăm tuturor ce gros este obrazul.
Totuși careul Soarelui cu Pluton terorizează toată această direcție ce se răspândește pe
parcursul a mai multor zile sub forma unei frustrări ce va deveni o adevărată motivație în a-i stresa
pe ceilalți. Fie ca acest lucru se face printr-o intervenție pozitivă, afișată cu bune intenții, fie în mod
direct prin adresare verbală, rezultatul este același. Acesta este unghiul care îi ajută pe cei care vând
iluzii, care îi păcălesc intenționat pe cei care îi ascultă și cărora le bagă în cap informații false
ținându-i blocați un anumit nivel sau îi deviază de la cale.
Nu încape discuție că această dispunere astral are conotații mult mai mari și mai grave decât
pare la prima vedere. Deci importanța negativă a momentului este singura trăsătură de care ar trebui
să ținem cont pe motiv că ne-am obișnuit deja cu celelalte care sunt răspândite pe parcursul a mai
multor zile. Acest disconfort de moment, această frustrare poate să ducă la un accident social, sau
poate chiar la un accident consumat în mod concret ale cărui urmări vor fi constatate abia la finalul
lunii noiembrie.
În felul acesta, se poate accentua o problemă personală care a fost neglijată în cele două
momente importante la care facem trimitere acum, începutul lui februarie, ca mecanism, și finalul
lunii aprilie, ca eveniment. Acesta este și fondul pe care se va împlini opoziția lui Marte cu Neptun,
aspect care aduce o atât de mare
greutate vieții despre cât de rafinată
este creație personală, despre cât de
mare este sensibilitatea celui cauză
sau despre cât de mult își propune să
creeze. Minciunile se țin lanț și ele
vor lua acum înfățișarea unor
surprize. Acum Mercur, din postura
de deplasare retrograda, poate aduce
și revolta unui element negativ
împotriva unui element pozitiv care
să fie susținut de momentul în
prezent într-un mod foarte suspect.
Opoziția lui Marte cu Neptun va
ridica însă mari semne de întrebare
despre sinceritatea celui care
captează atenția, despre caracterul practic al proiectelor în care este inspirat și mai ales despre
bunele sale intenții. Dacă aceste elemente care vin din partea unui individ activ sunt puse la baza
unui edificiu social atunci elementele de culisă sunt scoase acum la lumină și transformate în
probleme distractive. Soluțiile acestor persoane dacă sunt bune nu sunt acceptate, iar dacă sunt rele
sunt puse în discuție și promovate chiar dacă vor exista voci care vor spune că nu este încă
momentul potrivit să se procedeze în felul acesta. Astfel, se plătește o vamă, iar ideile implementate
în grupul de apartenență vor submina autoritatea liderului sau chiar impactul acestui grup asupra
unui cadru mai mare, acela în care activează.
Cei care lucrează cu energie astăzi care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală
vor reuși să se separe de aceste tendințe anarhice și vor avea un reper pe baza căruia vor face
această selecție. Trecerea planetei Venus peste ultimul grad al zodiei Leu arata că principala
motivație este teamă de sancțiuni. În sfârșit aceste persoane care cultivă altruismul, nonatașamentul
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se vor gândi la binele personal și această atitudine, pe care nu prea o agreează, îi va salva din
probleme și mai mari. Sunt invitați astfel să devină și la acest capitol un exemplu pentru ceilalți
pentru că lumea se află acum într-un accelerat proces de transformare și procesul înțelegerii trebuie
să ajungă și în această zonă. Astfel, pentru o scurtă perioadă de timp aceștia nu-și vor mai folosi
ideile pentru binele grupului își vor îndrepta atenția pentru a se proteja de agresiunii viitoare.
Dar conotațiile acestui unghi negativ care se întâlnește între Marte și Neptun nu se referă
doar la factorul psihic, ci, pentru că se împlinește axa Fecioară-Pești, va face trimitere și la valori,
obiecte, principii drepte sau la alte elemente care definesc statutul unui individ cu tot ceea ce
implică el. Chiar dacă se urmărește atingerea unui confort personal nu se poate obține acest lucru
pentru că simțul individului se depărtează de realitate.
Acesta este contextul pe care Venus va trece din Leu în Fecioară și deci va intra în fereastra
opoziției cu Neptun. Apropierea celor trei corpuri cerești Venus, Marte, Jupiter pe zodia Fecioară
arată un interes către instituții, către purificare fizică, mentală sau emoțională, dar și, în egală
măsură, dorința de a distruge ceea ce alții consideră că este bun. Faptul că Neptun trimite o opoziție
către aceste trei corpuri cerești, despre care se știe că niciuna dintre ele nu se simte bine în zodia
Fecioară, Neptun fiind de altfel în domiciliu, arată că nimic din ceea ce vine din această zonă a
elementului personal nu este încă pregătit să fie implementat pe zonă publică. Filtrul social este
necruțător și ar putea să impună individului acum traume adânci sau să lase impresia că surprizele,
explorarea misterelor conțin numai lucruri rele.
Accentuarea zodiei Fecioară aduce acu un prea mult interes către certitudine, însă cu cât va
dori mai multă certitudine cu atât va fi mai departe de ea pentru că acest caracter rigid pe care-l
întreține Venus din Fecioara se va construi în afara iubirii, dar prin sancțiuni sau interdicții absurde.
Există însă un lucru interesant care vine împreună cu trecerea lui Venus prin zodia Fecioară și care
se va consuma acum în acest moment de interes. Intrarea lui Venus în Fecioară menține încă vie
amintirea trigonului pe care Luna l-a împlinit cu Uranus în noaptea de 7 spre 8 octombrie.
Astfel, se încearcă pe această linie afectivă ajustarea propriilor pretenții după intensitatea
luptei care se consumă pe spațiul social. Dar cei care vor proceda în felul acesta considerând că
aceasta este soluția și nu un compromis de moment, trebuie să știe că există un proverb vechi, că
există suficient de multă putere încât să fie înclinată și atitudinea față de apropiați, față de prieteni,
de familie sau de colaboratori doar de dragul unui interes social, lansând tot felul de invitații stranii
sub motivația uniformizării care spune: "dacă te bagi în troacă te mănâncă porcii".
Este adevărat acest element astral privit separat de contextul în care se integrează reprezintă
una din problemele mici ale societății. Marile probleme acelea legate de asocieri mincinoase sau de
despărțiri spectaculoase care trebuie să atragă atenția asupra faptului că una din cele două părți
obținute prin segmentare dețin adevărul reprezintă adevăratele probleme penibile ale planului social
care duc la subminarea instituției familiei sau la compromiterea personajelor pozitive care ar putea
să facă ceva pentru grupul de apartenență, dar din această cauză nu mai pot. Dacă avem suficientă
forţă să înțelegem ceea ce auzim sau să încadrăm corespunzător aceste informații, în ideea că, pe
viitor, când lucrurile vor fi mai limpezi, ne vom ocupa de ele, atunci preocupările de acum ne vor
asigura un loc privilegiat în grupul de apartenență, ca și cum am fi dintr-o dată înțelepții care înțeleg
și explică foarte corect fenomenul social.
9 octombrie este și ziua când Mercur își va reveni la mersul direct, iar asta înseamnă că o
parte importantă a acestei zile va fi statică, reducând cu mare greutate aceste idei negative și
transformându-le în decizii de viață. Nu trebuie să pierdem din vedere că Mercur acum se află în
apropierea Capului Dragonului și o ușa deschisă acum cu nimic nu va mai putea fi închisă vreodată
pentru că se adoptă o decizie categorică, se rupe o înțelegere mai veche, se spun cuvinte de o mare
greutate și se apelează la motivații care nu sunt tocmai corecte. Practic se merge mai departe pe o
linie ca griji nejustificate sau chiar a fricii care poate să se transforme în afecțiune. Luna nu doar că
se va afla în careu cu Saturn. Dar se va afla și în opoziție cu Neptun ceea ce înseamnă că ne
construim evenimentele de care ne vom bucura la finalul lunii noiembrie când acest unghi dintre
Saturn și Neptun se va împlini la grad perfect. Acum lucrurile sunt trăite cu mult resentiment printro zăpăceală tipică mersului retrograd a lui Mercur, dar care, acum pentru că se află în Balanță, va
avea și o notă personală prin care va încerca să distrugă relații sau înțelegeri mai vechi.
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De asemenea, revenirea lui Mercury la mersul direct în Balanță înseamnă și revenirea
speranței. Oamenii simt ca au drept la viață că sunt invitați să se asocieze în formațiuni mari despre
care ni se spune că sunt mai puternice decât cele care s-au topit recent. Valorile personale vor intra
astfel într-un colaps nu pentru că de această dată Mercur ar avea vreo vină, ci pentru că energia
oscilantă a acestei planete în Balanță primește aportul astral negativ de pe axă Fecioara - Pești unde
se împlinesc atât de multe opoziții. Aproape că unii își motivează această reorientare sau atracție
către o nouă asociere prin faptul că nu mai cred în nimic și dacă cineva anunță că lucrurile vor fi
bune chiar dacă vor fi rele, faptul că oferă o undă de speranță, ne bucură puțin. Obsesia perfecțiunii
revine acum în centrul atenției atât prin trecerea Lunii prin zodia Fecioară, cât și prin revenirea lui
Mercur la mersul direct ca o nouă formă de a cultiva ambiția. Adică, dacă e să fie rău măcar acest
rău să și-l facă omul cu măna lui.
Momentul 10 octombrie aduce Axa Dragonului de pe Berbec - Balanță pe Fecioara - Pești.
Momentul acesta este unul de o mare importanță astrală pentru că modifică întru totul orientarea
individului instrumentele de lucru sau chiar prioritățile. Cine a apucat până acum să se ocupe de
relații, de stabilizarea lor sau să extragă din aceste asocieri ceea ce este util, va putea să-și
construiască un edificiu important. Cine a crezut că are timp și că nu trebuie să se grăbească, va
privi această schimbare de zodie a Capului Dragonului cu remușcare. Se vor gândi la ceea ce au
pierdut, considerând că ar fi fost mult mai bine dacă s-ar fi mobilizat, dacă ar fi fost mai profunzi
sau dacă nu ar fi răspuns cu agresivitate la acuzații care au venit din planul social. În felul acesta,
remușcările vor sublinia o anume superficialitate pe care aceste persoane au probat-o.
Vom vedea din analizele săptămânale care este contextul particular pe care-l avem pe
fiecare zi, faptul că Axa Dragonului trece acum în altă poziție. Acum, când acest eveniment se
consumă, pe cer avem o axă Fecioară-Pești mult prea încercată pentru ca intrarea Capului
Dragonului în Fecioară să fie încărcată de liniște sau de respect. Nimic din valorile personale, nimic
din ceea ce individul a considerat bună, pur, stabil nu va mai fi la locul lui. Dacă am avut impresia
că, trecând prin Balanță, ne-am mobilizat la maximum și că greutăți câte am avut în ultimele luni nu
vom avea niciodată, atunci ne-am înșelat amarnic. Capul Dragonului în Fecioară, când acolo avem
planetele Venus, Marte, Jupiter și, pentru scurt timp, Luna care primesc opoziții din partea planetei
Neptun care trece de câțiva ani buni prin domiciliu, arată o reconfigurare a vieții private pentru a fi
așezată pe alte baze, mobilizarea voinței, nu mândria că suntem premianți și la capitolul “probleme
în viață”.
Pentru unii abia acum, când Capul Dragonului trece în Fecioară, definiția sintetică a anului
2015, ca an al secretelor dezvăluite, capătă o notă practică și pentru oamenii comuni, aceste
persoane s-au întrebat de-a lungul acestui an care sunt acele secrete misterioase prin care ar putea să
fie agasați, pentru că ei nu au văzut nimic în jur. Acum, când Capul și Coada Dragonului, adică
prioritățile vieții, trec pe altă vibrație nu trebuie decât să se uite puțin în urmă și să vadă chipul
monștrilor care se ascundeau pe tot acest traseu. Vor vedea cât de complicate le-au fost relațiile, cât
de superficial abordate, cât de vulnerabili au fost în fața minciunii, cât de tentați au fost de bunurile
celorlalți sau cât de încrezători în forțele proprii au fost când s-au îndepărtat de cale.
Acum viața se răzbună și se văd puși în fața unor acuzații pe care le apreciază ca fiind
nefondate și înțeleg din tot ceea ce li se întâmplă că au nevoie de mult spirit practic, să dovedească
la modul concret că alegerile pe care l-au făcut în perioadă anterioară, când au filozofat mai mult și
alții au muncit pentru ei, au fost corecte. Grea încercare pentru aceste personaje care am muncit
mult mai puțin decât au spus sau poate chiar deloc, au bârfit, au mințit sau a făcut probleme
celorlalți.
Fenomenul social nu ține cont însă de aceste rătăciri personale și trecerea Capului
Dragonului în Fecioară aduce asupra vieții sociale o stranie preschimbare de roluri în care elementul
particular devine general și inversat față de etalon. Sub pretextul că rezistența individului, gradul de
confort primesc o mai mare atenție din partea autorităților, viața intimă este invadată, iar instituția
familiei este constrânsă să funcționeze după reguli noi. Și această situație face parte din marele
proces al configurării centrelor de putere, trecând într-o altă etapă, adică de la nevoia de a zdruncina
grupurile, la nevoia de a le contracta pentru a le ține sub control. Cu toții suntem sub influența
acestui magnetism astral și indiferent de poziția socială pe care o ocupăm, indiferent de cât de mari
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sau mici sunt grupurile în care activăm, această comportare stranie sub pretextul reconfigurării
centrelor de putere agasează decizia individului și o coordonează pe baza strictelor necesități sau a
fricii. Se poate anticipa că în tot acest interval cât Axa Dragonului trece prin zodia Fecioară se va
exagera la capitolul manevrarea opiniei publice, distrăgând atenția de pe preocupările importante,
adică oamenii nu se vor mai gândi că războiul resurselor reprezintă principala sursă de conflict, ci
că ideile învechite, obsesia tradițiilor sau neputința de a lăsa în urma obiceiuri vechi nu permit
individului să treacă pe nivelul următor.
Așa după cum se poate constata prima decadă a lunii octombrie este de o mare importanță
pentru sănătatea mentală, afectivă sau chiar socială a individului. Mai există oameni care vor integra
aceste vibrații la nivelul stării de sănătate și atunci marea concentrare de pe zodia Fecioară și
Balanță le va aduce un tabloul simptomatic aparte, afecțiuni mai vechi sau le va slăbi funcția
ficatului, a rinichilor sau, în general, sistemul de excreție, acela care elimină, nu doar impuritățile
fizice, ci și pe cele subtile. Transformându-se într-un depozit de toxine, oamenii vor resimți
presiunea socială cu mai mare greutate și crește posibilitatea de a contacta afecțiuni noi.
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Decada a II-a (11 – 20 octombrie)
Acum nimeni nu are dreptate. În viitor toți vor deveni înțelepți.

DECADA NR. 29
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

29

11-30 octombrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

5

11-20 februarie

Moralitate, spiritualitate, progres

11

11-20 aprilie

Restricțiile țin loc de cald. Revoltă împotriva propriilor defecte. Supraapreciere.
Singurătatea este o formă de pedeapsă. Se pune stop într-un demers periculos. Indiferența rezolvă o
problemă de caracter. Elemente de culisa sunt pe punctul de a influența decizia unui lider. Se
achita o datorie. Siguranța de sine primește o replică dură. Raportul de forțe se modifica. Puterea
crește prin introspecție. Comerțul nu este ajutat. Se dă mai multă crezare mesajului decât
mesagerului. Spațiul din jurul înseamnă patrimoniu. Este ocolit adevărul. Ruptură în relații. Acces
la informații neobișnuite. Importanța de sine construiește înțelegeri false. Luciditatea cere un preț.
Izolare din teamă. Se face apel la alte standarde. Se rupe lanțul sclaviei. Datoria spirituală este
confundată cu generozitatea. Regretul apare din nou.
A doua decadă a lunii octombrie vrea să simplifice lucrurile și să ne ajute să înțelegem mai
bine rolul pe care-l avem în grupul de apartenență. De această dată acțiunile concrete au caracter
autoreflexiv, adică ceea ce gândim și facem va avea repercusiuni doar asupra acestui interval.
Direcțiile referitoare la planurile de viitor, structura morală sau orientarea afectivă sau cea psihocomportamentală va face trimitere la a doua decadă a lunii februarie, despre care știm că ne-a pus în
tema cu primele rezultate care ne-au venit din conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului. De
asemenea, valorile spirituale ne îndreaptă atenția către perioada 11-20 aprilie când planeta Pluton a
intrat în mers retrograd și când dorințele personale l-au pus într-o mare dificultate. De altfel, aceasta
va fi principala trăsătură a perioadei pe care au analizăm și anume faptul că oamenii așteaptă ca
anumite lucruri să se consume de la sine, fără să facă prea mult efort.
Se pot spune multe lucruri despre această ipostază astrală în care mai multe elemente se
grupează pe un spațiu atât de restrâns. Având parte de aceste ipostaze cu siguranță se poate vorbi
despre o mare diversitate de conjuncții, adică despre posibilitatea de a face noi alianțe, de a obține
lucruri noi din activități prestate în prezența altor persoane sau cu ajutorul altor personaje decât cele
cu care colaborăm până acum. Acum însă tot contextul astral este dominat de această grupare de
planete de pe zodiile Fecioară și Balanță deși mai sunt și alte corpuri cerești plasate în alte zone.
Saturn trimite sextile către zonele de început ale zodiei Balanță acolo unde avem în această primă zi
a intervalului pe care-l analizam Luna, Capul Dragonului, Mercur și Lilith. Pluton trimite careuri
către care pozițiile din Balanță și trigoane către pozițiile din Fecioară, iar Neptun trimite, așa cum
am văzut și în intervalul anterior, opoziții către planetele din Fecioară.
Nu este simplu să se pornească la drum cu aceste aspirații care ar putea ca pe parcurs să fie
corodate. Este simplu ca, privind în față, chiar dacă nu foarte departe, să vedem lucruri la care până
la urmă să nu ajungem. În primul rând, starea psihică va fi afectată și nevoia de confort va trece prin
transformări speciale. Nu ne referim aici doar la unghiurile negative pe care Saturn și cu Venus, pe
deoparte, îl împlinesc sau la o pozițiile pe care Neptun le trimite către planetele din Fecioară. Ne
referim la sextilele pe care Saturn le trimite către planetele din Balanță sau la trigoanele pe care
Pluton le trimite către planetele din Fecioară care înseamnă un bine construit pe alte standarde.
Așadar, dacă pornim la drum în acest interval cu gândul că vom înfăptui lucruri remarcabile s-ar
putea ca, până la finalul acestui segment, să fim puternic zdruncinat sau foarte dezamăgiți.
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De asemenea Axa Dragonului și-a schimbat poziția și avem dintr-o dată noi priorități care și
acesta ne vor zdruncina puțin. Practic, ca să nu exagerăm mult aceste direcții apăsătoare, tot acest
context astral se va opune progresului. Aceia care vor dori să stagneze, care nu vor face planuri de
viitor, vor observa că puterile lor sunt conservate dacă nu îndrăznesc mai mult. Paradoxul acesta
apare ca și cum am cere unui zmeu ridicat de un copil să se comporte ca o navă supersonică.
Întreaga dispunerea astrală a momentului are o încărcătură atât de puternică încât ni se cere să
inventariem problemele construite prin concentrare, prin atenție sau prin investigație. Nu suntem
îndemnați s-o facem pe detectivul, ci să avem puțină atenție pe anumite lucruri care nu sunt
rezolvate în existența proprie și care nu pot merge mai departe în forma aceasta.
În prima zi a intervalului pe care-l analizăm ne confruntăm cu aceste restricții care, în acest
moment, se adresează doar segmentului de timp. Primim informații despre profesie despre cum ar
trebui să procedăm mai bine la locul de muncă, cum vor fi reconfigurate departamentele sau cum
sunt distribuite din nou sarcinile profesionale. Dacă acest lucru nu vine din partea unui lider
responsabil care dorește să optimizeze procesul de lucru, atunci noi înșine ne vom impune o
reconfigurare cu scopul de a dobândi și în această zonă un anume confort. O parte din ziua de 11
octombrie Luna va fi în zodia Fecioară și care va avea de împlinit o conjuncție cu Capul Dragonului
de pe ultimul grad al acestei zodii. Inițierea unui nou ciclu draconitic atunci când Axa Dragonului
se află pe ultimele grade ale zodiilor Fecioară și Pești complică puțin rolul de reconfigurare a
sectorului prioritar aducând această tendință periculoasă de a ne face planuri pe termen lung acolo
unde chiar nu este nevoie de așa ceva. Eșecul este inerent însă el va putea fi corectat prin atitudini
de factură spirituală, printr-o practică spirituală aparte sau chiar prin ajutor venit din subtil. Nimic
din această lume nu va putea schimba optica deciziilor adoptate în prima jumătate a zilei de 11
octombrie. Ca și cum dorim cu adevărat să facem alegeri importante chiar dacă suntem slabi chiar
dacă tot ceea ce avem în jur este incomplet, stricat sau păgubos.
Faptul că de această dată inițierea ciclului draconitic se face imediat când Capul Dragonului
a intrat în zodia Fecioară, practic acesta este primul eveniment după schimbarea pe care a comportat
cu Axa Dragonului și care, de altfel, face trimitere la perioada 11-20 aprilie, ne îndeamnă să ținem
cont de părerile celorlalți. Acesta, practic, va fi gestul de maximă greutate spre care suntem
îndreptați. Dorința de a simplifica lucrurile pentru ca rezultatele să vină de la sine ar putea strica
acum relații sociale importante pentru că această reducere la minimum afectează și schimbul dintre
oameni în așa fel încât să ne implicăm în mai puține activități sau să avem mai puțin oameni în
preajmă.
Pe acest fond conjuncțiile repetate ale Lunii cu Mercur apoi cu Lilith, dar și cu Junon apoi
împlinirea unor unghiuri cu Saturn și Pluton, arată că socoteală de acasă nu se potrivește cu cea din
piață. Una gândim și alta trebuie să facem, iar asta ne va spune în primul rând ca a sosit momentul
să ne asumăm niște riscuri. Această impresie este greșită pentru că asumarea riscului în cazul de
față va veni doar acolo unde se va dovedi o ambiție mai mult decât este cazul, doar vom susține
revolta prin riscuri.
În rest, careul pe care Venus şi Saturn îl împlinesc în acest debut de decadă ne invită la
seriozitate. Este posibil ca persoanele care înțeleg repede ceea ce se întâmplă, care urmăresc
fenomenul social și nu se aventurează în expresii lipsite de sens sau în acțiuni periculoase fără să
reevalueze foarte bine să înțeleagă corect că acest unghi îi îndeamnă la muncă. Venus din Fecioară
poate lucra în condiții austere, se poate sustrage confortului afectiv și din această cauză, prin acest
gen de desensibilizare, se poate atinge un nivel foarte înalt al îndurării. Astfel, se poate spune că
efortul, munca, studiul său folosirea acestei contracții astrale pentru a atinge o țintă a cunoașterii
individuale reprezintă prioritatea principală, nu revoltă împotriva unui factor social care nu ne poate
garanta niciun rezultat sigur.
Dar complicațiile zilei de 12 octombrie vin spre noi pentru că se împlinesc două unghiuri cu
adevărat importante pentru această perioadă. Este vorba despre trigonul dintre Jupiter și Pluton care
leagă două zodii de pământ și care conferă planetei Pluton statutul de mediator în opoziția pe care
Jupiter și Neptun o împlinesc, iar cealaltă este opoziția Soarelui cu Uranus care nu beneficiază de
mediere. Dacă prietenia dintre Jupiter și Pluton înseamnă că suntem protejați de destin sau faptele
pe care le săvârșim generează la rândul lor o aură de protecție care ne ajută să trecem prin această
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frământare socială, prin aceste furtuni ale prezentului, iar opoziția Soarelui cu Uranus înseamnă
nesiguranța data de aceasta combinație ne duce cu gândul că singurătatea este o formă de pedeapsă.
Cu cât își vor dori să fie mai independenți cu atât se vor separa mai mult de oameni, adică vor
aborda acea simplificare pe care am indicat-o anterior și care nu este recomandată în această
perioadă.
Prietenia planetelor Jupiter și Pluton va face referire la putere de regenerare. Dacă reușim să
nu punem condiții vieții, să gustăm din ceea ce avem în preajmă, să fim mai atenți la detalii, la
lucruri mici care n-au fost băgate în seamă și care, prin asociere, între acestea să se obțină crearea
unui edificiu important. Puterile individului sporesc acum prin gând, prin practică, prin acceptarea
propriei condiții sau prin înțelegeri speciale care nu pot fi explicate ori transpuse într-un limbaj
accesibil și celorlalți. Cu alte cuvinte, a sosit momentul experiențelor profunde pe care omul trebuie
cu adevărat să le pună la baza unui edificiu important.
De partea cealaltă, opoziția Soarelui cu Uranus care îl implică pe Pluton în această
construcție astrală împlinind un careu in T pe semne cardinale ne îndeamnă să împărtășim toate
aceste experiențe pentru a descoperit că nu suntem singuri. De aici și momentul maxim de
contradicție care nu poate fi rezolvat decât prin apelul la un for interior. Doar conștiința personală,
doar canalul care ne inspiră, doar puterea ființelor subtile, a prietenilor de lumină care nu ne
abandonează niciodată ne poate spune ce anume să împărtășim și ce nu. Vor fi invocate aici și
complexe de inferioritate sau anumite greșeli din trecut spre care ne îndreptăm acum atenția, nu la
modul general, ci punctual spre acele fapte săvârșite la mijlocul lunii februarie. Această atitudine
afectivă față de aceste momente ale mijlocului lunii februarie le-am mai parcurs în mijlocul lunii
august, când Jupiter a trecut în zodia Fecioară și ne-a familiarizat cu noi responsabilități. Acum
suntem îndemnați să facem dovada faptului că n-am trăit degeaba în aceste luni, că am acumulat
câteva experiențe, că recunoaștem bine personajele, știm care este calitatea principală a partenerului
de dialog cum trebuie să lucrăm, pe ce trebuie să visăm și cum să acționăm pentru a ne optimiza
procesul de lucru. Dacă ne lăsăm în voia vibrațiilor negative care ne vin din partea Capului
Dragonului ce trece pe ultimul grad al zodiei Fecioară atunci o vom lua de la capăt, fără să conteze
dacă acest capăt înseamnă mijlocul lunii februarie sau mijlocul lunii august.
A da dovadă de profunzimii înseamnă a pune un strop de pericol într-un demers foarte
simplu. Cu alte cuvinte, suntem îndemnați să facem lectură, să citim o carte sau un articol să ne
documentăm referitor la un subiect însă nu ne sunt puse la dispoziție materialele necesare, cartea pe
care vrem s-o citim, nu o avem în bibliotecă și atunci alegem cea mai nepotrivită cale pentru a intra
în posesia ei, drumul cel mai lung, calea cea mai ocolitoare și mai încărcate de pericole. Asta se
întâmplă pentru că avem impresia că lucrul cel mai greu pe care am putea să-l facem este să ne
decidem. Dacă vom constata că deja ne-am decis ne vom aștepta ca lucrurile să vină de la sine. De
la sine ele merg pe ruta ocolitoare, pe traseu cel mai lung și cel mai periculos care ne vor duce spre
explorarea opozițiilor care sunt acum destul de agresive de pe axa Fecioara-Pești sau din careul
între semnele cardinale care îl au pe Pluton ca planetă focar. Deci această rută, nu doar că este
încărcată de pericole, dar ne oferă atât de multe informații negative încât studiul pe care trebuie să-l
facem, carte pe care trebuie s-o citim, informațiile pe care trebuie să le acumulăm vor fi pervertite
de aceste experiențe pe care le vom avea până ajungem în punctul final. Cu alte cuvinte, este afectat
obiectivitatea și nu este puțin lucru ceea ce ni se va întâmpla.
Parcurgând o Lună nouă din această postură de careu în T pe semne cardinale cu planeta
Pluton drept focar înseamnă a descoperi adevărul de dincolo de aparențe și de a avea acces pe un
tronson care până acum inspira teamă. Această teamă este posibil să fie alimentată de experiențe
false, asemenea acelora acumulate acum prin ceea ce ne vine de la traseul cel mai scurt ori prin
această rută ocolitoare pe care o abordăm în obținerea lucrului dorit. Se va vorbi aici despre efort,
despre muncă deși pe alocuri se evită să se recunoască faptul că efortul și munca trebuie înfăptuite
de fiecare în parte pentru realizările pe care dorește să le obțină.
Luna nouă din 13 octombrie poate aduce și indiferența la un nivel foarte înalt. Este adevărat
se fac descoperiri importante nu doar ca informație, cât și ca potențial ce ține de factorul uman,
poate chiar prieteni noi sau asociați cu o mare putere de influență sau cu putere de inserție într-un
domeniu care ne scapă, însă se menține în continuare acea tendință de a ne desprinde de anumite
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responsabilități. Întâlnirea luminariilor pe zodia Balanță, când Soarele se află în această zodie în
poziția cea mai proastă pe care o poate ocupa, dar primind și o opoziție din partea lui Uranus într-un
decan în care se face trimitere la un interval din 2015, când Uranus era deosebit de puternic prin
prerogativele primite din partea Axei Dragonului înțelegem că această desconsiderare are un rol
mult mai important decât pare la prima vedere. Se desconsideră elementul de care am fugit
întotdeauna și se face din această ipostază o problemă de destin. Destinul acum a pornit pe o altă
cale, lucrează cu alte informații și elementele ce țin de profesie, seriozitatea muncii sau starea de
sănătate nu mai pot să ne ajute acum în dezordinea pe care riscăm să o producem în grupul de
apartenență. Nu mai avem nici resursele necesare pentru a le folosi în zona aceasta, deci nu mai
inspirăm încredere. Dacă avem un anumit font de care ne folosim atunci acesta va fi utilizat pentru
regenerare sau pentru a pune bazele unor colaborări corecte și echitabile. Cu alte cuvinte
nesiguranța care ne vine din opozițiile pe care Uranus le trimit luminariilor pe axa relațiilor, nu
arată flexibilitate, o nouă acceptare a soluțiilor pe calea diplomației, ci dimpotrivă o rigiditate care
este, așa cum am spus anterior, o mare
problemă de destin.
Cel care va privi toată această
încurajare, tot acest îndemn astral ca pe
o invitație la responsabilitate va
beneficia de fluxurile benefice ale
prieteniei dintre Mercur și Saturn care îi
va ajuta să descopere elemente noi prin
intermediul oamenilor, prin intermediul
experiențelor pe care aceștia aleg să le
pună la dispoziția celorlalți. Pentru
acești oameni destinul are rezervate
lucruri bune și nu-i va speria prin
clarificări, ci dimpotrivă le va spori și
mai mult puterea de influență sau
stabilitatea în grupul de apartenență. Pentru acești oameni, concentrarea forțelor pe zodiile Fecioară
și Balanță înseamnă de fapt accesul la cunoaștere prin dragoste de oameni sacrificiul sau chiar
înțelepciune.
Zodia Balanță însă chiar dacă uneori nu exprima armonia așa cum sugerează denumirea pe
care o poartă, noile teorii ale astrologiei karmice vin cu un indiciu care inspiră respect și admirație.
Vibrațiile evolutive ale zodiei Balanță arată un Vărsător care a progresat, care a înțeles mesajul său
și a făcut tot ceea ce a putut să integreze inspirația pentru limbaj accesibil omului de rând sau
segmentului căruia i se adresează. Având această experiență la activ și progresând devine Balanță,
adică cea care poate în orice moment să țină în echilibru valorile acestei lumi și inspirația care ne
vine din subtil. Atunci când valorile acestea sunt eminamente pozitive, adică atunci când valorile
spirituale aferente acestei decade sunt dezvoltate în afara tentațiilor sau doar prin înțelegere și
depășirea lor avem de-a face cu o energie cu adevărat remarcabilă care nu privește încercarea cu
teamă și care poate trece dincolo de probleme pentru că le înțelege și are puterea de a vedea dincolo
de aparențe. Dar acest lucru va putea fi accesibil doar celor care fac eforturi pentru a fi mai buni
întâi cu ei înșiși și apoi cu cei din jur pentru a fi mai rafinați, mai profund. Dacă nu îndeplinesc
această condiție atunci energia benefică pe care contextul astral o concentrează pe sextilul dintre
Mercur și Saturn nu îi va impresiona, aceasta va trece pe lângă ei neobservata sau se va prelinge pe
ființele lor de lumină așa cum se alunecă pe suprafața lucioasă a unei pietre.
Trecerea Lunii în zodia Scorpion în ziua de 14 octombrie ar putea să încline foarte mult
balanța spre tabăra celor care nu sunt corecți. Aleg să-și achite o datorie și consideră că prin aceste
acțiuni nu au nicio obligație, nu mai sunt constrânși să fie atenți, respectuoși sau să dea dovadă de
un comportament echitabil. Liniștea prin aceste fapte se construiește, ea nu este expresia unui nivel
și din această cauză nu se poate vorbi despre inspirație sau despre demersuri benefice decât în cazul
celor care au probat până acum că pot să facă acest lucru în orice condiții. Cu alte cuvinte, condiția
ca inspirația să fie activă este aceea de a fi serioși în muncă și de a considera că această atitudine
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pozitivă față de efort trebuie să fie prioritară. Dacă munca reprezintă elementul principal în acest
edificiu atunci toate celelalte fapte care se desfășoară de pe poziția a doua încolo că nu vor afecta
calitatea schimburilor interumane sau calitatea muncii.
De altfel intrarea lunii în Scorpion și apoi, până în mijlocul zilei de 16 octombrie,
parcurgerea întregului semn poate însemna pentru cei mai mulți momentul de regenerare. Depinde
ce gânduri au, cât de agresiv se vor dovedi, cât de intransigenți față de anumite obiective sau față de
anumite persoane, de modul cum își aleg prioritățile ceea ce va vorbi despre nevoile pe care le au
într-o astfel de regenerare. Unii se regenerează prin ton ridicat, prin relaxare activă sau prin a se
desprinde de orice responsabilitate. Alții se relaxează abordând la modul concret procedee de
relaxare sau de armonizare. Unii merg la terapeut, alții la psiholog, unii se scufundă în procese de
relaxare, alții fac singuri meditații sau încearcă să facă channelling, prin care se asigură accesul
rapid la un stadiu înalt de evoluție.
Totuși abordarea acestor procedee implică și anumite riscuri la care se expun acești indivizi
atunci când cred că dacă se lasă în voia informațiilor neapărat informația în sine îi va proteja. Este
adevărat cu unii doar la suprafață sunt angrenați într-un proces de evoluție, dar față de ceilalți spun
că sunt intens implicați. În realitate, sunt niște fățarnici pe care zodia Scorpion, prin intermediul
Lunii, îi va ajuta acum să-și ascundă foarte bine adevăratele preocupări sau adevăratele intenții.
Din această cauză este important acum să subliniem faptul că nu modul cum îi convingi pe
cei din jur să procedez reprezintă un element esențial pentru evoluția spirituală, ci fapta în sine. Este
un proverb înțelept care spunem "omul este judecat după fapte și pomul după roade ". La fel se va
întâmpla și în cazul revoluției spirituale. Nu contează ca acum ai captat atenția unui grup de oameni
pe o anumită informație, nu va conta prin nimic bun faptul că ai fost considerat pe un anumit nivel
dacă tu, în realitate, nu ești la acel nivel. Iluzia care vine din zodia Scorpion acum este caustică
pentru cel care o alimentează, nu pentru cei din jur. În general, un astfel de individ, o astfel de
făptură care înșală oameni primește în această epocă istorică puterii suplimentare pentru a-i încerca
pe cei din preajma să evolueze rapid. Acum, în aceste zile de Scorpion, vibrațiile fățărniciei, aceste
dizarmonii periculoase se întorc împotriva celor care le-a alimentat. Nu ne referim aici la consecințe
casnice, pentru ca acestea oricum sunt atinse indiferent de stadiul de evoluție, indiferent de nivelul
la care se lucrează. Ne referim aici la anumite opoziții sau voci care se ridică din mulțime și care îi
strigă: "nu ești cel în care am crezut!".
Exista însă loc pentru toată lumea sub soare, însă dacă ne referim la revoluție spirituală,
dacă ne revenim la încercări de această factură în care șarlatanii sunt deconspirați și mintea
adeptului se poate orienta libera către adevărații ghizi, către oamenii care știu despre ce vorbesc,
către persoanele informate care nu se aventurează pe această linie a distrugerii conștiinței de grup,
se va face apel la mijlocul lunii aprilie atunci când Pluton și-a început mersul retrograd. Acum, în
această perioadă, Pluton nu se mai află în mers retrograd asta înseamnă că lecția sa referitoare la
desprinderea de atașamente, complexe de inferioritate sau abuzuri a fost încheiată pentru etapa
anului 2015. Acum însă se face o inventariere a acestora, nu atâta ceea ce am înțeles în perioadele
respective, cât ceea ce am trăit.
În ezoterism acest procedeu poartă denumirea de "recuperarea energiei " ceea ce reprezintă
de altfel și principala preocupare a celor care vor să se preocupe acum de viața spirituală. Este
adevărat nu toată lumea are preocupările această factură, poate nu sunt foarte mulți nici măcar din
rândul celor care se interesează de aceste previziuni astrale. La momentul potrivit, atunci când
conștiința individuală va impune acest lucru se vor orienta și ei pentru că nu există o savoare mai
mare pentru un om care simte că trăiește decât progresul spiritual, nu există încântare mai adâncă și
mai trainică decât aceea care vine prin cunoaștere. Totuși, pentru a cei care nu sunt interesați acum
de această direcție răspunsul la îndemnul spre autocunoaștere sau spre aflarea adevărului, pentru
această formă de eliberare de magnetismul pervers al fățarnicilor care se dau drept ghizi spirituali,
se transpune printr-un apel la marile biografii. Ceva din ceea ce au trăit ceilalți îi vor impresiona și
va conta mult această informație pentru alegerile care vor fi realizate de aceste persoane până la
sfârșitul anului.
Momentul 16 octombrie, când Marte și Pluton nu vor fi în trigon, devine momentul de vârf
al curajului personal. Acesta este sectorul când vedem dacă eliberarea de magnetismul diabolic al
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fățarnicilor avut un rezultat pozitiv sau nu. Acum vedem dacă am fost prea mult atașați de
experiențele negative de la mijlocul lunii februarie sau dacă nu cumva suferința pe care o îndurăm
plecând fruntea în fața unor oameni de proastă factură nu reprezintă cumva pedeapsa destinului, o
ispășire pe care trebuie s-o realizăm așa cum se cuvine. Curajul care ne vine din prietenia planetelor
Marte și Pluton ne dinamizează și înseamnă eliberarea pentru o mare perioadă de timp, poate chiar
pentru totdeauna, de idei false, de un prizonierat care poate compromite rezistența în ansamblu. De
altfel, trigonul lui Marte cu Pluton înseamnă și apropierea lui Marte de Jupiter care va face în așa fel
încât să nu fie acceptate criticile proaste, să fie înlăturat obstacolul perfid și desigur împreună cu el
și personajul care l-a creat sau care îl întreține. Pentru viața individuală momentul acesta va crea un
contrast izbitor cu ceea ce s-a întâmplat în primele 10 zile ale lunii octombrie. Dacă atunci
aglomerarea de planete de pe începutul zodiei Balanță a însemnat și scufundarea într-un efort
epuizant, sau contactul cu compromisuri penibile, acum ridicăm fruntea din țărână și privim cu
demnitate către ceea ce va veni spre noi, către viitor sau către edificiul pe care dorim să-l construim.
Acum binele individual are asupra grupului de apartenență un impact foarte mare. Practic anumite
ființe care până acum au trăit în umbra sau nu s-au putut exprima întocmai pentru că trebuiau să se
supună unor reguli nespecifice ce erau dominate de fățarnici se exprima individual și
impresionează. Pentru că luna acum trimite un sextil către Axa Dragonului, dar nu poate media
tendința Nodurilor, putem înțelege că această expresie înaltă care va lucra acum reprezintă o
recompensă care vine din partea destinului însă nu din direcțiile pe care Axa Dragonului o
predispune acum pe noua sa poziție. Primim recompense ale eforturilor pe care le-am săvârșit la
mijlocul în februarie, la mijlocul unui aprilie sau asupra cărora am lucrat în primele zile ale lunii
octombrie până când Axa Dragonului a trecut de pe Berbec - Balanță pe Fecioara - Pești.
Dacă dimensiunea individuală am văzut că este susținută puternic de aceste unghiuri astrale,
pe zona publică totul depinde foarte mult de ceea ce alege să facă individul sau de libertățile care îi
sunt acordate pentru a se exprima. Acolo unde avem de-a face cu organizații obscure, cu grupuri
care îngrădesc libertatea individului nu putem vorbi despre progres sau despre reușită, ci despre o
agresiune și mai mare împotriva acestor indivizi pentru a scoate de la ei ceea ce nu s-a putut obține
până acum. Sextilul Lunii cu Axa Dragonului reprezintă practic și declanșarea altor unghiuri de
această factură cu elementele astrale situate în zodia Balanță, pe primul segment, Mercur, Lilith,
Junon. Astfel, toată această relația a individului cu grupul de apartenența înseamnă de fapt
descoperirea vechilor metode de lucru. Poate unii dintre cei care sunt pasionați de astrologie vor fi
mirați în fața acestei informații. Dar de această dată curajul care ne vine ca o recompensă a
destinului nu înseamnă decât readaptarea sau explorarea pe un nivel superior a unor deschideri,
talente sau abilități care sunt cunoscute individului dar pe care nu a putut să le folosească până
acum.
Trecând în zodia Săgetător, Luna îl îndeamnă pe individ să-și exploreze aceste calități până
la limite greu de închipuit pentru un om care nu a fost liber. Libertatea aduce-o individului o
savoare aparte și dacă lângă aceasta pune și un set de reguli morale pe care să le respecte, atunci
vorbim despre extindere sau de libertăți constructive care duc la cuceriri remarcabile. Grupul care
oferă individului libertatea de a se exprima, libertatea de a fi așa cum simte va avea mult de câștigat.
De fiecare dată când am vorbit despre momentele de genul acesta în care forța interna
favorizează ridicarea vârfului, fie că ne referim la calități individuale, fie că ne referim la anumite
trăsături integrate ori specifice grupului de apartenență, aducem de fiecare dată în discuție
posibilitatea de a întâlni un obstacol. Acum, în această a doua zi de Săgetător (Luna în Săgetător),
explorăm misterul tentației. Din prea mult exces de zel, din prea multă putere sau poate chiar din
prea multă independență, unii se vor simții atât de mult ridicați către performanță încât vor
considera că diversitatea nu-i susține și că nu contează dacă rup relații pentru că prin eficiența care
au dovedit-o acestea vor fi înlocuite. Decizia majoră care produc rupturi în relații pe aceste poziții
astrale sunt deci bazate pe frustrare și nu arată decât faptul că independența este prost înțeleasă.
Ceea ce se întâmplă în ziua de 17 octombrie este o poveste frumoasă în care dramele vor să
vorbească despre încercările pe care le au oamenii superiori, despre faptul că superioritatea lor îi
obligă să ducă pe umeri grijile omenirii. Nici că se putea ceva mai greșit acum când Mercur se află
în conjuncție cu Lilith și informațiile înșelătoare vor fi presărate la tot pasul. Toate problemele care
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sunt acum puse în discuție și care au în special o componentă afectivă sunt lovite de fals, de iluzie
sau de tendința de a răstălmăciri adevărul pentru a-l transforma din adevăr absolut în adevăr parțial.
Cel care va fi atins de această păcăleală va considera că se adâncește mult în diversitate și că nu
neagă adevărul, ci nuanțează informația pentru a o face accesibilă și celorlalți.
În realitate combinația astrală a zilei de 17 octombrie ne îndeamnă să refuzăm un sentiment
profund și să îmbrățișam elementele de suprafață, adică să ne dezicem de efortul către performanță
pe care l-am îmbrățișat cu atâta implicare până acum.
Pe ultima zi de Săgetător, Luna va avea de împlinit un careu la Axa Dragonului accentuând
această atitudine de compromis în fața unor probleme pe care nu le stăpânim în mod corespunzător.
Se poate vorbi aici despre nocivitatea acțiunilor proprii, despre ușurința de a vedea departe în timp
poate chiar în viitor și de ce nu poate chiar ușurința de a exercita o meserie sau de a face anumite
lucruri cu mai mare ușurință pentru a construi viitorul dorit. Se poate vorbi, de asemenea, și despre
creativitate folosită pentru a vindeca sau pentru a schimba condiția de trai a unei persoane.
Apropierea lui Marte de Jupiter înseamnă contactul cu informații neobișnuite care vor fi folosite cu
predilecție către întărirea puterii de convingere a individului. Unii poate se vor mira de ce acum
întâlnirea lui Jupiter cu Marte, eveniment care se produce cu o ritmicitate de aproximativ doi ani,
întărește puterea de convingere a individului și aduce o nouă inserție în mediul de apartenența ori o
mai bună expresivitatea. Asta se întâmplă pentru că Neptun, prin faptul că menține constant această
opoziție față de ceea ce se întâmplă în zodia Fecioară, zdruncina convingerile pe care individul le
are în raport cu propria persoană. Dacă puterea de convingere a sa față de ceea ce se află în preajmă
este mărită, atunci și încrederea în sine va comporta același progres. Acesta este principalul
beneficiu de care ne vom bucura pe această conjuncție minunată. Fără să obținem această sporire a
puterii de convingere, abilitățile practice vor fi folosite într-un cadru restrâns și se va pierde timp
prețios așteptând pe cineva care să ne spună dacă e bine sau rău ceea ce am făcut. Cu toate acestea,
nu înseamnă că demersurile sunt susținute exclusiv pe această putere de convingere, nu înseamnă că
dacă auditoriul și-a exprimat acordul sau acceptarea față de un individ care dorește să se afirme
înseamnă că lucrurile s-au rezolvat de la sine și că totul va fi bine. Inutilitatea cere un preț, iar
creativitatea ca de fiecare dată are nevoie să treacă prin diferite etape de exprimare pentru a fi nu
doar acceptată, adică tolerată într-un anumit moment, ci chiar folositoare.
Astfel pentru că această dispunere astrală conține și un careu al Lunii la Axa Dragonului se
va face apel la o anume luciditate mentală, adică la o limpezime a gândurilor prin care să poată fi
urmărit tot acest fenomen social.
Trecerea în Capricorn înseamnă apelul la o susținere pe care tot timpul o vedem ca
provenind din afară. Acum vom considera că este necesar să suplimentăm efortul pentru că avem
puterea, avem luciditatea care ne-a rămas din ultimele zile, să vedem ceea ce nu am rezolvat în
minte în suflet sau în relațiile personale. 19 octombrie va fi o zi lovită de complexe, întârzieri,
obstacole sau compromisuri privite ca soluții de moment.
Unii, care sunt la începutul progresului, care nu sunt foarte serioși în procesul lor de cizelare
sau rafinare vor considera că au nevoie de alte standarde pentru că așa nu se mai poate merge mai
departe. Această atitudine va pune în pericol adevărul care a fost protejat sau explorat atât de
frumos în ultimele zile. Este adevărat, se dorește ruperea lanțului sclaviei însă se face acest lucru
prin informații false. Lanțul sclaviei cu care am intrat în contact acum nu este o achiziție recentă, ci
expresia unor greșeli de natură existențială, adică unele pe care le ducem cu noi de foarte mult timp.
Cei care sunt puternici vor putea acum să facă saltul, să schimbe condiția socială, cercul de prieteni
să privească foarte departe în viitor și să-și poată, pe baza a ceea ce vede acolo, așeza prioritățile,
încă de pe acum, însă cei care sunt la început vor avea mari probleme cu autocontrolul, vor minții
prea ușor, prea mult și fără să se gândească la consecințe. Este de la sine înțeles că rezultatul nu
poate fi unul foarte bun pentru că această atitudine progresivă, sub pretextul că este orientată
împotriva unor constrângeri sociale, este de fapt trimisa către propriile rădăcini ale ființei, către
experiențele personale, către sine. Rezultatul este lesne de dedus: izolarea din teamă.
Totuși, nu trebuie să luăm în ușor evoluția spirituală. Acest progres al ființei umane nu este
condiționată de unghiurile astrale, ci este susținut, ajutat sau impulsionat de aceste elemente
patronate de magnetismul cosmic. O ființă care este sigură pe sine, care devine puternică prin
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experiențele sale, care nu lasă la voia întâmplării ce simte, ce gândește cum se poartă cu cei din jur
va privi această revoltă a ființei împotriva a ceea ce nu au putut înfăptui sau este rău ca pe o tentație
și nu se vă simți nicidecum întoarsă din drum. Va avea puterea să bată răul în față și să se sustragă
consecințelor reușind să realizeze un proces de cunoaștere așa cum s-a întâmplat și până acum.
Jupiter aduce acum forță de concentrare, voința sporită, puterea de a oferi celor din jur un exemplu
pozitiv și de a interveni cu o soluție miraculoasă chiar dacă toate datele din jur spun că aceasta este
rea. Impresia bună făcută celor din jur va deveni un element de referință și cu greu va fi uitat un
moment de glorie că acesta dat de conjuncția lui Marte cu Jupiter. Aceștia nu vor pierde din vedere
nici faptul că avea privilegii noi înseamnă aveam responsabilități noi și vor lucra mai departe nu
pentru a întreține această impresie, ci pentru a menține standardul care a generat o.
Cei care-i urmăresc fenomenul social sau care vor să înțeleagă bine ceea ce trăiesc sau
pentru ce trăiesc vor face acum apel la repere importante. Vor judeca oamenii după aparență, după
faptele pe care le-au săvârșit în ultima perioadă și după ceea ce știu ei că acești oameni pot să facă.
Totuși, perioada asta nu este definitorie pentru stadiul în care se află, ci doar o ușoară
deviație de la marele plan al modificărilor de conștiință. Așa se întâmplă și cu cei care se află în
postura de ghizi care sunt și ei supuși acelorași predispoziții astrale, adică vor fi acum tentați să facă
o selecție a discipolilor considerând că aceștia nu practică așa cum au promis și vor să crească mult
mai repede și mai intens calitatea spirituală a grupului pe care-l ghidează.
Acesta este practic momentul când se poate vedea când un ghid este autentic și când este un
șarlatan. Dacă vă ține cont de reperele pe care fiecare individ și le stabilește de-a lungul vieții,
momentele sale de colecție când s-a dovedit că este inspirat, protejat că are voință, cunoaștere, că
vrea ceea ce spune că vrea, atunci va arăta că este cu adevărat un maestru autentic. Neținând cont de
aceste lucruri va rupe anumite lanțuri și va crea altele fără a obține ceea ce vrea, adică fără a ridica
nivelul de vibrații.
Deși vor avea impresia că în acest proces multele sunt orientate împotriva lor, aceste ființe
nu fac altceva decât să declare război propriilor greșeli. Greșelile pe care le-au săvârșit sunt inamicii
pe care îi alimentează și pe care, prin atenția susținută îndreptate spre ei, îi transformă în făpturi de
neînvins. Se vor întreba probabil de ce au ajuns în punctul acesta. Dacă nici în acest ultim ceas nu
vor fi sincer cu ei înșiși și se vor lăsa în voia careului dintre Soare și Lună (conflictul intern), își vor
diminua puterea de influență și din puternici cum erau, ajung închiși, constrânși să-și petreacă tot
timpul liber interacționând cu grupul de apartenență pentru a menține aparența. Nu este un secret
pentru cei care sunt pasionați de ezoterism pentru că acest moment este clasic. În general, grupurile
când nu știu să gestioneze astfel de momente, când ghidul, cel care trebuie să răspândească lumina
care să trezească fiecărui membru cu propria lumină, nu poate să-și controleze această dizarmonie,
atunci nu va putea trece peste problemele personale pentru binele grupului.
În felul acesta, se poate traduce agresiunea pe care Jupiter o primește din partea planetelor
din Pești în aceste zile de Capricorn (Luna în Capricorn), când luna activează din nou careul
maleficilor Uranus și Pluton. Asta înseamnă pentru un pasionat de ezoterism contactul cu probleme
existențiale, cu frământări care nu pot fi nicidecum puse în mod exclusiv pe tulburările de conștiință
ale unui tip. Acestea pot fi la un moment dat decisive pentru direcția spre care se îndreaptă un
anumit grup, dar nu toată vina aparține acestuia. O karmă de grup va fi activată acum și vom vedea
în decada următoare când se va face apel la experiențele începutului de luna octombrie, când Axa
Dragonului se afla în vechea poziție dacă este doar o simplă ipostază sau un element care cere mult
mai multă atenție. Cert este că acum datoria spirituală este confundată cu generozitatea și orice
formă de interdicție ar putea să complice și mai mult raportările interne încât să poată duce la
frământări cu rezultate neașteptate. Aceste reacții dure pe care le are interiorul grupului față de un
factor de decizie sau față de lider ar putea duce la înlocuirea acestuia.
Așa după cum se poate constata a doua decadă a lunii octombrie ne îndeamnă să facem un
nou pas către autocunoaștere. Este adevărat mulți nu vor progresa mult, ci doar își vor consolida și
mai mult poziția pe care o au. Practic, luna octombrie ne încearcă pe această atitudine arogantă prin
care cerem cu insistență anturajului, grupului de apartenență, universului doar pentru că am aflat că
structura asta este mai complexă. Poate nu toți dau dovadă de aceasta aroganță și poate mulți dintre
cei pasionați de ezoterism ridică privirile spre cer cu smerenie sau chiar cu umilință dorind cu
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adevărat să cunoască, nu să domine ceea ce văd. Dar trebuie să subliniam și faptul că există oameni
care înțeleg atât de puțin din ceea ce trăiesc încât vor ridica privirea spre cer cu gândul de a dicta
forțelor subtile să le facă pe plac. Nu vorbim aici despre o pedeapsă imediată a acestei aroganțe, ci
această aroganță este o formă de pedeapsă pentru că destinul individului este prea încărcat și în
consecință incapabil să evolueze simplu și prin iubire.
Un căutător al adevărului care este sincer orientat pe calea sa nu-și va pierde controlul și nici
nu va fi neliniștit dacă la un moment dat pe cale evoluției sale stagnează, dacă trebuie să facă un
sacrificiu care nu este pentru el, ci pentru cineva din preajmă. Din această cauză încercările lunii
octombrie despre care am spus că țin de stagnare sau poate chiar de un ușor regres, se adresează în
mod special celor care nu sunt încă pregătiți să evolueze pentru a fi ajutați și a se elibera din aceste
reziduuri periculoase. Dacă la finalul acestei decade o parte dintre aceștia își ridică privire spre cer
pentru a cunoaște, pentru a înțelege mai mult, nu pentru a domina ceea ce văd, nu pentru a controla
sau a cotropi fragilitatea unei energii care li se arata acum, atunci putem vorbi despre o
preschimbare în bine a vibrațiilor personale, chiar dacă nu se va pune problema unui progres.
Progresul în contextul anului 2015 înseamnă a trece pe un nivel superior prin dezlegarea unui
mister. Prezentul lunii octombrie nu ne invită să dezlegăm mistere adânci, ci doar se dezlegăm
informații pe care noi înșine din ignoranță le-am făcut misterioase.
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Decada a III-a (21 – 31 octombrie)
Pasările nu pier prin cântat, ci prin necântat.

DECADA NR. 30
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

28

1-10 octombrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

17

11-20 iunie

Moralitate, spiritualitate, progres

14

11-20 mai

Surprindere în fața unor evenimente. Conduita este modificată. Se vorbește prea mult
despre ceea ce nu este important. Ruptură într-o înțelegere. Duplicitate. Plăcerea devin un fel de
înțelepciune de viață. Pierderea este privită ca o virtute. Ceea ce este pierdut este uitat. Nu se poate
ajusta emoția la regulă. Raportare greșită la anturaj. Ridicare se face pe forțe proprii. Vorbe spuse
aiurea. Lupta cu un adversar invizibil. Dreptul este limitat. Viața nu este trăită așa cum cerea.
Sacrificiul este folosit pentru a da viață unui titlu. Seducție. Senzualitatea este confundată cu
căldura contactului. Tentația de a face schimbări radicale. Ridicarea unei interdicții îi lasă pe unii
fără apărare. Surpriză neplăcută. Atenție pentru detalii neimportante. Încurcături administrative.
Interese stranii. Se repara o nedreptate. Durabilitatea prezentului este pusă la îndoială. Separare.
Surprizele nu mai sunt apreciate. Răzgândire. Izolarea tentează pentru că este înțeleasă greșit.
Ultima decadă lunii octombrie ne introduce într-o dimensiune destul de complicată a vieții
particulare pe care trebuie s-o rezolvăm cu seriozitate maximă. Este adevărat mulți nu-și pun
problema ca anumite lucruri au nevoie să fie rezolvate în forma aceasta și din această cauză este
posibil că partitura personală, acea energie folosită de individ dintr-o inițiativă pentru a câștiga timp
sau pentru a răspunde unei nevoi sociale, trece acum într-un alt plan. Nu este vorba de evoluție, ci
despre schimbare, iar schimbarea acum, când fiecare individ dorește să fac un pas înainte, când
dorește să-și modifice nivelul de trai sau statutul, nu va putea fi înfăptuită dacă se pune bază doar pe
planul social. Ne referim mai aici atât accentuarea opozițiilor de pe axa Fecioară-Pești, cât și la
implementarea unor soluții care ne vin din zodia Balanță pe baza proiectelor pe care le-am stabilit
sau în care ne-am integrat la începutul acestei luni. Cu cât ne apropiem de finalul anului 2015 cu
atât forța de creație și dorința de a face o impresie bună stârnesc în adâncul sufletului ambiții greu
de închipuit pe alte conjuncturi sau în alte perioade ale anului.
Evenimentele comune aferente acestei decade vor face trimitere către începutul acestei luni,
când am văzut că Axa Dragonului a parcurs ultimul său interval de tranzit prin axa Berbec-Balanță.
Evenimentele care cer perspectivă de viitor, acelea care vizează structurile mentală sau afectivă ne
îndreaptă atenția către perioada 11-20 iunie, când Neptun intra în mers retrograd și când Saturn prin
același tip de mers ieșea din zodia Săgetător și intră în Scorpion. Valorile spirituale acelea care vor
să-l facă pe individ pregătit pentru perioada pe care o va parcurge după ce centrele de putere se vor
reconfigura, adică începând cu jumătatea anului viitor (2016) fac trimitere către intervalul 11-20
mai când planeta Pluton intra în mers retrograd și când Marte, acum în conjuncție cu Jupiter, pe
atunci se afla în opoziție cu Saturn, deci într-o dispută intensă pe motive teritoriale.
Nu încape discuție că finalul acestei luni, ca de altfel și celelalte două pe care le vom
parcurge acum până la finalul anului, ne încearcă mult pe dorința de a ne deschide aripile și de a
porni spre un viitor luminos. Este puțin probabil să se poată face acest lucru în masă pentru că ne
vom confrunta acum cu prea multe resentimente, cu aducere aminte negative care în loc să facă
lumină în înțelegerea aplicată fenomenului social ne vor incita și mai mult simțurile și ne vor duce
către răzbunare.
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Trecerea Lunii în zodia Vărsător, chiar acum la începutul intervalului pe care îl analizăm, ne
aduce în fața unor evenimente ce ne vor surprinde prin conținut, dar și prin direcțiile lor. Se poate
vorbi aici despre un curaj probat, despre abilitatea de a găsi soluții complicate într-un interval scurt
dar și de a lua greutatea de pe grupuri și a o pune pe umerii liderului, acela care și-a asumat funcția
pe care o deține. Este clar că aici se poate vorbi despre evenimente care lasă impresia de diversitate,
dar și de episoade care după ce luăm contact cu această diversitate se orientează către o selecție
drastică lăsând impresia că unul din scopurile diversității este acela de a extrage informația necesară
dintr-o anumită perioadă și de a concentra către un singur ideal. Nu se știe dacă liderii ar putea
răspunde pozitiv în fața acestei supradimensionări a sarcinilor de lucru. Se știe însă că evenimentele
vor fi surprinzătoare și îi vor lua pe nepregătite și asta ar putea să le modifice conduita. Dacă în
decada anterioară, când am avut parte de aceleași forme de revoltă, este adevărat cu mai multă
libertate de expresie și cu mai mult curaj, am identificat o soluție pe care nu am fost în stare să o
punem în aplicare, acum, făcând apel la schema respectivă, avem dreptul la replică, ne vom spune
părerile despre toate aceste episoade, însă vor fi ignorate pentru că nu va fi considerate adevărate.
Dovada astrală a acestei dispunere vine chiar la începutul zilei de 21 octombrie, când Luna se află
deja pe o altă dispunere astrală, pe o altă axă, și trigonul pe care îl împlinește cu Lilith, semn că se
poate face un compromis pentru ca lucrurile să fie așezate pe albia potrivită îi va găsi pe oameni
nepregătiți sau cu soluții pentru probleme care nu mai sunt de actualitate ori care nu pot fi aplicate
pentru că le lipsește implicare personală și seriozitatea. O mare problemă în ceea ce privesc
resursele umane se poate constata acum la această trecere a Lunii prin Vărsător, când se caută o
mediere într-un sector care nu mai este de actualitate. Asta înseamnă că dacă în urma unor tratative
eșuate se ajunge la o ruptură atunci lucrurile vor merge prost atât în sfera economică, dar și în cea
afectivă. În realitate, lucrurile au mers prost de mult timp, însă nu s-a dorit să se observe acest lucru
sau dacă a fost observat a fost ignorat cu bună știință. Acum toată lumea este surprinsă de ce
lucrurile nu merg bine de ce asocierile sunt proaste sau de ce nu mai avem viziunea pe care am
avut-o până acum. Mulți se vor simții ca și cum îi pedepsește Dumnezeu, le sunt furate ideile,
inspirația, adică mințile și nu vor mai putea să ceară ajutor pentru aceste probleme curente, dar nici
nu sunt susținuți să le găsească singuri.
Asta înseamnă că, la începutul lunii octombrie, când Marte a avut de împlinit opoziția cu
Neptun și când Capul Dragonului a trecut în zodia Fecioară, am fost prea egoiști, nu ne-am interesat
ce se întâmplă cu ceilalți care sunt nevoile lor și până unde putem merge cu această atitudine. Fiind
complet dezinteresați de toate aceste elemente am dezvoltat un sentiment de superioritate complet
nepotrivit acestui moment și, implicit, acestui an. Nu este un lucru nou faptul că relația care se
construiește acum dintre Lună și Uranus va aduce din trecut maniera în care s-a procedat atunci
când s-a greșit atât de mult. Este posibil ca față de oamenii nedreptățiți la începutul lunii octombrie,
față de greșiții din trecut să avem o atitudine corectă, să arătăm că ne pare rău că am greșit, că au
fost nedreptățiți și să compensăm acest neajuns simplificând lucrurile care îi vizează sau ajutându-i
în mod direct, deși nu este același lucru binele de acum cu acela pe care l-au pierdut. Repetându-se
schema de la începutul lunii octombrie și având acum de-a face cu alți colaboratori, cu alți parteneri
de dialog vom fi tentați să proceda la fel pentru că numai așa știm să facem.
Observăm că pe cerul zilei de 22 octombrie Pluton și Junon sunt într-un careu împlinit la
grad perfect care atrage după sine și împlinirea unui careu între Pluton și Mercur, dar care nu este
rezervat zilei de 22, ci se va consuma în noaptea de 22 spre 23 octombrie, adică în perioadă la care
ne referim, înainte ca Luna să intre în Pești. Multe lucruri rele suntem în stare să construim într-un
timp atât de scurt prin lipsa de viziune. Atunci când lumina se transformă în întuneric, când patimile
sunt atât de intense și strigă după patimi și mai mari, speranța ca lucrurile să se schimbe în bine
devine din ce în ce mai mică. Faptul că acum se face apel la oamenii înțelepți, la lucruri bune, la o
înțelepciune de viață sau, la modul concret, la un medicament sau la o minte strălucită care se
inventeze pe loc o soluție nu înseamnă că privim spre viitor, că trăim vremuri tulburi pe care
încercăm să le vindecăm prin contactul cu neobișnuitul, ci înseamnă doar că suntem dezinteresați
față de binele care transcende toate aceste ipostaze susținute de magnetismul astral care poate fi
contactat din orice poziție dacă suma acestor experiențe, valorile sintetice pe care le numim
“concluzii” ne duc în direcția aceasta. Astfel, cu cât experiențele de până acum sunt mai bune cu
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atât raportul negativ pe care Pluton și Junon îl construiesc va deveni mai slab sau chiar lipsite de
vreun rol în viața personală. Este clar că acum facem apel la ceea ce în trecut am desconsiderat ori
am considerat ca este lipsit de vor importanță. Doar o intuiție puternică, doar o inspirație aparte ne-a
ținut să nu risipim ceea ce avem acum în față ca material de lucru.
Nu același lucru se poate spune despre impactul acestui unghi asupra vieții sociale. Acolo
cromatica este alta și relațiile sociale, tipul de experiențe personale pentru a ne construi edificii
lipsite de sens de gust sau de conținu: statui fără mâini, frunze care se usucă imediat, ochi care nu
văd, picioare care nu pot merge sau sunete care distrug auzul. Cei care dispun de o minte foarte
ascuțită vor reuși să aduc acum pe lume invenții năstrușnice. Cu toate acestea caracterul lor practic
nu va fi văzut prea curând sau poate nici nu va exista așa cum ne așteptăm să fie. Această tensiune
de factură internă care se construiește între Pluton și Junon arată de fapt conflictul pe care-l are
individul cu generația aceasta. Dacă nu va putea să aleagă binele se întâmplă pentru că există o
informație în adâncul său care îl oprește, din a se sacrifica pentru semenii săi, din a se dedica binelui
specific acestei epoci. Practic, el își sancționează epoca refuzând binele care ar putea să o salveze.
Este adevărat, mulți nu sunt conștienți că au pe rol astfel de programe și chiar dacă sunt conștienți
nu le dau importanța cuvenită considerând că mediul social este o forță mult prea puternică pentru a
depinde de mentalul unui singur individ. Nici că se putea ceva mai greșit acum!
Ziua de 23 octombrie nu este însă celebră doar pentru că cea mai mare parte Soarele va trece
pe ultimul grad al zodiei Balanță, aducând această explorare a indiferenței la cotele cele mai înalte,
ci pentru că sunt aduse în planul acțiunilor concrete fapte săvârșită la începutul acestei luni care au
fost ascunse privirii curioase ale celorlalți. Dacă acum se minte, se face pentru că s-a procedat în
același mod la începutul lunii, dacă oamenii se dovedesc acum lași nu arată decât că au în
continuare comportamentul pe care l-am avut la începutul acestei luni sau dacă se simt copleșiți de
durere este că încă nu se pot separa de pierderile pe care le-au comportat la începutul acestei luni,
deci nu poate fi vorba de evoluție, ci doar de o continuitate. Drept dovadă astrală pentru acest lucru
avem atât careul pe care Mercur și Plutonul îl împlinesc, dar și tendința de a considera
colaboratorul, asociatul său pe cel din preajmă vinovat de toate relele, caracteristici susținute de
conjuncția lui Mercur cu Junon. Asta se întâmplă pentru ca aceste dispuneri, care sunt susținute de
zodia Balanță fac parte dintr-o configurație numită careu în T pe semne cardinale cu Pluton focar.
Această planetă Pluton are din nou un rol esențial în ecuația astrală a momentului. Ea va
împlini acum un trigon cu Venus, intrată de ceva timp în zodia Fecioară, dar va reuși să și medieze
opoziția pe care Marte și Chiron o împlinesc acum. Acestea, pentru că Pluton din Capricorn este
restrictiv și le-a calculat strict resursele, ne îndeamnă să privim pierderea ca pe o virtute. Dacă nu
putem merge, vom crede că este bine că ne ținem departe de pericole, dacă dorim o achiziție
importantă pentru care este nevoie de resurse substanțiale, e bine că nu cheltuim, pentru că altfel nu
am putea face economii ș.a.m.d. Durerea provocată de neputința de a ne ridica la pretențiile unui
grup plin de calități sau de talente arată că suntem de fapt protejați de ceea ce s-ar putea întâmpla
după posibilă recunoaștere socială.
Sentimentul profund este acum ascuns și emoția care transpare din toate aceste ipostaze
astrale ne lase impresia de surpriză. Surprizele prin intermediul lui Mercur din Balanță sunt cât se
poate de neplăcute pentru că distrug ideile curate, pun preț pe tot ceea ce poate crea individul și apoi
îl evaluează după interesul arătat de cel care cumpără. De aici o multitudine de probleme care nu
pot fi rezolvate imediat și pentru care am făcut de-a lungul acestei luni solicitări directe. Adică, neam dorit aceste probleme, fie pentru că binele ni s-a părut stupid sau încărcat de o greutate prea
mare, fie pentru că am activat într-un program de autodistrugere care ne-a permis să ajungem în
zonele luminoase.
Acest complex de factori astrali care activează în această zi de 23 octombrie aduce o putere
suplimentară. De aici și senzația că avem cum să deconspirăm anumite lucruri care se desfășoară în
secret și de care ne simțim amenințați. Dacă judecăm în profunzime această problemă, observăm că
interesul pentru conspirație sau pentru lucruri care se desfășoară dincolo de observația directă a
individului nu reprezintă altceva decât o durere ascunsă. Cel care va alege să exploreze această
durere se va situa întreaga zi sub vibrațiile speciale, generate de tranzitul Lunii prin zodia Pești. Va
simți mult și apăsător, se va interesa de activități care să lărgească viziune de ansamblu și să-l ajute
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să înțeleagă mult mai bine și lucruri care nu sunt accesibile oricui. Interesul în sine arată că de fapt
opoziția lui Marte cu Chiron arată atât durere fizică, dar și durere spirituală, atât o constrângere
intimă, cât și participarea la o constrângere socială care-i permite individului să vadă prea departe în
timp sau să lucreze liber cu instrumentele pe care le preferă.
De asemenea, această construcție vizează și atingerea momentului de vindecare însă și
incapacitatea de a o menține. Sunt multe cauze pentru care oamenii nu reușesc să se mențină în zona
vindecării obținute. În cazul de față, faptul că Pluton mediază opoziția care este încă activă pe Axa
Fecioara - Pește arată că nu dispunem de puterile necesare, nu pentru că nu le-am fi avut, ci pentru
că au fost folosite abuziv ori în mod ignorant în conflicte sociale care nu ne privesc. Drept dovadă
astrală avem careul pe care Pluton și Uranus îl împlinesc și care acum, prin implicarea planetei
Mercur și a asteroidului Junon din Balanță în formarea unui careu în T pe semne cardinale, fac
aceste probleme mult mai vizibile. Este adevărat, multe nu sunt vizibile în domeniul în care au
produs stricăciunile pentru că este foarte probabil ca atenția individului să fie deviată de la acea
zonă, dar cel care are viziune de ansamblu care nu se lasă condus de emoții doar pentru a-și linge
rănile sau a-și plânge de mila va putea identifica problemele majore, adică partea de vină, și se va
întreba cum să facă să
nu le mai repete.
Dacă în ziua de
23 octombrie mulți au
eșuat în afaceri sau întro călătorie inițiatică, în a
doua zi de pești, când
Soarele se află deja în
zodia
Scorpion
și
energia de bază lucrează
mult mai bine cu
informațiile
ascunse
adică individul poate
privi din alt unghi cu
mai
mare
ușurință
disconfortul cauzat de
lipsurile materiale sau
de alte obstacole de care
am avut parte în ultima
perioadă pot fi ușor înțelese și încadrate. Intrarea Soarelui în Scorpion ne aduce aminte, în primul,
rând de puterile pe care le-am avut timp de aproximativ doi ani și jumătate cât timp Saturn a trecut
prin acel semn. Acum însă realizăm doar un proces mental, pentru că puterea în sine nu ne este
predată. Chiar și așa este un mare beneficiu pentru că se realizează o conexiune subtilă între poziția
Soarelui în Scorpion și poziția lui Pluton din Capricorn. Știm că între aceste două semne există o
înțelegere tacită, ca și cum gândesc la fel au aceleași obiective și având aceste două condiții
îndeplinite pot comunica ușor fără să-și pună în dificultate pozițiile. Faptul că Soarele primește
acum ajutor din partea planetei Pluton care are o poziție mai mult decât importantă dacă nu chiar
esențială în contextul de acum, înțelegem că ridicarea prin forțele proprii, devize importante care ne
vin din zodia Scorpion capătă acum conotații majore. Lipsurile materiale, constrângerile de factură
afectivă ori pur și simplu dezamăgirile pe care le resimțim ca urmare a unei călătorii mentale pe
care o facem spre trecut primesc soluție numai prin implicare personală, numai prin ridicarea
nivelului social fără impactul celorlalți. De aici importanța foarte mare a vibrațiilor care implică
zodia Scorpion.
Dacă analizăm cele trei opoziții care se împlinesc în ziua de 24 octombrie între Lună,
Venus, Chiron, Marte înțelegem că problemele pe care le descoperim la noi înșine le putem
descoperi și la ceilalți pentru că nu ne sunt specifice doar nouă. Astfel, cei care au reușit să-și
conserve energia într-o anumită măsură, care nu s-au risipit în proiecte iluzorii sau care au dat
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dovadă, fie și numai în parte, de măsură, reținere sau respect, se pot ridica acum mult mai ușor ori
consolă cu gândul că nu sunt singurii care suferă.
Viziune de ansamblu pe care trebuie să ne-o însușim în momentul în care Luna trece prin
zodia Pești mai are o componentă. Ne pregătește pentru înțelegerea unor erori săvârșite prin
începutul lunii octombrie, fie în mijlocul lunii iunie. Acest lucru va fi posibil în ziua de 25
octombrie sau, mai exact, în noaptea de 24 spre 25 octombrie când Luna se va afla în conjuncție cu
Coada Dragonului. Acest lucru se produce când în continuare Axa Dragonului se află pe gradele
anaretice ale zodiilor tranzitate, iar asta înseamnă că aceste nevoi de afirmare, de deschidere către
noi posibilități de a construi un edificiu personal, de a ne consolida imaginea publică sau de a obține
un avantaj într-un proiect personal sunt în continuare impulsionate de dorințe egoiste. Asta
înseamnă că viziunea de ansamblu poate investiga misterele celorlalți sau poate să-i intimideze pe
cu ușurința cu care sunt văzute prin conexiunile dintre persoane, dintre grupuri sau dintre probleme.
Cel care consideră că are un privilegiu special în această viziune de ansamblu și se consideră
superior celor care nu pot să activeze în mod individual într-un proiect și în egală măsură se și văd
din afară făcând acest lucru, își vor limita șansa de a se detașa de o problema pe care au repetat-o în
mod insistent de-a lungul vieții. Practic, despre asta este vorba prin conjuncția lui Venus cu Jupiter,
despre munca inedită, cea care îl înnobilează sau îl ridică pe individ la un nivel superior. Ocupânduse de alții, căută nod în papură și dorește să se laude cu cât de mult știe, pe motiv că asta înseamnă
consiliere sau pierderea unei șanse de a explora propriul noroc.
Este adevărat vor exista și anumite repercusiuni de factură administrativă pentru cei care se
ocupă de alții și nu știu de treburile lor pentru că nu vor fi ajutați de această latură deoarece Pluton
se ocupă de medierea conflictelor, nu de explorarea slăbiciunilor celorlalți. Este adevărat, această
componentă de explorare a slăbiciunilor celorlalți ar putea să apară doar acolo unde există un
conflict care nu vine din timpul acestui interval pe care îl analizând, ci a fost alimentat de-a lungul
anului.
Se va vorbi în această perioadă despre susținere, despre onestitate, despre respect sau despre
demnitatea de a trece cu fruntea sus prin probleme și de a face notă discordantă cu promiscuitatea
sau cu mizeria morală acelea care se proliferează atât de ușor în vremurile noastre. Asta arată că, de
fapt, o parte din trăsăturile acestei conjuncții minunate de pe zodia Fecioară sunt construite pentru a
ține departe problemele care nu ne privesc și de a ne sacrifica pentru lucruri care într-adevăr merită.
Dacă această conjuncție s-ar fi împlinit când pe cer nu s-ar fi împlinit nicio opoziție, atunci am fi
putut vorbi aici de mai multe beneficii, de o șansă mult mai mare care folosită să ducă la
modificarea condiției de trai sau chiar la înclinarea balanței existențiale într-o direcție favorabilă.
Așa, vorbim despre mici șanse, ipostaze fericite de care să ne folosim pentru a ne spori patrimoniul
personal resursele sau puterea de influență. Dacă aducem în discuție faptul că avem nevoie acum de
putere de convingere atunci înțelegem de ce toate aceste șanse speciale care ne vin din întâlnirea
celor trei corpuri cerești (Venus, Jupiter, Marte) pe zodia Fecioară se încadrează în această
denumire sintetică de îmbunătățire a puterii de convingere.
De asemenea, există o componentă interesantă care vine din această dispunere, din această
accentuare a zodiei Fecioară și care este acum activată de conjuncția lui Venus cu Jupiter. Ea se
referă la alegerea purității sufletești. Este adevărat de fiecare dată când suntem îndemnați să
mergem pe calea dreptății suferim o nedreptate, de fiecare dată când suntem încurajați să alegem
adevărul cineva din jur plătește ori suntem agasați, mai mult decât am putea îndura, de minciună sau
promiscuitate. Norocul care ne vine din această dispunerea astrală își caută hrana în puterea sau
soluții la problemele de acum obținute prin desprindere de rău prin crearea unui contrast puternic.
Dar nu doar atingerea purității sau dreptății reprezintă beneficiul acestei conjuncturi astrale, ci a trăi
prin aceste virtuți și a răspândi în jur lumina dragostei, înțelegerii, iertării, adică de a fi pentru cei
din jur un exemplu pozitiv. Știm din combinațiile astrale aferente perioadei pe care o analizăm că
aceste trăsături nu sunt încurajate de aceea persoana care le va și cultiva. Chiar dacă nu va ști să-și
vândă marfa, va arăta că deține un bagaj de informații, o putere specială care vine din legături
despre care magnetismul astral nu poate vorbi sau nu poate ajunge atât de sus pentru a le defini.
Asta va face ca în 26 octombrie prin împlinirea opoziției dintre Mercur și Uranus, când Luna
se va afla în această doua zi de Berbec (Luna în Berbec) să ajungem în punctul opus trăsăturilor

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

328

predispuse de conjuncția lui Jupiter cu Venus: îndoiala. Opoziția lui Mercur cu Uranus, când Pluton
o supervizează din postura de planetă focar a careului în T pe semne cardinale, reprezintă o mare
greutate a vieții care ne va întârzia proiectele ori le va devia de la traseul corect. În această perioadă
ne aflăm în continuare în fereastra sextilului pe care Saturn îl face cu Axa Dragonului, dar cu
fiecare zi acesta se rarefiază și ajutorul subtil, acela care ne spune cum să selectăm informația, cum
să ne îndreptăm conduita devine din ce în ce mai slab. Asta înseamnă că fiecare după păcatele sale
va face față acum acestei întâlniri cu îndoiala.
26 octombrie reprezintă prin excelență scena care ne tulbură conștiința căutând să ne
convingă de faptul că dacă am acumulat ceva atunci s-a întâmplat ca aceste beneficii să vină prin
compromis sau prin devierea de la aceste reguli rigide, susținute cu mare efort despre care
conjuncția lui Venus cu Jupiter ne-a amintit. Cei care nu sunt căliți, care nu au încercat până acum
să-și administreze propriile resurse, care nu s-au sacrificat niciodată pentru binele grupului, pentru
cineva din preajma care nu au făcut eforturi susținute în mod dezinteresat vor ceda acum în fața
acestei intervenții, considerând că este suficient binele pe care l-au făcut, este suficientă dieta pe
care au ținut-o, posturile practicate, au citit mai mult decât era necesar și acum ar fi cazul să se
întoarcă la obiceiurile mai vechi.
Această dispunere va avea o greutate aparte, va fi prea mult pentru că de fapt în spatele său
se află o intenție care dorește să se întoarcă de la acest proces pe care individul în sine l-a cerut.
Este adevărat că ne întoarcem din demersurile pozitive spre cele artificiale, lăsăm în urmă
preocupările constructive și ne întoarcem spre cele de rutina ori spre cele false care nu ne conservă
energia, ci dimpotrivă ne îndeamnă să o pierdem pe tot felul de căi ocolitoare. Din această cauză
riscul de a emite judecăți eronate, de a intra într-un conflict de proporții sau de a ne opune unei
colaborări, care ar fi însemnat salvarea dintr-o ipostază penibilă, este foarte posibilă.
De asemenea, această poziție agresivă la care participă și Lună și care implică și asteroidul
Junon în această construcție periculoasă face referire și la educație sau la modul cum ne alegem
modelele în viață. Dacă luăm în calcul că evenimentele concrete fac trimitere la anumite episoade
ce s-au consumat la începutul lunii octombrie, atunci schema de acțiune, motivațiile de acum au un
caracter retrograd. La începutul Lunii, Axa Dragonului se afla pe zodiile Berbec - Balanță și lucra
pe ultima sută de metri la reconfigurarea unor tipuri de asocieri pentru a pune bazele unei evoluții
accelerate, fără a avea însă echivalent în planul realității. Acum, privind spre acele vremuri, ne
simțim încălziți de aceleași aspirații, de asemenea, fără a avea echivalent în realitate. Și pentru că
vor exista și oameni care vor cultiva ambiții prostești, care nu se vor uita ușor că lumea se
prăbușește sau că nu e loc acum de astfel de ambiții putem vorbi și despre personaje care se
adâncesc în erori atât de mari încât să se compromită pentru o perioadă foarte mare de timp, poate
chiar pentru tot restul zilelor. Pentru că în zodia Balanță o avem în continuare pe Lilith aceste
ambiții nu vor fi văzute prin luciditate, poate nici măcar prin utilitatea celui care își asumă riscul.
Totul va fi învăluit într-o ceață adâncă pentru că de fapt este încercată nu atât de mult ambiția
individului, cât simțul realității.
În 27 octombrie se împlinește Luna plină imediat ce Luna a intrat în zodia Taur, încercând
să îndulcească atmosfera și să ne întoarcă atenția de pe deciziile radicale, pe cele care hrănesc
interesul individului sau sporesc viziunea asta. Asta se întâmplă pentru că această fază a lunii este
mediată de planeta Neptun care poate interveni acum prin vibrații pozitive asupra întregului
ansamblu astral, schimbându-ne modul în care ne facem calcule pentru viitor și aducându-ne pe
drumul cel bun. Este adevărat încrâncenarea pe care am dovedit-o în zilele anterioare ar putea să fie
mult prea mare pentru ca lucrurile să mai poată fi schimbate în aspectele esențiale. Se poate vorbi
însă despre o îndulcire a acestei agresiuni, poate chiar modificare a unor puncte esențiale în
tratativele care se duc la nivel de stat. De altfel, finalul lunii octombrie pentru că aduce această
înclinație către haos ar putea să îi facă pe unii indivizi să-și iasă din tipicul lor, să-și abandoneze
viața privată crezând că dacă acorda mai multă importanță evenimentelor sociale atunci și
mulțumirea personală ar putea să fie la fel. Această abandonare a vieții personale primește acum o
consolare interesantă, fie poate vizează un eveniment neprevăzut, fie sub imperiul unui hazard acele
persoane dezrădăcinate, rătăcite sau care și-au pierdut calea, se vor întâlni cu oameni care sunt
potriviți aspirațiilor lor sau cu care pot completa din punct de vedere afectiv.
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Impactul pe care Neptun îl are acum asupra faze de Lună plină de pe axa Taur-Scorpion ne
poate duce cu gândul la practică spirituală sau la acele acțiuni care să submineze pasiunea sau
patima față de sentimente adânci. Știm că aproape de finalul acestui interval pe care îl analizăm se
va împlini și acest trigon între Soare și Neptun, având de-a face cu un eveniment concret care să
susțină ceea ce acum se intuiește sau se sugerează.
Așadar, în momentul în care se împlinește faza de Lună plină și când Venus trimite o
opoziție către Chiron, când practic ar fi trebuit ca întregul for interior să cadă pradă unor patimi pe
care să nu le putem controla și care să ne ducă la evenimente foarte rele, intervine un factor care să
ne salveze, sfatul unui necunoscut, zâmbet pe care-l primim pe stradă rememorarea unei stări din
tinerețe sau chiar descoperirea unor informații care puse în practică să ne întoarcă de pe această cale
aprinsă.
De asemenea, această combinație care vine din cele două poziții care se împlinesc între
Venus și Chiron, pe de o parte, și Soarele cu Luna, de parte cealaltă, cu faza de Lună plină mediată
de Neptun, ne poate vorbi acum despre suferința care înnobilează sau despre dragostea trăită prin
sacrificii. Este posibil ca persoanele comune să resimtă acum că iubirea este un obstacol, că ea
consumă, nu oferă și că nu este indicat să o exprimăm la scenă deschisă. Cu toate acestea, din punct
vedere afectiv, se merge mai departe în etapa următoare într-o relație bazată pe sentimente sincere.
De altfel, această ipostază astrală îi favorizează mai mult pe cei care caută adevărul, care sunt
implicați într-un proces de cercetare spirituală și care apreciază frumosul prin esență, nu prin
aparență. Așa după cum constatăm indiferent de zona în care activăm lucrurile sunt complicate și
pot surveni surprize în a derula etapele așa cum le-am gândit.
Dacă nu pierdem din vedere faptul că această decadă pe care o analizăm reprezintă o
greutate și mai mare, comparativ cu celelalte două ale lunii octombrie, atunci vom înțelege mult mai
bine că apăsarea de acum trebuie dusă mai departe ori, în mod obligatoriu, transformată într-o
energie superioară. Cei care lucrează cu energia și despre care spuneam că sunt puțin mai avantajați
decât ceilalți, vor înțelege că acesta este momentul sublim ori și pentru că s-au mai ocupat de lucrul
acesta în trecut vor putea să câștige timp, nu numai pentru a-și rezolva probleme personale, dar și
pentru a-i ajuta pe ceilalți să vadă mai clar ce li se întâmplă sau să accepte cu mai multe determinare
că sunt în viață etape, ca aceasta, care cer confruntare directă.
Trecerea Lunii pe finalul zodiei Taur pune în dificultate aceste dorințe orientate către
schimbare prin necesitatea de a oferi un preț. Faptul că Luna va împlini acum o piramidă de pământ
împreună cu Pluton și cu gruparea de planete de pe zodia Fecioară arată o mare ambiție pusă pe
seama problemelor judecate în zilele anterioare care se transformă în intenție de a schimba lumea.
Practic, piramida de pământ se transformă într-o configurație numită Zmeu pentru că are pe
mijlocul său o pozițiile pe care Chiron le trimite către planetele din Fecioară. Această construcție ne
va vorbi despre tranzacții, schimburi sau va alimenta gândul de a obține un avantaj imediat și de a fi
recunoscut într-un grup ori de a revendica un teritoriu sau un volum de produse. Dacă în privința
omului comun lucrul acesta nu pare să se desfășoare într-o direcție a pericolului, nu pentru că ar fi
lipsite de risc, ci pentru că el nu are acum acest simț, pentru cel care caută adevărul, atracția către
lumea concretă, întoarcerea către ambițiile cultivate la începutul lunii octombrie ar putea să însemne
întoarcerea din drum pentru a construi o nouă bază. Este posibil ca această nouă bază să însemne un
nou tip de asociere, o nouă sectă sau însușirea unor noi idei pe care până acum le ignorasem sau
chiar le-am combătut. Unele pozitive predispuse de planete din Fecioară sau de Axa Dragonului, nu
permit medierea acestor probleme existențiale în sensul că soluțiile de acum nu au perspectivă în
timp și nici nu sunt utile, deci nu răspund unor nevoi imediate. Ele doar lucrează asupra stării de
confort însă nu pot modifica condiția individului și nici nu pot fi considerate ca baze noi pentru un
viitor luminos.
Se impune, astfel, o avertizare, aceea care face referire la a conserva rezervele pe care le
avem acum la dispoziție și care ne îndreaptă către a considera că este foarte important acum să
cultivăm sentimentul apartenenței la un grup. De asemenea, această ieșire din ritm ar putea să ducă
la contactul cu lucrurile nefirești pe care apoi să nu le putem controla în următoarele două luni cât
mai avem până la finalul anului. Ceea ce avem de înfruntat în prima decadă a lunii noiembrie ne va
aduce aminte de sentimentele tulburătoare, de ambițiile pe care nu l-am putut ține sub control în
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mijlocul lunii octombrie și, implicit, ne vom aminti și de acea tendință de descreștere, de diminuare
sau de sărăcire pe care ne-a oferit-o din plin luna octombrie.
Intrând în zilele de Gemeni (Luna în Gemeni) cu aceste ambiții nerafinate sau aceste rătăciri
ale minții nu facem decât să ne informăm referitoare la puterea de a ierta sau de a înțelege ce anume
trebuie să iertăm din ceea ce vine spre noi acum. Am văzut în zilele anterioare că ecuația astrală, în
ansamblu, face trimitere la puterea de îndurare, invocându-se această necesitate de a înfrunta
problema chiar dacă ea este prea dură chiar dacă apar și variante auxiliare care îndulcesc puțin
durerea. Refuzul minciunii aceea care vine din îndemnul de au pornit pe căi ocolitoare, a însemnat
dovada faptului că am progresat însă nu prin îndemnul astral a lunii octombrie, pentru că am văzut
că de această dată că energiile curg în jos spre încercări din ce în ce mai mari, ci prin apelul la
experiențele vieții acelea care au fost atât de mari atât de puternice și de importante încât să ne ajute
în aceste momente dificile. Dacă în aceste zile de Gemeni ne aducem aminte din experiențele la
care am făcut apel la începutul lunii octombrie sau pe care am încercat să le punem în aplicare la
mijlocul lunii iunie atunci calitatea vieții se poate schimba prin stabilitate. Înțelegem astfel că
anumite lucruri au nevoie să fie iertate pentru a fi transformate în energie pozitivă, vrăjmașul în
persoane inofensive sau chiar în prieten, iar obstacolele în experiențe remarcabile pentru a nu folosi
această atitudine în toate evenimentele care ne iese în cale. Iertarea are nevoie de discernământ
pentru a deveni miraculoasă.
Doar prin înțelegerile acestea subtile se poate depăși opoziția pe care Luna o împlinește cu
Saturn și care va cere din partea Capului Dragonului o mediere. Dar Capul Dragonului nu poate
lucra de unul singur fără coadă acestuia pentru că obiectivele de viitor nu pot fi stabilite fără
experiențele pe care le avem până în acest moment. Asta înseamnă că durerea momentului are
nevoie de tot ceea ce am indicat anterior că ar definit experiența de viață.
Astfel, împlinirea trigonului
dintre Soare și Neptun înseamnă
prepararea unei nedreptăți sau apelarea
la un set de reguli prin care se salvează o
relație de la un conflict periculos. Este
adevărat, Capul Dragonului nu a putut
acum să medieze atât de corect și de
amplu opoziția dintre Lună și Saturn
pentru că Lună are un mers rapid și nu
se poate insista atât de mult pe
evenimente așa cum se întâmplă în cazul
planetelor cu deplasare lentă. Asta
înseamnă că noile asocieri, acela care se
bazează pe acceptare, înțelegere sau
chiar indulgență ascund noi încercări sau noi devieri pe care le vom explora de-a lungul
următoarelor luni. Nu înseamnă că dacă acum au fost loviți de o sclipire de iertare sau de înțelegere
problemele s-au rezolvat și lucrurile au intrat în totalitatea lor pe făgașul normal. Apar interese
stranii care sunt formulate în așa fel încât să lase impresia că se dorește în continuarea repararea
trecutului. De altfel, nu se dorește repararea evenimentului cât investigarea lui, aflarea anumitor
secrete sau informații ascunse cu bună știință care anterior au pus în dificultate comunicarea sau
poate chiar relația în sine, însemnând la începutul lunii octombrie sau la mijlocul lunii iunie. Dacă
avem de-a face cu relații care sunt încercate, care nu au reușit să se echilibreze prin secunda de
înțelegere sau de iertare atunci ne confruntam din nou cu un prezent care este pus la îndoială cu un
interes prea mare pentru lucruri mici sau cu reinventarea unei mânii care nu are soluții.
Este adevărat, la trecerea Lunii prin zodia Gemeni, pe acest context încărcat, se poate vorbi
despre o atracție către comunicare sau către o formă de inspirație care ne avertizează referitor la
pericolele următoarelor luni. Așa cum este lesne de înțeles, cu toții suntem inspirați această
inspirație va putea fi tradusă doar de câțiva, de cei care înțeleg mesajele subtile, care își ascultă
vocea interioară și care au dovedit până acum că în fața unor sugestii venite din subtil sunt
imparțiali.
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Practic misterul care vine spre noi în acest final de octombrie scoate în evidență că avem de
înfruntat multe din situațiile pe care le-am amânat de-a lungul anului. Dacă până acum am fost
serioși și am acceptat acest traseu sinuos cu gândul simplu cu inima curată, atunci finalul anului ne
va îndemâna să ne implicăm în a rezolva o parte din problemele celorlalți și mai puțin să ne ocupăm
de probleme personale pentru că ale noastre nu sunt atât de grave. Cei care însă au crezut că pot
păcăli destinul mergând pe cai ocolitoare sau refuzând anumite însemnări care vin din contextul
acestui an încercat și periculos vor avea de înfruntat un final de an complicat când multe din
lucrurile bune, care se mențineau în acest registru al binelui cu o anume fragilitate, vor fi distruse
printr-o vorbă sau printr-o lăcomie.
Aceste personaje care s-au chinuit singure de-a lungul anului căutând soluții dintre cele mai
simple și conform proverbului care spune "leneșul mai mult aleargă, scumpul mai puțin păgubește"
au pierdut șanse importante de a se stabiliza pe un traseu al liniștii. Încercările la care am fost
supuși, cel puțin în prima parte a anului, au fost atât de importante și de utile pentru ceea ce am avut
pe parcurs în această lună octombrie încât acum avem impresia chiar că suntem trași la răspundere
pentru ceea ce nu am împlinit. Este însă numai o percepție psihică, aceea care va fi cu atât mai mult
explorată cu cât sentimentul sărăciei sufletești este mai accentuat. Nu ne referim aici doar la
încercarea de a repara lucrurile prin idee sau prin noțiune, susținut astral de trigonul împlinit între
Luna și Mercur, nici la careul Lunii la Axa Dragonului care amplifică atât de mult puterea, cât mai
ales faptul că ne simțim sărăciți de cuvinte, de experiențe sau chiar de dragoste.
Planetele nu mai sunt acum grupate în cele două zodii Fecioară și Balanță, nu mai avem
impresia că putem întoarce lumea de pe traseul ei după propriile dorințe, ci ne întoarcem privirea
către nevoile personale și cel care nu găsesc nimic bun acolo, ci doar un maldăr întreg de dosare
nerezolvate, facturi neplătite, casa neîngrijită, datorii sau alte probleme curente vor trăi un adevărat
moment de disperare. Nu contextul momentului îi duce la disperare, nu vibrația astrelor îi pun în
fața acestei dureri, ci neglijența pe care au probat-o până acum. Nu putem generaliza, nu putem
pune în această categorie toți oamenii. Sunt oameni de bun-simț, oamenii înțelepți, ființe de lumină
care au devenit așa prin practică spirituală sau care au venit în felul acesta aici, în această lume, care
nu se încadrează în această schemă a durerii explorate. Dacă avem în jur ființe de genul acesta
atunci să cerem ajutorul pentru că vom primi din partea lor ceea ce avem nevoie pentru ca durerea
să se diminueze sau problemele să scadă la număr.
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NOIEMBRIE
Greutățile sunt ridicate ușor.
Consumul nu se vede acum.

"Nimeni nu-şi va aduce aminte de tine pentru gândurile tale
secrete." (Gabriel Garcia Marquez)
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 1676 – Bătăliile din Lipari și Agosta;
 1820 – Asasinarea ducelui de Berry.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 100 – Chinezii descoperă că pudra obținută din petale
uscate de crizanteme poate fi folosită pentru omorârea
insectelor. Apare astfel cel dintâi insecticid al cărui
ingredient activ (piretrina) este utilizat și astăzi;
 980 – În China se inventează pentru prima dată ecluza.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
BONJOUR, TRISTEȚE de Françoise Sagan
„Când Cecile, o puștoaică precoce de 15 ani, părăsește internatul
școlii pentru a se duce să locuiască împreună cu tatăl său, Raymond, un
văduv libertin, ea pătrunde într-o lume a decadenței foarte deosebită de
cea petrecută în mediul strict al școlii de maici. Cuplul tată-fiică duce o
existență hedonistă împărțită între Paris și Riviera franceză, constând în
relații amoroase de scurtă durată, într-o societate care își permite orice fel
de lux imaginabil, alcătuită din tot felul de personaje fascinante. Dar
existența lor veselă și frivolă este amenințată, doi ani mai târziu, când
Raymond crede că s-a îndrăgostit de Anne Larsen, o fostă prietenă a
mamei Ceciliei și se alătură unor cercuri Intelectuale, mult mai cumpătate.
Temându-se că-și va pierde libertatea, Cecile, prin definiție un enfant
terrible, cere ajutorul iubitului ei, Cyril, și a fostei concubine a tatălui său,
Elsa. Dar complotul pe care îl pune la cale cu șiretenie se dovedește a
avea consecințe tragice, iar fericirea viitoare îi va fi afectată pentru
totdeauna de tristețe (tristesse).
Scris la numai 18 ani, acest prim roman al lui Françoise Sagan a
devenit un bestselter peste noapte. Cu referiri sexuale explicite,
celebrarea bogăției și opulenței, și exprimarea unor dorințe pentru
persoane de același sex, cartea i-a șocat și excitat pe primii săi cititori,
pavând calea spre o societate mai permisivă în Franța. Sub fațada unei
ingenue plictisite transpare portretul neliniștitor al unui copil care ar face orice pentru a-și păstra stilul de viață
oferit de singurul părinte pe care îl cunoaște.” (Bianca Jackson, doctorand, Universitatea Oxford, UK)
CASTELUL DESTINELOR INCRUCISATE de Italo Calvino
„În colecția sa de eseuri Șase memorandumuri pentru mileniul
următor, Calvino a pledat cu pasiune pentru calitățile literaturii, pe care
generațiile viitoare ar trebui să le prețuiască: grație, iuțeală, exactitate,
vizibilitate și diversitate. Castelul destinelor încrucișate demonstrează toate
aceste calități prin, poate, mai presus de orice, vizibilitate. Așa cum a spus
Calvino: „Această carte este compusă, în primul rând, din imagini - de pe
cărțile de tarot - și în al doilea rând, din cuvinte scrise". Cele două cărți
scurte care compun Castelul destinelor încrucișate urmează același tipar:
un călător ajunge la destinație (un castel, în prima carte, un han, în cea dea doua) pentru a descoperi că toți cei de acolo, inclusiv el, și-au pierdut
darul vorbirii. Oaspeții își spun propriile istorii prin intermediul cărților de
tarot. Poveștile care rezultă sunt un produs distilat al tuturor povestirilor
spuse vreodată. Ele includ povestea alchimistului care și-a vândut sufletul,
a lui Roland îndrăgostit nebunește, povestiri despre Sfântul Gheorghe și
Sfântul leronim, despre Faust, Oedip și Hamlet. Propria invenție a lui
Calvino, Povestea nehotărâtului, descrie istoria unui om incapabil să
aleagă într-o lume care continuă să-l chinuie cu obligația de a alege. În
pachetele de cărți de tarot ale tui Bonifacio Bembo și în cele de Marsilia,
Calvino descoperă sau redescoperă cea mai veche mașină generatoare de
povești din toate câte au existat.” (Philip Terry, scriitor, Director of Creative
Writing)
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UN FILM
FRANCESCA (2009) – Regia Bobby Păunescu
„Francesca (Monica Bârlădeanu) este o tânără educatoare al cărei vis este să
plece în Italia. Aflată în căutarea unei vieți mai bune, Francesca este pregătită să
înfrunte orice, chiar și reținerile apropiaților săi. Planul este ca Miță (Doru Boguță),
iubitul ei, să ajungă și el în Italia, de îndată ce-și va fi încheiat micile afaceri din
România. Numai că evenimentele se precipită nefericit, adevăruri dureroase ies la
iveală și prioritățile se schimbă.
“Francesca este un film despre criza de identitate pe care o traversează
societatea contemporană, o societate marcată de lipsa unor repere și valori.”, a
declarat Bobby Păunescu. Filmul, al cărui buget total a fost de 700.000 Euro, este
produs de Mandragora Movies și îi are ca producători pe Cristi Puiu și Bobby
Păunescu. Imaginea filmului este semnată de Andrei Butică, care are în potofoliu și
„Moartea domnului Lăzărescu”. ” (http://www.cinemagia.ro/filme/francesca-32093/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
TEOTIHUACAN, ORAȘUL ZEILOR

„Acest oraș de proporții colosale încă mai emană un aer din trecut. Nu este dificil să ni-i imaginăm, deasupra
piramidelor sale, pe preoții azteci cu brațele ridicate către cer, invocându-l pe Quetzalcoatl, Șarpele împodobit,
sau cerându-i o favoare lui Tlaloc, zeul ploii, cu ajutorul unui râu de sânge.
Astronomi străluciți sau ființe din altă lume?
Arhitectura unică a piramidelor intensifică misterul, lansând
întrebări fără răspuns. Instrumentele modeme de măsurare
au stabilit că Piramida Soarelui respectă întocmai poziția
Pleiadelor, iar axa Piramidei Lunii este aliniată cu poziția
Soarelui la solstițiul de vară. Pe pereții exteriori s-a descoperit
un strat intact de aramă, care este suficient de concentrat
pentru a produce o cantitate considerabilă de electricitate.
Piramidele templului lui Tlalor și Quetzalcoatl sunt, fără
îndoială, cele mai importante din tot complexul. Ciudatele
desene geometrice au fost asociate cu ființe din alte lumi sau
reproduceri detaliate ale navelor în care aceștia au ajuns la
Teotihuacan. Pereții care îl reprezintă pe Quetzalcoatl, al cărui nume înseamnă Șarpele cu pene, nu
înfățișează o creatură a naturii. Legendele toltece, care stau la baza imperiului moștenit de Teotihuacan,
povestesc că Quetzalcoatl a venit pe Pământ să aducă civilizația și a plecat printr-o gaură făcută în cer. Găuri
de vierme? Tunelul timpului?” (Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
Marile confrerii sufi

„De la începuturile islamului, au apărut peste două sute de confrerii, iar astăzi există cincizeci, care reunesc în
lume aproximativ cincizeci de milioane de musulmani. Cea mai veche este Qadiriya, care continua învățătură
lui Abd al-Kadir al-Jilani (1077-1166). Aceasta este prezenta în întreaga lume, din Maroc până în Indonezia.
Alta confrerie este Shadhiliya, întemeiata de al-Shadfuli în secolul al XII-lea, care-i are ca maestru pe Abu
Madyan (secolul al XH-lea). Prezenta în special în India, confreria Suhra-wardiya a fost înființata de Abd alQadir al-Suhrawardi (mort în 1167). Aceasta practica un misticism moderat, care tindea mai mult spre
respectarea legii, decât spre căutarea extazului. O alta, Naqshabandiya, întemeiată de Baha’al-Din
Naqshaband în secolul al XlV-lea, este prezenta în întreaga lume musulmană. Ea insistă asupra practicării
mentale a dhikr. În fine, Sanusiya, una dintre cele mai recente, a fost înființata în Algeria de Muhammad Aii alSanusi în secolul al XlX-lea. Ea a stat la originea înființării statului libian în 1951 și respinge total muzica și
dansul.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

New Age, ultimul avatar al teozofiei

„la sfârșitul anilor 1960, în California, unde există un val întreg de contracultură, se prefigurează o nouă
mișcare: New Age. Inspirându-se din ideile teozofice și antropozofice. ea recuză o societate pe care o
consideră nihilistă și își profesează credința într-un viitor luminos pentru umanitate cu condiția unei revoluții
spirituale. Această credință în posibilitatea unei noi vârste de aur, care se apropie de o nouă apariție a gândirii
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apocaliptice, se revendică destul de explicit din curentul teozofic. Ca și acesta, mișcarea New Age efectuează
o fuziune de elemente destul de disparate provenind din Occident și Orient: yoga, psihanaliza, referiri la
cabală, gnoză. sufism sau budism, la care se adaugă recurgerea la conceptul de - sat global“ împrumutat de
la canadianul Marshail McLuhan. Ezoterismul mișcării New Age este indiscutabil: acestei mișcări i se
datorează adoptarea și popularizarea ideii -Semnul Vărsătorului“ - sinonim cu eliberarea, pacea și dragostea în care ar fi intrat secolul XX. Cu toate acestea, astăzi, ideile New Age sunt mereu acuzate de o exploatare
lucrativa care este puțin conforma cu tezele originale.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Codul onoarei la Yakuza

„Eficacitatea boryokudan se bazează pe respectarea unui set de reguli. Astfel, orice nou membru trebuie să
promită că își va respecta șeful căruia i se va supune orbește, chiar cu prețul vieții dacă va fi nevoie. Tot
fundamentala este și apărarea clanului. Tânărul yakuza se angajează să păstreze secretul absolut asupra
activităților și identitatea asociaților. Orice problema va trebui reglata în interior: niciodată nu va face apel la
poliție. în plus, noul recrut trebuit sa urmeze un anumit număr de recomandări morale: să evite consumul de
droguri; sau alcool, să nu aibă vreo aventura cu soția unui membru al clanului... Dacă nu își va respecta
obligațiile, își va pierde imediat nu numai slujba, dar și orice șansă de a-și mai găsi vreuna pe teritoriul nipon.
Va trebui atunci să-și recunoască greșeala în cursul unei ceremonii numite yubitsume, pe durata căreia va
trebui să-i dea superiorului prima falanga a degetului său mic.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 noiembrie)
Prea multe ambiții pentru un timp atât de scurt.
Se întrerupe un traseu.

DECADA NR. 31
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

5

11-20 februarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

12

21-30 aprilie

Moralitate, spiritualitate, progres

15

21-31 mai

Siguranța de sine. Bucuriile cad pradă unor sentimente incomplete. Se neglijează o regulă
morala. Cercetare. Investiții folositoare. Presiune în zona sentimentelor. Bunurile sunt evaluate
după criterii lumești. Sentimentele au o nouă reprezentare. Factorii inconștienți declanșează
frământări sociale. Rănile se adâncesc. Supraestimare. Progres prin inovație. Diferențele sunt
constructive. O prezență liniștește. Lupta cu timpul. Transformarea se face prin cuvânt. Se
regândește o poziție. Singurătatea amplifica magnetismul personal. Elementele de caracter devin
mai vizibile. Invidie. Scepticism. Abordarea cu curaj a lucrurilor dificile. Noroc misterios.
Distracția este plătită scump. Lupta între instinct și rafinament. Risipă. Se completează un neajuns.
Curaj. Independența este formulată pe baza noilor principii. Sentimentul participării la mari
evenimente istorice. Aventura și eșecul coabitează.
Foarte mulți vor intra în luna noiembrie cu sentimentul că anumite lucruri trebuie să meargă
mai departe, că nu trebuie să rămână în același stadiu pentru că așa ne este scris nouă, oamenilor, să
fim într-o continuă ascensiune sau măcar într-o continuă căutare. Din nefericire, luna noiembrie nu
ne va satisface această nevoie de căutare, nu va merge mai departe decât la capitolul rediscutare,
reinventare sau corecție. Cu excepția unui singur sector, cel aferent vieții afective sau referitor la
anumite proiecte care, în mod obligatoriu au nevoie să treacă în etapa următoare și asta doar spre
finalul lunii noiembrie, evenimentele la care se face trimitere acum invocă experiențe de care am
avut parte până în luna mai inclusiv. Excepția la care se făcea trimitere este cea cu care ne vom
confrunta în ultima decadă a lunii noiembrie și care va face trimitere din punct de vedere afectiv la
mijlocul lunii septembrie.
Asta înseamnă că aspirațiile către mai bine au nevoie de o altă așezare și, poate, chiar de
inventarea trecutului într-un mod repetitiv. Nu ni s-a mai întâmplat până acum, de câțiva ani de
când insistăm cu aceste previziuni astrale, ca pe o perioadă atât de mare de timp să se facă în mod
insistent apel la evenimentele trecutului, la experiențe consumate în ultima vreme ca și cum aceasta
este în mod obligatoriu condiția ce trebuie îndeplinită pentru a merge mai departe. Da, așa se
întâmplă acum, așa s-a întâmplat și în luna octombrie și o mare parte din luna septembrie am
experimentat același gen de întoarcere către trecut cu scopul de a repara sau de a ne corecta
anumite greșeli. De această dată luna noiembrie nu va repeta doar schemele cu care ne-am
confruntat în ultimele două luni, ci și din altă perioadă, venind cu un nou mod de a răscoli sau cu o
nouă formă de explorare. Problemele ni se vor părea identice cu cele pe care le-am traversat în
primele luni ale anului și poate chiar și cu aceiași oameni.
Sigur, contextul astral nu are această componentă retrogradă, ci ne îndeamnă să facem apel
la experiențele trecutului ca și cum ele au fost deja segmentate, învățate, ca și cum nu ar fi nicio
problemă dacă le folosim dintr-odată ca un material de lucru sau ca o fundație pentru o nouă
construcție. Știm însă că la capitolul experiențe nu stăm chiar atât de bine și, în general, ca un
privilegiu al societății de consum, căutăm valorile care strigă cel mai tare, care se ridică deasupra
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apei sau experiențele pentru care nu trebuie să facem niciun efort. Este de la sine înțeles că anumiți
oameni se integrează în anumite evenimente, chiar la debutul acestei luni, cu eticheta gata pusă, cu
vina consemnată într-un catastif și toate preocupările lor până la sfârșitul lunii se vor axa pe
debarasarea de aceste etichete greșite sau tendențioase.
Nimeni nu este însă perfect și toate aceste evenimente care se vor consuma, chiar de la
debutul lor, fac trimitere din nou, ca de multe ori de-a lungul acestui an, către cea de-a doua decadă
a lunii februarie când se pare că ne-am întâlnit cu anumite experiențe pe care ar fi trebuit să le luăm
în considerare, să le judecăm cu maximă seriozitate și să ni le însușim. Este posibil ca mulți să nu fi
procedat în felul acesta, să fi neglijat direcțiile principale, ori să fi uitat cât de importante sunt aceste
lecții de viață pentru ca lucrurile să meargă cum trebuie mai departe. Asta înseamnă că după ce am
luat contact cu trecutul obișnuit, care ne urmărește ca umbră în prima decadă lunii februarie, în a
doua decada a aceleiași luni anumite lucruri s-au sedimentat și acele sedimente au fost folosite ca
element de lucru de-a lungul anului. Și acum se face trimitere la acestea pentru a arăta anturajului că
avem cunoștințe despre ceea ce ni se întâmplă, că nu suntem aici, că valorile personale se așază întro ordine precisă pentru că, de fapt, aceasta este necesitatea prezentului, așa dictează conștiința sau
așa ne impune comunitatea. Cu cât vom da vina mai mult pe comunitate sau pe un factor exterior,
cu atât arătăm că am învățat mai puțin din contactul cu aceste greșeli personale. Cu atât mai rușinos
este când întâlnim oameni care ne arată că dacă au eșuat în segmentarea unor experiențe pozitive la
mijlocul lui februarie atunci și-au învățat lecția și de-a lungul anului au avut ocazia să treacă prin
situații importante pentru înțelegerea vieții. Fie că s-au întâmplat în august, fie că s-au întâmplat în
iunie sau la mijlocul lunii octombrie, au acumulat puțin câte puțin până când au reușit să dea forma
unei experiențe pe care acum s-o folosească. Asta înseamnă că au trecut examene importante, că șiau plătit datoriile la bănci, că au înțeles cum stă treaba cu meditația transcendentală sau cum se
calculează un indice. Chiar dacă a fost greu, chiar dacă lucrul acesta a fost asimilat gradat, acum pot
vorbi aproape de la același nivel cu cei care lucrează cu aceste informații pentru că le știu de la bun
început foarte bine.
Debutul acestui interval pe care-l analizăm aici se face cu Luna în tranzit prin zodia Rac și,
desigur, cu împlinirea unor unghiuri care favorizează desenarea pe cer a unei cruci cosmice pe
semne cardinale. Încă de la începutul acestei luni pornim cu revolta care ne motivează încrederea în
sine. Este posibil ca acele persoane care sunt orientate pozitiv, care nu au atât de multe frustrări pe
ideea și-au învățat de fiecare dată lecția, adică ce trebuie la momentul oportun, să nu se exprime față
de anturaj prin agresivitate sau să nu se răzbune în niciun fel. Acești oameni sunt adevărații lideri,
adevăratele repere care ne pot forma deprinderi sănătoase.
În prima zi a lunii noiembrie Luna i se opune lui Pluton și atunci sentimentul de împlinire,
care ar putea să vină pe de o parte din careul cu Junon, iar de partea cealaltă din careul cu Lilith, se
exprimă prin nevoia de a schimba lumea și de a impune acesteia modele pozitive. Aceste modele
pozitive, din nefericire, sunt contragreutăți ale problemelor prezente. Problemele prezente nu sunt
cele mai importante ale destinului, nu sunt lucrurile cele mai importante pentru care merită să-ți
coordonezi întreaga existență sau să-ți consumi toată energia încât să riști devierea de la traseu. Ele
sunt simple scântei sau spini din talpă care nu definesc viața în ansamblu. De aici și imensa eroare
că fără putere personală nu reușim, încă de la început, să găsim soluții magnifice pentru probleme
de acum. Se va vorbi în aceste zile de Rac despre libertate, despre necesitatea de a găsi un profesor
bun de a ridica standardul prin apelul la marile biografii sau la exemplele pe care le oferă oamenii
simpli. Este adevărat, se face apel acum la un centru informațional și atunci stările sufletești
bucuriile traduc altfel evenimentele vieții și reduc senzația de durere în fața unui adversar care își
privește partenerul de dialog ca pe o pradă, devenind foarte curajos.
Asta se întâmplă pentru că Mercur va fi în aceste zile de Rac (Luna în Rac) pe ultimul grad
al zodiei Balanță, urmând să treacă apoi în Scorpion. Observăm că o mare parte din ziua de 1
noiembrie sau chiar în dimineața zilei de 2 noiembrie Mercur este neaspectat. Asta înseamnă că
orice idee de asociere are la bază o oboseală, o prejudecată sau neputința de a înțelege ce vrea să
spună partenerul de dialog, asociatul sau colaboratorul. Nu înseamnă că oamenii sunt defazați, nu
înseamnă că activează pe tronsoane diferite, ci înseamnă că nu se pot adapta nevoilor celorlalți
adică să-și folosească o mare parte din energie pentru a se închide.
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Astfel, intrarea lui Mercur în zodia Scorpion înseamnă eliberare de anumite probleme de
factură materială nu pentru că ele vor dispărea, nu pentru că ne trezim dintr-odată cu soluții care
anulează conținutul acestor probleme, ci pentru că suntem în stare să le privim din alt unghi și să le
încadrăm corespunzător. Asta înseamnă că vom reuși să privim calitatea vieții prin ceea ce ne
ajunge din urmă. Acum se neglijează o regulă morală, se caută prea mult bogăția fizică și pentru că
în această perioadă Lilith are un important cuvânt de spus arată că se lucrează asupra eliberării
structurii mentale de potențialul de pericol, însă nu prin cele mai bune metode. Chiar dacă deciziile
vor fi proaste ele nu vor avea un caracter atât de periculos fără să ne anunțe înainte, fără să primim
o avertizare din timp.
Dar acum această risipă va lua înfățișarea unor cheltuieli necesare. Luna va trimite un sextil
către Capul Dragonului și va arăta că oricât de ridicole sunt soluțiile de acum ne ajută să ne depășim
drama personală sau să ne ajustăm să înțelegem privilegiile conform nevoilor grupului de
apartenența sau, la modul general, conform nevoilor prezentului. Se poate vorbi aici despre
întoarcerea la plăceri mai vechi, la gânduri mai puțin corecte poate chiar indecente, dar încărcate de
o trăire sau o emoția aparte. Este posibil ca unii să renunțe la dietă, la post, la abstinență, indiferent
în ce zonă a fost aceasta practicată pentru care descoperă plăceri mai vechi.
Mercur în Scorpion înseamnă și curiozitate, dar și nevoie de cercetare. Astfel, se lasă în
urmă nu doar caracterul compromițător al unor gânduri necuviincioase, ci și tentația lenei sau a
inactivității, pericolul de a refuza o colaborare, chiar dacă aceasta este încărcată de succes și
metodele de lucru folosite conferă un mare consum psihic. Este adevărat că rezultatele sunt pe
măsură însă nu înseamnă că metoda de lucru abordata acum nu are și pericolele sale. Obsesia
spațiilor largi, a bogăției, a controlului poate consuma o mare parte din energie sau din patrimoniul
personal în ideea de a susține această satisfacție a puterii.
De asemenea, Mercur trecând de pe zodie de aer într-o zodie de apă, va pune presiune pe
sentimente și numai ce, în după-amiaza zilei de 2 noiembrie, Luna trece în Leu aceste sentimente se
vor intensifica, se vor disimula, unele dintre ele își vor lua o aureola enigmatică sau se vor
împopoțona, se vor îmbrăca extravagant pentru a oferi celui în cauză senzații stranii. Scorpionul
vine în ecuația astrală a momentului cu aceste senzații stranii neobișnuite care pot fi transformate în
cunoaștere. Obținem astfel mesaje suplimentare despre impactul unei informații asupra mediului
înconjurător, despre reacțiile celor din jur, despre punctele lor vulnerabile, despre picanterii sau
chiar detalii compromițătoare pe care, la un moment dat, le putem folosi pentru a obține un avantaj.
Nu vom amâna prea mult cu adjudecarea acestui avantaj, ci doar până în seara zilei de 2 noiembrie,
când Lună și Mercur vor fi în careu. Nu are importanță dacă motivul disputei de acum este real sau
nu, faptul că înțelegem într-un mod personal o intervenție exterioară, faptul că această presiune pe
sentimente nu mai poate fi tolerată ca până acum și va genera anumite explozii temperamentale,
nemulțumiri, o anume irascibilitatea sau chiar tensiuni nefirești. Nu se poate ști în această analiză
generală dacă se va trece la acțiune, nu putem ști dacă oamenii sar la bătaie, dacă divorțează sau
dacă se amenință cu procesele juridice. Putem ști însă că există un disconfort pe o informație
înțeleasă greșit. Așadar, depinde mult de educație sau chiar de calitatea mediului înconjurător dacă
se ajunge la situații critice sau nu.
Luna din Leu este acum prietenă cu Saturn și experiențele personale vor căuta să se exprime
într-un mod mult mai clar prin raportări la marile structuri sau la marile exemple sau modele de
viață. Astfel ceea ce se invoca din mijlocul lunii februarie nu poate să facă în mod special trimitere
doar la experiențe personale. Vom fi constrânși acum să ne amintim ce s-a întâmplat cu noi, dar și
cu persoanele pe care le implicăm și care sunt așezate mai sus pe scara ierarhică. Cu cât acestea fac
parte din categoria celor care ne impresionează, cu atât mai mult vom vorbi despre ele sau ne vom
însuși din experiențele lor.
În 3 noiembrie Venus și Marte vor fi în conjuncție pe zodia Fecioară în continuare sub
razele opoziției cu Chiron. Toată această întâlnire va fi ascunsă de căldura pe care o răspândește în
jur cu Luna din Leu. Totul va părea jovial, inteligibil, ușor de controlat sau favorabil transformării
spectaculoase. Fiind vorba de implicarea puternică a zodiei Fecioară în această ecuație totul va ține
de puritatea fizică, mentală sau spirituală. Dacă va înclina către calitățile negative, atunci
încrâncenarea, obsesiile, frica sau doliul devin instrumente de promovare personală. Este posibil ca
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anumite privilegii să fie exagerate și curiozitatea care ne vine din tranzitul lui Mercur prin Scorpion
să aibă asupra acestei conjuncții în sfera personală un impact interesant. Angoasa va fi transformată
în privilegiu, în frământare metafizică sau va lua înfățișarea curiozității intense pe care căutătorul
adevărului o are față de mister. În realitate, totul este supraestimat și până și individul în cauză
realizează că nu se poate ridica la nivelul pretențiilor pe care el însuși le are de la propria persoană.
Progresul ar putea surveni însă doar prin inovație, doar prin flexibilitatea care a fost însușită cu
mare efort în perioadele anterioare.
Dacă luăm în calcul și faptul că Uranus atinge gradul perfect în opoziția cu Junon, iar Jupiter
gradul perfect în opoziția cu Chiron, lucrurile acestea personale trec drept niște mofturi care nu prea
vor fi băgate în seamă de societatea preocupată acum de frământări absurde. Un scandal personal ar
putea acum să distragă atenția de la anumite mișcări de culise însă pentru că cele două poziții sunt
mult mai agresive și mai periculoase, iar instrumentele la care fac apel depășesc cu mult cadrul
personal este puțin probabil că aceste picanterii să poată acoperi furtuna care se prevede acum. Se
va vorbi despre mister, despre neputința de a duce mai departe o colaborare sau schimbarea datelor
contractuale cu scopul de a favoriza un element aflat în minoritate. Minoritatea acum nu înseamnă
putere scăzută, cât număr scăzut de membri, resurse multe diminuate sau atingerea acestei calități
prin expulzarea dintr-un grup mai mare. Este de la sine înțeles că având din nou această accentuare
care ne vine de pe axele Fecioară - Pești și Berbec - Balanță înțelegeam că Pluton din nou va deveni
un pion principal, din nou războiul resurselor va dicta care va fi calitatea fiecărui element integrat în
noile structuri.
Așa după cum se constată raportul de forțe acum jonglează din nou cu etape integrate în
marele proces al reconfigurării centrelor de putere. Viața socială în prezent trece printr-o mare
schimbare și depinde mult de calitatea faptelor bune ale celor care se erijează în lideri sau formatori
de idei pentru ca adevărații furnizori de resurse sa nu renunțe la calitatea pe care o au. Nu se știe
însă dacă nu cumva este prevăzut undeva într-un program de modelare, schimbare sau reconfigurare
a chipului acestei planete ca aceste ființe care patronează zonele bogate în resurse să nu se revolte.
Revolta lor însă nu este integrată în configurația momentului, ci doar ascunsă de faptele bune care,
după cum constată, din anumite detalii astrale, le sunt atribuite valori intrinseci, iar calitatea lor
activează doar asupra karmei individuale, nu asupra grupului de apartenență sau asupra rasei umane
în ansamblu.
Nu putem stabilim în acest tip de analiză până unde se poate merge cu această reconfigurare,
de altfel nici nu este important pentru că puterea de modelare a caracterului personal depinde prea
puțin de cât de mulți bani au cei care asta caută, de cât de multă putere au cei care își consumă toată
viața doar pentru asta sau cât de multe terenuri au cumpărat în ultima vreme latifundiarii moderni.
Aici ne ocupăm de aventura spiritului, de căutarea luminii interioare și de întărirea caracterului
pentru a putea recunoaște mesajele subtile, acelea care se adresează doar evoluției individuale. Din
această cauză, în această a treia zi de Leu, când Luna se va împrieteni cu Uranus, va reuși să
modeleze aspirațiile sincere și să caute oameni cu care să construiască relații bazate pe încredere,
dragoste sau respect. Acestea sunt de altfel noțiuni pe care societatea de consum nu le susține pentru
că ele duc spre liniște, iar liniștea nu obține profit. Din această cauză unii care sunt mai puternici
prin caracterul lor sau mai bogați prin experiențele vieții vor insista asupra împăcării, asupra
acceptării condițiilor pe care le pun ceilalți cu scopul de a merge mai departe. Ideea în sine de a
merge mai departe are în această lună noiembrie o conotație hilară. Practic, nu se merge mai departe
ci se stagnează însă cel care caută adevărul care este de felul său pacifist va considera că este o
mare realizare să nu distrugi, chiar dacă asta înseamnă să bați pasul pe loc.
Relația specială pe care Luna o are acum cu Junon este transpusă și în impactul cu totul
special care vine prin relație care începe să se formeze între Soare și Pluton. Avem, astfel, pe cer o
configurație numită Aripi de pasăre care ne oferă soluții prin folosirea gândului, a termenului, a
noțiunii, prin apel la experiențe practice care se pot ridica deasupra divergențelor de opinie specifice
momentului prezent.
Astfel, judecând această relație astrală prin intermediul undelor care se construiesc între cei
patru protagoniști înțelegem că raportul tensionat dintre Lună și Soare înseamnă apel la experiențe
personale, raportul tensionat dintre Junon și Pluton înseamnă apel la experiențe sociale, iar prin
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dispunerea pozitivă a unghiurilor așezate pe margine, înțelegem că aceste neajunsuri găsesc acum
soluții prin dialog, prin înțelegere sau respect. Cu alte cuvinte, acolo unde se dorește acest lucru
soluțiile vin de la sine, simplu ca și cum nu a existat niciun obstacol.
Este posibil ca în cazul vieții private să ajungem la descoperiri spectaculoase sau la
transformări interioare pe care să nu le putem împărtăși grupului de apartenență, unui prieten pentru
că sunt atât de intim legate de instrumentele abstracte încât a le reformula înseamnă a le știrbi puțin
din farmecul specific. Dacă în urma acestor experiențe nu se ajunge la un sentiment de
supraapreciere, atunci putem vedea cu ochii deschiși și problemele celorlalți, ne putem înțelege
altfel și chiar dacă pe alocuri nu le putem verbaliza vom avea în vedere ceea ce constatăm pentru ca
pe viitor să ne adaptăm comportamentul după mesajul lor. Dispare sau trece într-un plan secund
lupta pentru întâietate și ea va fi înlocuită de o expansiune a câmpului conștiinței care va duce la
experiențe de altă factură, afective, relaționale sau chiar spirituale care sunt legate mult de ce anume
am sedimentat la mijlocul lunii februarie. Doar experiențele spirituale cu care vom face acum
comparație vor fi acelea care s-au consumat la finalul lunii mai. Atunci Uranus și Junon au fost
prietene (se aflau în trigon) și aveam șansa să ne deschidem către noi parteneri de dialog ori să
primim din partea acestora beneficii care să ducă la consolidarea încrederii în sine sau a imaginii
publice. Acum înțelegem că gândul curat, puterea spiritului său nivelul de percepție au contat mult
în acceptarea de atunci.
Trecerea Lunii în zodia Fecioară schimbă puțin registrul și ne aduce multă severitate în
acțiunile pe care până acum nu am fost sigur. Se poate constata și o anume rigiditate sau lăcomie
pentru că vom selecta din toate aceste întâmplări doar pe acelea despre care credeam că dacă le-am
fi gestionat cum trebuie ne-ar fi adus câștigul mult sperat. De această dată prezența celor din jur nu
ne mai liniștește decât dacă participă la reconfigurarea acestor elemente. Avem astfel nevoie de
mișcare, de acțiune și chiar de puterea pe care vom dori să o folosim pentru achiziții rapide. Asta
înseamnă că se va știrbi mult la capitolul sentiment și se acumulează mult la capitolul tensiune.
Știm că tensiunea poate produce reacții negative din partea grupului de apartenență și cu toate
acestea nu ne putem abține. Ca justificare facem din nou trimitere la trecut, dar nu la modul general,
ci la sfârșitul lunii aprilie când lucrurile nu au fost atât de agresive pe cât sunt acum și când
singurele tensiuni majore pe segmentul social au fost cauzate de dorința de îmbogățire. Acum ne
vom aminti în special de ipostaze bizare, când anturajul ne obstrucționa, fără să aducem în discuție
nici pe departe că de fapt nu anturajul este de vină, ci dorința care este reeditată. Trecerea Lunii prin
Fecioară aduce acest interes către bogăție sau către atingerea unui nivel foarte înalt
Pe zona acumulărilor, pentru că Luna va face un unghi pozitiv cu Mercur, sunt puse acum la
cale planuri poate chiar diabolice de adjudecare a unui drept. Dacă avem de-a face cu oameni care
sunt cu bun simț sau corecți de felul lor, aceste calcule vizează relansarea sau nevoia de a trece la
nivelul următor. Nu sunt mulți oamenii care privesc cu inimă deschisă și care au încredere în
sentimentele celorlalți. Din această cauză, cei mai mulți vor face apel la improvizație, vor încerca
să-și transforme cuvântul în armă pentru a-i surprinde pe cei din jur, pentru a-i pune în dificultate și
pe furiș să le fure achizițiile.
Trebuie consemnat că, în această primă zi de Fecioară (Luna în Fecioară), avem mare nevoie
de liniște, de solitudine adică avem nevoie și de un anturaj care să ne respecte aceste cerințe. Din
această cauză am putea foarte ușor să distrugem armonia pe care am construit-o cu atât de mult
efort în ultima vreme, adică să considerăm că nu sunt suficiente achizițiile afective ori am oferit
stabilitate planurilor creionate la sfârșitul lunii aprilie, că experiențele spirituale de la finalul lunii
mai sunt baloane de săpun și că nu avem nevoie de tentațiile de acum, de zăpăceala pe care o
constatăm pe zonă publică, de haosul sau abuzurile care se fac în prezent. Semnul de victorie nu
este susținut de abuzuri, nu este alimentat nici măcar de slăbiciunea pe care o exploatăm din zona
celuilalt, ci prezent acolo unde respectăm liniștea sau intimitatea partenerilor de dialog.
Sextilul dintre Soare și Pluton se împlinește în 6 noiembrie și aceste apeluri la trecut devin
expresia unei construcții importante. Este posibil ca persoanele care nu sunt orientate pozitiv sau
care au un adevăr de ascuns să se simtă cumva constrânse de faptul că trebuie să pună la dispoziția
anturajului ceva din ceea ce știu sau pot să facă pentru a se proteja. Procedând în felul acesta arată
că nu prezentul le obligă să dezvolte o atitudine agresivă, ci ceea ce au cultivat ca atitudine de-a
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lungul anului 2015. Nu ne referim aici doar la anumite sentimente sau experiențe personale ce nu au
fost împărtășite, pentru că pe acestea le-am invocat în ultima vreme, ci ne referim inclusiv la
elemente de factură socială care țin de economia de piață, de tranzacții, de schimburi, de achiziții
sau de obținerea unor funcții prin intermediul cărora să-și adjudece toate aceste bunuri pe care le
caut. Este adevărat, multe din situații pe care în februarie aceste persoane le-au ascuns, în aprilie sau
mai ies la lumina.
Este adevărat că această explorare a trecutului poate chiar în mod obsesiv poate să ducă și la
înfruntarea unui superior. Soarele din Scorpion aduce această formă de revoltă împotriva celui
puternic pentru ca prin escaladarea conflictului să se obțină avantaje majore într-un timp scurt. Nu
va conta ca aceste avantaje au fost obținute pe ușa din dos, nu contează că faima a fost câștigată prin
scandal. Contează mult rezultatul și această forță oarbă va fi alimentată prin invidie, prin scepticism
sau prin alte elemente de proastă factură.
Există
o
componentă
interesantă care va fi susținută atât
de sextilul Soarelui cu Pluton cât și
de trigonul lui Mercur cu Neptun ce
înseamnă reînvierea unei puteri
subtile. Este adevărat că de multe ori
am invocat în analizele pe care le
facem aici faptul că prin intenția de a
modifica ceva în comportamentul
propriu se mobilizează energii.
Atunci când se trece de la o simplă
faptă, la un comportament, forțele cu
care se lucrează îl integrează pe
individul în cauză într-o structură
majoră în care sunt regăsiți și alți
oameni cu intenții asemănătoare.
Acesta este momentul în care se dovedește progresul. Dar dacă la un moment dat ne vom
întâlni cu anumite elemente de caracter care nu au fost curățate, care nu au fost înlăturate sau
anumite vicii care au fost ascunse în evenimente sau poate duse foarte adânc în subconștient, cum
am tot văzut că s-a-ntâmplat de-a lungul acestui an, avem de-a face cu persoane nehotărâte cărora li
se poate explora în orice moment această latură negativă. Când întâlnim ipostaze cum este cea de
acum, în care magnetismul astral întreține aceste preocupări negative adânci sau desfășurate departe
de privirile curioase ale celorlalți există și posibilitatea ca din ignoranță să trezim balaurul. Acesta
poate deveni viu prin forța energiei personale pe care dorim să i-o oferim. A vedea un defect ca
fiind o calitate înseamnă a explora această latură negativă și a integra aceasta în comportament
înseamnă a hrăni un demon.
Acolo unde lucrurile nu derapează, în felul acesta, deci nu avem de-a face cu indivizi care
să-și integreze aceste elemente negative de comportament în structura, în ansamblu, avem de-a face
doar cu secrete compromițătoare care nu pot duce nici într-un caz la construcții atât de periculoase,
ci pot oricând compromite pe cel în cauză prin ceea ce conțin. 6 noiembrie este pentru cei orientați
negativ ziua în care puterea malefică va crește și demonul pe care l-au crezut alungat în iulie prinde
din nou viață. Nu se știe câți dintre aceștia se vor bucura de această înfruntare cu personajul negativ,
nu se știe cât de mulți aleg să arunce la gunoi experiențele pozitive din ultima vreme pentru că,
după cum am văzut de-a lungul acestui an, cunoașterea nu este pentru oricine, cel puțin nu în acest
stadiu. Astfel, personajele negative dintr-o dată se vor simți bine fizic, psihic pentru că puterea lor
benefică, oricât de diminuată ar fi, aceea care le făcea curățenie în suflet, a dispărut și trec de pe
purificare, pe proces de expansiune. Este și firesc, modificând direcția, energia se întoarce și
anumite simptome să dispară, nu înseamnă că aceștia s-au vindecat sau nici într-un caz nu înseamnă
absența durerii, înseamnă că au trecut pe nivelul următor.
În rest, unghiul pe care Mercur și Neptun îl împlinesc acum ne aduce în zona vizibilului
elemente care au fost ascunse și pe care fiecare le va folosi după cum îi este orientarea. Posibilitatea
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ca descoperirea unui adevăr să ne întoarcă din drum este una foarte mare pentru că Mercur din
Scorpion nu lasă nimic neobservat, neinvestigat sau nu rămâne nimic la voia întâmplării ori care nu
a trecut printr-un filtru, cu scopul de a se vedea dacă acel element poate aduce sau nu succesul pe
care individul îl caută.
Însă în ultima zi de Fecioară (Luna în Fecioară) când Venus se află în conjuncție la grad
perfect cu Capul Dragonului înțelegem că natura nu și-a spus încă ultimul cuvânt, că situațiile
misterioase pot trece din subsidiar într-o zonă a interesului foarte mare, încurajând libertatea de
expresie și protejând individul din fața pericolelor. Această conjuncție nu se produce pe ultimul
grad al zodiei Fecioară pentru că a trecut suficient timp de când Capul Dragonului a intrat în Zodia
Fecioară și acest grad a fost lăsat în urmă, ci se produce pe gradul 28, în același moment când Luna
și-a programat conjuncții succesive cu Marte, Capul Dragonului și Venus.
7 noiembrie este o zi spectaculoasă. Nu se poate anticipa din această analiză cu caracter
general dacă evenimente sociale vor avea și această componentă a ineditului. Se poate stabili însă că
ambiția se mai domolește și crește energia pozitivă, se deschid uși importante, iar căldura
contactului și nevoia de a construi lucruri importante și benefice ia locul dorințelor perverse sau a
intențiilor de a face rău. De această dată călătoria în trecut va fi una care le va încălzi sufletul și îi va
depărta de instinct. 7 noiembrie devine o zi în care renunțam la reproșuri, la critici sau la acțiuni
agresive. Este ziua în care se face pace și în care ne gândim cum să-i ajutăm pe cei din jur să-și
depășească o mare greutate.
Asta nu înseamnă însă că vor fi oprite jocurile puterii. Nu vom beneficia de o mai bună
coordonare a fenomenului social, vom fi mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în jur și poate mult
mai generoși cu calitățile pe care prezentul ne invită să le folosim pentru cei din jur. Nu înseamnă
că de-acum dacă am făcut o faptă bună într-o zi toată viața se schimbă considerabil. Nu ne
cumpărăm un loc în rai și nici în altă parte. Este o experiență pe care o putem integra la categoria
maturitate, deoarece n-avem nevoie doar de suferință pentru a fi cunoscători ai fenomenului social,
ci și de evenimente pozitive în care am dat dovadă de deschidere, căldură sufletească sau de o bună
coordonare a ceea ce am avut la îndemână.
Viața ne poate face însă mereu surprize și imediat ce Luna va trece în zodia Balanță ea va
avea de împlinit un sextil cu Saturn însă nu va putea să se bucure de toate binefacerile care vin din
conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului. Cele două tendințe, pozitivă și negativă, vor fi acum pe
picior de egalitate. Chiar dacă întâlnirea lui Venus cu Capul Dragonului este un moment de șansă și
deschidere, mai ales acum când Axa Dragonului nu mai este atât de agresată de planeta Uranus,
faptul că pe ultimul grad din zodia Fecioară Venus va avea tendința de a transforma totul în risipă
sau în elementele folositoare va lăsa un gust amar și va impune un calendar dominat de inhibiție.
Am avut noroc, dar n-am știut să-l păstrăm, am avut o șansă, dar n-am știut să valorificăm. Această
senzație de neîmplinire încearcă totuși să țină pasul cu marile schimbări ale societății, să nu
intervină asupra anumitor situații care au făcut cinste grupului și să rămână doar la nivel intern. Nu
se știe însă dacă intenția de a ține aceste probleme în intimitate va putea fi dusă la îndeplinire. Chiar
în dimineața zilei de 8 noiembrie Luna va fi în conjuncție cu Lilith și se va duce o luptă dură între
instinct și rafinament, între nevoia de respect și ușurința de a desconsidera toate aceste lucruri utile
sufletului.
Cei care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor ști că nefericirea atrage
păcatul și că ea reprezintă de fapt o energie negativă și că, dacă o explorează, vor ajunge să devină
exponenți ai unor forțe care nu duc la mulțumire, câștig sau progres. Din această cauză va fi
recunoscut un om bine intenționat după ușurința cu care poate să-și mențină calmul în furtună.
Acești oameni însă nu se vor gândi la ce pierd, ci vor să-și conserve, să-și păstreze, să-și protejeze
standardul ridicat al vieții pe care l-au câștigat cu atât de mult efort în ultima vreme.
În după-amiaza acestei zile de 8 noiembrie când Venus trece în Balanță vor reuși să-și
mențină calitatea vieții cu mai mare ușurință, însă le vor rămâne vii în minte tentațiile momentului
sau agresiunea venite din anturaj din partea celor care nu au avut nici cea mai mică reținere în a-și
exprima defectele. Venus în Balanță îi face pe oameni rafinați, deschiși, atenți la vestimentație, la
modul de adresare, la lumină, înțelegere, la progres. Aduce spiritul dreptății mult mai aproape de
armonie sau echilibru și va face lucrurile mult mai simple. Acolo unde experiențele negative n-au
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fost puține, lucrurile nu vor mai fi cum au fost până acum. Șansa și norocul pierdute în ultima
vreme și care au venit din conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului îndeamnă la severitate. Deci
severitatea nu se va stinge în totalitate, deci nu va fi absentă pentru că rafinamentul care vine din
această nouă poziție a lui Venus nu permite invidiei să se cuibărească prea mult timp în suflet.
Venus în Balanță nu aduce invidie, ci, atunci când se exprimă negativ aduce dezinteres sau poate
indiferență față de nevoile celorlalți prin invocarea echidistanței necesară atunci când se face
dreptate.
Din nefericire momentul în care Venus tocmai a intrat în domiciliul său coincide și cu
ipostaza în care Lună numai ce s-a desprins de conjuncția cu Lilith își definitivează careul cu
Pluton. S-ar putea ca această dorință de dreptate să reprezinte începutul unei răzbunări pe care
individul să nu o mai poată stăpâni. Pentru că suntem într-un interval în care personajul principal e
trecutul care ne trimite către începutul anului 2015, când s-au stins suficient de mult orgolii rănite
sau către ambițiile anului 2014, întreținute de neputința de a ne stabiliza pe o alegere clară, acest
moment de întâlnirea va întări nevoia de echilibru sau de dreptate cu un moment în care să
impunem celorlalți propria viziune asupra echilibrului sau propria dreptate.
Vom vedea în 9 noiembrie, dacă această tendință de a ne face dreptate singuri are sorți de
izbândă sau nu, dacă ne apropiem de risipă, de boală sau de autodistrugere. 9 noiembrie este și ziua
în care Soarele se împrietenește cu asteroidul Chiron însă nu va reuși să medieze opoziția pe care
acesta o împlinește cu Jupiter. Aflându-se în această postură jenantă ideea de sănătate fizică,
mentală sau spirituală ne va compromite mult relațiile sociale. Practic, activitatea mentală
dezechilibrată ne stânjenite relațiile atât de mult prin lansarea unor pretenții care nu pot fi
îndeplinite. Este posibil ca acesta să fie și momentul în care să facem un legământ în care să ne
permitem cultivarea unei iubiri adânci, dar pe care s-o stingem înapoi pe motiv că nu este de
actualitate sau acum nu ne putem permite așa ceva. Această disonanță mentală va aduce un interes
pentru clasic, pentru linia simplă, pentru soluțiile care sunt aplicate fără efort sau fără garanția
succesului, ci prin încredere.
În egală măsură, acest unghi este de o importanță colosală pentru cei care prin autoeducație
s-au ținut departe de aceste tendințe negative. Prin apelul la trecut ei nu aduc de-acolo dizarmonii
sau pericole, nu au orgolii atât de mari încât să-și tulbure imaginea socială sau chiar relațiile, ci mici
semne de întrebare pe care și le rezolvă cu un zâmbet, cu o întâlnire caldă cu prietenii sau prin alte
activități care țin de practica spirituală. Deși unii s-ar mira, există și oameni atât de curați la suflet
încât pot trăi foarte simplu. Pentru aceștia contactul cu clasicul sau cu metodele simple înseamnă
contactul cu geniul care i-a curtat întotdeauna. Când această societate promovează doar valorile care
degradează sau care digitalizează ființa până la limite greu de închipuit, a le menține pe acestea pe
traseu al normalități înseamnă, de cele mai multe ori, a fi atinși de geniu.
Nu încape îndoială că intrare a Lunii în Scorpion, când acolo se află și Soarele și Mercur
care deja au produs evenimente pe spațiul public, reprezintă un moment de referință al lunii
noiembrie. Ziua de 10 noiembrie reprezintă momentul în care Marte se întâlnește cu Capul
Dragonului și când Mercur împlinește un sextil cu Pluton, iar Luna, spre seară, trimite un trigon
către Neptun, construind astfel premisele unui succes social fulminant.
Este adevărat la prima vedere aceste unghiuri aduc dependență formulată pe baza noilor
principii cu care am luat contact, dar și dezvoltarea unui mare curaj. Faptul că oamenii nu se mai
simt acum constrânși de anumite elemente de factură socială aduce mai multă ordine sau precizie în
viață, dar și o anume disciplina mentală. Este adevărat imediat după ce Marte nu va mai fi în
conjuncție cu Capul Dragonului se va întâmpla ca în cazul lui Venus, adică toată bucuria și succesul
pe care le primim acum să treacă în plan secund pentru a ne îngrijora de lucruri minore sau chiar de
prostii. Asta nu înseamnă că momentul prezent este mai puțin important. El este important prin ceea
ce ne amintește sau prin planurile de viitor pe care ni le putem construi acum cu mai mare ușurință.
Este adevărat, nici luna noiembrie nu ne permite să ducem mai departe anumite demersuri
pentru că scopul principal al acestui an este de a investiga misterul și de a ne face depozite de
informații pentru a putea să le folosim în 2016. Asta înseamnă că mulți vor avea sentimentul că
participă la evenimente importante, poate chiar mari evenimente istorice, dorind să se exprime de o
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manieră personală prin libertate puternică sau prin a pune la dispoziția celor din jur informații
acumulate în cele trei ipostaze la care decada prezentă face trimitere: februarie, aprilie, mai.
Nu încape îndoială că primul decan al lunii noiembrie este o mare figură a anului 2015 prin
multitudinea de unghiuri și prin ușurința cu care explorează puncte importante din prima perioadă a
anului 2015. Astfel, 1-10 noiembrie ne aduce în fața bucuriei și deziluziei ca și cum acestea sunt
două fețe ale aceleași monede. Nu ne ajută să vedem construcția în sine, ce reprezintă moneda care
are cele două fețe, dar ne pune în fața unor evenimente pe care, dacă avem înțelepciunea sau bunul
simț, să le demarăm cum se cuvine ori să le folosim corect, putem înțelege întregul pe care să-l
considerăm un progres, chiar dacă din punct de vedere social acesta nu este.
Experiențele personale au acum o greutate aparte. Planetele încep să se deplaseze și încet
răspândind și asupra celorlalte zodii care nu au deținut până acum marcaje un parfum aparte, acela
al responsabilităților sau al șanselor ce au activat prin alte calități sau într-un alt registru. Coloratura
vieții personale nu poate fi trecută cu vederea doar pentru că acum ne vom simți motivați să
dezvoltăm față de mediul social mai multe ambiții. Dacă nu avem armonie în viața personală nu
putem compensa acest neajuns cu achiziții noi pe spațiul public. Vom vedea, de altfel, că trecutul ne
constrânge să înțelegem acest lucru chiar din prima zi a acestei decade și lucrurile vor fi active în
această zonă toată decada 1 - 10 noiembrie 2015. Decada următoare, referitor la aceste evenimente
concrete care ar putea acum să ne ia pe nepregătite, vor trece printr-un mare gol și dacă achizițiile
personale nu au propriile lor definiții, propriile lor ținte, dacă individul nu se susține pe sine în
aceste demersuri prin propriile argumente, s-ar putea ca următoarea decadă să fie destul de grea,
apăsătoare sau încurcata pentru mulți.
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Decada a II-a (11 – 20 noiembrie)
După furtună vine iar furtună, nu vreme bună.
Se spun lucruri stranii.

DECADA NR. 32
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

13

1-10 mai

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

8

11-20 martie

Moralitate, spiritualitate, progres

3

21-31 ianuarie

Curaj prin cuvânt. Creativitate. Visele devin practice. Aversiune fața de ceea ce ne trage
înapoi. Uitarea devine folositoare. Acțiuni pe baza resentimentelor. Rupturi ignorante. Surprizele
nu sunt agreate. Respect pentru timpul celorlalți. Minciunile sunt ignorate mai ușor. Se caută un
element care să reprezinte. Veselia acoperă durerea. Este ascunsă neputința de a duce mai departe
un demers. Succesul nu ține loc de cald. Cine uită pierde. Sentimentul neîmpărtășit se adâncește în
calități. Regretul înseamnă acum o experiență de viață. Ritmul propriu îndeamnă la schimbarea
traseului. Seducție. Atenția este uitată la soare. Cel inferior profanează. Se caută un înveliș.
Emoțiile devin profesori buni. Aventură. Libertate în exprimarea sentimentelor. Numărătoare
inversă. Vorba dulce mult aduce. Legendele sunt vii. Trăsăturile sonore ale vieții emoționează.
Aventurile sunt calculate strict. Frumusețea trebuie să fie vândută.
A doua decadă a lunii noiembrie duce mai departe tendința lucrurilor pe direcția a ceea ce sa întâmplat în primele 10 zile. Prin faptul că elementele concrete vor face trimitere la perioada 1-10
mai când nu s-a împlinit nici un unghi între planetele situate de la Marte încolo, lasă impresia că
putem controla tot ceea ce vine spre noi. În realitate, se continua deplasarea retrogradă prin
însemnătatea sau calitatea evenimentelor și fenomenului social ce ar putea să intre într-un ușor
regres.
Totuși, dacă luăm în calcul faptul că în prima decadă a lunii mai Marte se afla pe ultimul
segment al zodiei Taur, iar acum avem o aglomerare de planete individuale în zodia Scorpion
înțelegem că evenimentele din aceasta a doua decadă a lunii noiembrie devin un fel de răspuns
pentru ceea ce s-a întâmplat în primăvară. Unii s-ar putea să pună calitatea acestor evenimente la
îndoială pentru că nu sunt constrânși să procedeze într-un anumit fel, nu sunt determinați de factorul
astral să așeze lucrurile după cum este impus. Cu alte cuvinte, vine o perioadă importantă pentru cei
care iubesc să fie liberi, să se exprime fără condiționare, să-și spună ușor punctul de vedere și să
lase în urma lor ceva important, marcat de o notă personală. Din această cauză structura afectivă va
face trimitere la ceea ce s-a întâmplat în mijlocul lunii martie când s-a împlinit din nou careul
Uranus- Pluton și s-a delimitat o nouă etapă a războiului, a conflictului dintre oameni sau a
disputelor privind administrarea resurselor sau delimitarea zonelor de influență. Probabil că mulți
dintre cei care sunt pasionați de astrologie se vor întreba de unde atâta interes afectiv pentru
preocupări de genul acesta. Nu se știe din această analiză generală de ce acum trebuie să explorăm
această zonă afectivă, de ce trebuie să cunoaștem care a fost sentimentul celui care s-a revoltat, care
a cerut mai mult sau care a spus că vrea să-și însușească bunurile celorlalți. Valorile spirituale fac
trimitere însă către o perioadă încărcată de complicații sau pericole majore. Este vorba de ultimele
10 zile ale lunii ianuarie când Pluton s-a aflat în careu cu Axa Dragonului.
Făcând acest tur, urmărind această incursiune generală din cele trei zone care caracterizează
fiecare decadă, înțelegem că această formă de regres cu care Neptun se confrunta acum, în această
perioadă, reprezintă o invitație la a ne dărui unui scop nobil. Pentru a putea face acest lucru va fi
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nevoie să ne întâlnim cu demonii pe care i-am creat sau să ne sublimăm anumite greșeli. Având în
vedere că în ultima perioadă numai despre asta a fost vorba, s-ar putea ca ceea ce vine spre noi
acum să ni se pară cam mult. Este adevărat, uneori poate fi mult sau prea intens, alteori poate fi
mult prea rarefiat, în așa fel încât visele, așa cum au fost ele construite până acum, să fie agresate de
termene sau obiective nespecifice.
Chiar din prima zi a acestei decade Soarele și Jupiter devin prieteni și împreună formează un
cuplu care explorează adevărul sau care întreține dreptatea. De această dată nu se va vorbi despre
dreptate la modul general, ci se va vorbi despre prietenii utile. Fie că se răscolește prea mult, fie că
se dorește cultivarea creativității într-un mod inedit, pasiunea oamenilor pentru lucruri care le oferă
stabilitate vine acum să se uite mai departe în timp chiar dacă nu pot ajunge încă acolo unde se
oprește privirea. Spre seară, avem de traversat și momentul de Lună nouă, cel care va fi folosit ca
investigație ori ca bază în acumulările despre care credem că ne sunt necesare. Luna nouă din 11
noiembrie face parte dintr-o construcție mai mare numită Vapor care se bazează pe sextilul dintre
Lună și Pluton și se expune prin intermediul opoziției Jupiter-Chiron. Raportul de forțe ale acestei
configurații astrale stă să se schimbe. Din această construcție nu face parte Lilith și nici Axa
Dragonului, nici măcar prin intermediul unor conjuncții situate în limita toleranței admise. Asta
înseamnă că se va face apel la iertare, la clemență, nu la capacitatea de a asambla sau de a ascunde
un element care este distrus și despre care se credea că nu va mai funcționa niciodată.
Faptul că Lilith nu se încadrează în această construcție ar putea să-i facă pe cei care se
bazează mult pe minciună, pe fățărnicie sau care abuzează mult pe complexele de inferioritate ale
celorlalți să ajungă la suprasaturație. Achizițiile lor se vor mări în ritm accelerat și vor avea
impresia că de-acum încolo până la sfârșitul anului tot așa le va fi. Este adevărat prin minciună se
câștigă, dar tot prin minciună se va pierde pentru că Junon este în continuare în opoziție cu Uranus
pe axa relațiilor și dacă prin intermediul oamenilor au câștigat, tot prin intermediul oamenilor, de
aceeași factură, vor pierde. Toți vor alerga acum după pomul lăudat fără să se gândească la
consecințele faptelor lor sau fără să ia în calcul că sunt mult mai câștigați dacă respectă un set de
reguli morale sau dacă stabilitatea afectivă devine elementul principal în proiectele pe care le au în
derulare.
Ceea ce ar trebui să știe aceste ființe care nu țin cont de regulile morale sau nu țin cont de
oameni este că această inițiativă care li se înfățișează lor ca un început foarte bun reprezintă de fapt
finalitatea unei etape. Începutul acesta spectaculos înseamnă că au căzut la un test și că acumulările
materiale de acum nu numai că nu vor dura, dar le vor aduce și mai multe probleme. Este adevărat
problemele vor veni din altă zonă, se vor manifesta într-un sector sau vor construi probleme prin
complicații cu care nu s-a mai întâlnit până acum.
Lăsând la o parte aceste personaje care nu se încadrează în configurația numită Vapor,
putem stabili că unghiurile pozitive care se construiesc între colțurile acestei configurații, mai puțin
opoziția dintre Jupiter și Chiron, simplifica lucrurile, acceptând faptul că inspirația pozitivă ne
îndeamnă pașnic spre un om cult, alimentând un sentiment constructiv de asociere sau de reasociere
cu oameni care nu am avut ocazia până acum să colaborăm în felul acesta. Pentru că de fiecare dată
contextul astral a fost obiectiv, pentru oamenii pozitivi momentul acesta poate însemna atingerea
unui final, pentru a modifica registrul comportamental, a-l pune în fața unor achiziții cu adevărat
importante. Asta înseamnă că viziunea de ansamblu va fi stimulată prin nevoile pe care le are
individul fără să se observe că de fapt există o supervizare din partea unui for superior, din partea
unui prieten sau din partea unei ființe situată în subtil, din partea unui ghid care la un moment dat ii
va șopti la ureche, ii va sugera sau chiar ii va spune direct pe ce drum s-o ia. Există mari diferențe
între cel orientat bine și cel orientat rău pe baza configurației de-acum, nu doar în ceea ce privesc
achizițiile, finalitățile sau beneficiile, ci prin perspectiva acestora.
Astfel, tranzitul Lunii prin zodia Scorpion nu se încheie într-un mod spectaculos. Pe de o
parte Luna va trimite un sextil către Axa Dragonului fără a reuși să medieze tendința Nodurilor și de
asemenea trimite un sextil către Marte care acum se află pe ultimul grad al zodiei Fecioară. Dacă nu
am reușit să stabilim obiective pozitive, echitabile sau morale în care cei din preajma să aibă un rol
corect sau cel puțin unul util în proiectele aflate acum în derulare, atunci trecerea lui Marte pe
ultimul gradele zodiei Fecioară ne complică relațiile și ne ascunde un adevăr.
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Adevărul ascuns devine elementul definitoriu al zilei de 12 noiembrie. Se face o raportare
greșită la forțe care au dovedit până acum eficiența, pierzându-se din vedere că acest lucru s-a
realizat prin uz de forță sau imixtiune. Din această cauză surprizele predispuse de trecerea lui Marte
pe ultimul grad din Fecioară aduc mai curând o rememorare a nedreptăților. Acțiunile de acum, cele
care se construiesc pe baza sentimentelor, duc, în mod inevitabil, la rupturi. Practicând, edificiul pe
care dorim să-l construim și care ni s-a părut de o maximă importanță pe Luna nouă din ziua de 11
noiembrie, se transforma în surpriza care nu este agreată, în evenimente compromițătoare sau chiar
eșec.
Este adevărat se va pune problema unor acțiuni care să atragă o singura apreciere și pe care
curajul o poate face să se refere la forță, în timp ce ea poate fi de fapt o teamă mascată. De aici și
contradicția că nu contează care sunt sentimentele celui care acționează de vreme ce anturajul
înțelege ceea ce trebuie. Aici vom face trimitere la mijlocul lunii martie când am trecut prin careul
pe care maleficii Uranus și Pluton l-au împlinit din nou. Structura afectiva se află acum într-un
impas, iar dacă încercăm să simulăm adevărul, să ascundem esența lucrurilor, se întâmplă pentru că
acest careu între magnifici nu ne trimite la revoltă degeaba. De altfel, nu planetele în sine ne incită
la revoluții sau la război, ci obsesiile noastre și lăcomia pe care nu ni le putem rezolva.
Astfel, se va ajunge pe final de tranzit a Lunii prin zodia Scorpion la uitare. Uitarea va
deveni un element folositor și, din această cauză, este posibil ca și raportul de forțe să se schimbe
pentru că întotdeauna uitarea ar putea să ducă la minciună dacă se uită ceva important și mai ales
dacă se face intenționat acest lucru. Din această cauză rememorarea nedreptăților poate fi greu de
suportat pentru anumiți oameni care nu sunt obișnuiți să privească în trecut și să le vină de-acolo
atât de multe probleme. Trigonul pe care Mercur şi Chiron îl împlinesc ar trebui să simplifice
lucrurile, să ne ducă spre vindecare, spre înțelegere profundă și să ne protejeze de această formă de
răscolire. Se pare că încercările existențiale nu țin cont de aceste nevoi subiective. Careul pe care
maleficii Uranus şi Pluton l-au împlinit în martie și spre care sunt îndreptate acum emoțiile ar putea
să schimbe raportul de forțe doar pentru acela care se uită înapoi cu gândul de a înțelege ce s-a
întâmplat. Nu toți cei care privesc înapoi sunt interesați să-și ceară iertare, nu au puterea necesară și
poate nici nu-i interesează pentru că acum realitatea înconjurătoare îi îndeamnă să facă acest lucru.
Din această cauză interpretul acestor mesaje astrale este cumva obligat să atragă atenția asupra
acestui lucru, indicând practica lui ca și alte situații de genul acesta fac diferența între oameni. Acei
care s-au simțit în siguranță fiind atașați de obiecte, de lucruri sau de stări care la un moment dat au
fost utile, întâlnesc acum o aversiune din partea grupului de apartenența și s-ar putea să nu le fie
deloc confortabil.
Dacă dintre aceștia o parte vor privi prin încredere în sine și mai ales prin curaj, dacă vor
dori ca faptele viitoare să se sprijine pe o anume înțelepciune de viață această întoarcere către trecut
nu ar avea de ce să fie încărcată de mai multe traume. De aceea răscoala a ceea ce s-a întâmplat în
primăvară, ceartă sau revolta pe anumite episoade care nu s-au consumat cum i-au convenit
individului în perioada aceea sau poate în anumite momente pe care a dorit să le uite revin acum,
dintr-odată.
Trecerea lui Marte în Balanță se va baza foarte mult pe aceste experiențe pe care le-am
acumulat în ziua de 11 noiembrie sau de-a lungul zilei de 12 noiembrie. Mulți se vor mira
gândindu-se că este puțin probabil ca o sinteză făcută în două zile să poată deveni un element de
referință pentru un tranzit atât de lung pe care-l are acum Marte în Balanță.
În Scorpion va intra abia pe 3 ianuarie 2016, iar asta înseamnă că până la finalul anului
curent va încerca să pună dreptatea în valoare chiar dacă uneori nu va folosi cele mai bune metode.
Știind care sunt aceste caracteristici, cunoscând în detaliu care ar fi momentul în care Marte din
Balanță îl îndeamnă pe individ să devieze de la cale și să-și facă dreptate singur, înțelegem că
momentul acesta de colecție, ipostazele în care fiecare se reglează pe sine amintindu-și de anumite
evenimente care s-au consumat în martie, reprezintă ipostaza în care se stabilesc niște repere la care
să se apeleze la un moment dat pentru a găsi o soluție practică la problemele cu care ne vom
confrunta până la finalul anului. Aceste experiențe care vin spre noi în primele două zile aferente
celei de-a două decade a lunii noiembrie sunt de referință pentru tranzitului Marte prin Balanță de
aproximativ o lună și jumătate.
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Este adevărat că indiferent de calitatea acestor direcții, surprizele nu sunt agreate și se va
abuza de o critică, poate chiar de dezinteresul cu care se apelează la cuvinte, la termen la etichete
sau la verdicte. Chiar dacă lucrurile acestea nu sunt plăcute nici măcar pentru cel care le exprimă,
oricât de multe satisfacții ar avea, faptul că ingresul lui Marte în exilul său (Balanță) are în spate
trigonul lui Mercur cu Chiron arată că oricât de dur ar fi tonul, oricât de complicată este situația pe
care o parcurgem, motivul este unul foarte bun.
Numai ce a intrat în zodia Săgetător, Luna dorește să facă pace cu toată lumea. Se va ocupa
de detalii referitoare la procesul de muncă și va urma și să-și facă o listă cu acele stări sufletești sau
reacții personale afișate față de ceilalți care nu au fost conforme cu cerințele prezentului. Prin faptul
că în 13 noiembrie Venus şi Saturn se vor întâlni într-un sextil, iar de partea cealaltă Mercur și
Jupiter vor împlini același tip de unghi putem vorbi aici de o mai mare seriozitate pentru muncă și o
preocupare pentru acele activități care au durabilitate în timp sau care nu lucrează cu problemele
celorlalți. Vorbim aici despre ușurința cu care oamenii își aleg preocupările gândindu-se că dacă
ignoră anumite elemente negative care vin din partea societății atunci își asigură viitorul. Cele două
unghiuri care se împlinesc acum duc la o mai ușoară ignorare a minciunii și un interes către
lucrurile esențiale. Prin aceste preocupări viitorul pare luminos și nevoia de bine se încadrează întro schemă de reguli care, și ea, la rândul ei, va face apel la ceea ce s-a întâmplat în mijlocul lunii
martie.
Orice am face, oricât de frumoase sunt aspectele astrale ale acestui moment nu ne putem
separa de mijlocul lunii martie când am avut impresia că putem să ne construim un viitor luminos,
așa cum credem acum. Spre deosebire de momentul prezent, ceea ce s-a întâmplat în martie a lucrat
cu alte instrumente și și-a așezat rezultatele pe alte baze. Atunci relațiile sociale, poate chiar cele
parteneriale, au fost dominate de această nevoie de a demonstra puterea sau de a produce o
schimbare cu orice preț în ideea că oricum ceea ce se va așeza în loc va fi mult mai bun sau mai util
decât ceea ce se afla deja. Știm că acest tip de unghi care se construiește între protagoniștii indicați
mai sus face referire la un element personal. Astfel, în aceste planuri de viitor în care, de altfel, sunt
doar niște scheme de reparare, intervenind cu un element pe care l-am descoperit singuri, pe care lam construit fără intervenție exterioară și din această cauză orice formă de atenție pe care o primim
din jur, orice recomandare primită sau o altă formă de interacțiune, este privită ca o formă de ajutor
binevenită.
Mai există o componentă care va complica relațiile sociale în această zi de 13 noiembrie și
ea se referă la dorința de a străluci. Această intenție ciudată poate fi susținută de sextilul dintre Lună
și Lilith prin care se acordă o mare importanță rătăciriilor pe care le-am experimentat de-a lungul
lunii septembrie sau chiar la începutul lunii octombrie. De această dată schema de repartizare
aferentă decadelor nu face trimitere către această zonă, ci se depășește o barieră și se atinge un
punct al lăcomiei care, de regulă, ar trebui să fie evitat. Luna din Săgetător are de împlinit un careu
cu Neptun și toate aceste tentații care ne vin din partea lui Lilith nu vor putea fi cercetate îndeajuns
încât rezultatele lor să înlocuiască efortul personal. Din această cauză unii vor considera că este
mult mai util să rătăcească în derivă dacă tot efortul, munca sau seriozitatea nu sunt încununate de
un succes imediat sau fulminant.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată vor
fi rezervați în privința acestor tentații. Știu, din practica spirituală ori din cunoștințele pe care le-au
acumulat de-a lungul timpului, că nimic nu se primește gratis, că viața însăși se susține printr-un fel
de schimb care se construiește între organisme sau între entități și dacă cineva se oferă să ducă
această povară gratuit, fără nicio obligație din partea celuilalt, atunci își vor trezi celorlalți o mare
curiozitate și îi va determina să caute, să cerceteze, să vadă ce este în neregulă la propriile persoane
de este nevoie să vină cineva și să facă totul în locul lor. Vorbim aici doar de expresia pozitivă a
acestei situații, doar de o seriozitate pe care contextul astral o predispune prin conjuncția Lunii cu
Saturn și care aduce în general o mare diversitate de opțiuni. Este adevărat, unii vor considera că
această diversitate de opțiuni înseamnă și a-și oferi dreptul la rătăcire. Pornind pe un traseu fără pic
de responsabilitate ori fără să știe unde ajung, pe cine întâlnesc și ce au de făcut acolo, se simt
liberi. În realitate nu fac altceva decât să-și exploreze slăbiciunile fără să aibă simțul pericolului.
Momentul 13 noiembrie nu va fi încărcate de un așa mare pericol. Doar ce vor devia de la cale, că

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

349

imediat vor fi făcuți pași înapoi. Unii însă vor prefera să se așeze într-o zonă unde trecutul domina
și să-și ducă traiul pe care-l au până la finalul acestui an prin nostalgii.
Este posibil ca o parte dintre aceste personaje care folosesc misterul zilelor de Săgetător
(Luna în Săgetător) să rătăcească, să se bucure fără obraz, să înlocuiască responsabilitatea ori
munca cu veselia superficială, să se trezească din această visare și să se preocupe de stabilitatea
socială. Nu se știe dacă vor ajunge la un rezultat, se știe însă că prin conjuncturile astrale aferente
zilei de 14 noiembrie lucrurile dau semne că se îndreaptă pe un traseu bun. Pe cerul acestui moment
observăm că s-a format o configurație numită Aripi de pasăre care are drept protagoniști planetele
Jupiter, Luna, Pluton, Uranus. De asemenea, se poate vorbi pe această dispunere astrală de
sentimentul importanței prin suprimarea durerii. Unii își duc traiul de zi cu zi obișnuindu-se cu
lipsurile, cu durerea sau gândindu-se la ceea ce nu vor obține niciodată. Acum au o sclipire de
inspirație, este arătat unde trebuie să ajungă și cum ar fi trebuit de fapt să-și trăiască viața.
Prezența Lunii pe acest segment al zodiei Săgetător nu duce doar la desemnarea unei
configurații numită Aripi de pasăre, ci și la o altă configurație numită Nicovală împreună cu Pluton,
Chiron și Uranus. Asta înseamnă că vor exista oameni care nu vor fi simpli spectatori ai acestor
întâlniri cu informația magică. Vor vedea cum anume ar fi trebui să trăiască și unii dintre ei se vor
preocupa de modificarea condiției actuale. Această conștientizare, cumulată cu faptul că voința va fi
folosit acum într-un chip nou, aduce o mare putere unei configurații care în absența celorlalte două
ar fi trecut drept un element banal. Este vorba despre triunghiul minor care se împlinește între
Soare, Mercur, Pluton și Chiron și care are planeta Pluton drept focar. Voința personală va fi dusă
astfel puțin mai departe. Se va trece de la înțelegerea obiectivă la particularizarea acestor informații
folosindu-se, așa cum este de așteptat, de anumite informații care au venit spre noi la începutul
anului 2015. Dacă avem de-a face cu oameni pentru care conduită morală sau valorile spirituale
sunt foarte importante atunci evenimentele de la finalul lunii ianuarie vor avea o greutate mult mai
mare decât altele. Ceilalți oameni vor face trimitere la ceea ce s-a întâmplat, la ceea ce au simțit și
și-au dorit la mijlocul lunii martie.
Știm cât de ușor poate Săgetătorul să simuleze o energia durerii, știm cât de simplu este
pentru energia care ne vine din această zodie să ignore o durere, un neajuns, lipsurile sau chiar
vulgaritatea. Am văzut de multe ori în analizele pe care le facem săptămânal că extremele care ne
vin din această zodie sunt uneori impresionante. Careul în T pe care Luna îl formează împreună cu
Jupiter și cu Chiron ne va vorbi despre aceste extreme însă nu la modul general, ci prin intermediul
resurselor pe care le avem. Astfel, se va constata în această perioadă că educația nu a fost însușită
cum trebuie, că avem carențe informaționale sau că poate suntem pe drumul cel bun însă nu putem
demonstra cu nimic asta și nici nu putem folosi achizițiile din ultima perioadă. Asta înseamnă că
momentul 14 noiembrie are darul de-a explora aceste direcții fără discernământ. Saturn este în zodia
Săgetător însă nu face cu Luna niciun unghi, deci comportamentul oamenilor nu va putea fi corectat
prin auto investigare. Avem nevoie de oglindă, de alte persoane sau de alte procese care nu au fost
acumulate în ultima vreme, poate chiar nici în 2015, care să ne spună unde greșim și ce anume
trebuie rectificat.
Cel care dorește să câștige timp, ar trebui să facă apel la respect pentru a putea găsi echilibru
între aceste calități și defecte. Fără respect, toate aceste situații se transformă într-o combinație
explozivă care ar putea să îl facă celebru pe cel în cauză, dar mai sărac la capitolul experiență,
viziune sau chiar acumulări materiale.
Trecerea Luni în zodia Capricorn va aduce dorința de succes mult mai aproape de simțul
concret și ne aduce în punctul în care să apelăm la fapte cu caracter practic pentru a ne consolida
poziția pe care o avem. Este posibil ca în aceste zile de Capricorn, adică până în dimineața zilei de
17 noiembrie, să lucrăm asupra rădăcinilor pe care le avem și să tulburăm puțin apele. Din
Capricorn, Luna trimite careul către planetele din Balanță și va zdruncina puțin sistemul de valori
încercând să caracterizeze, pe alocuri puțin cam dur, relațiile raportului sociale sau achizițiile din
ultima perioadă. Scopul principal pentru care este abordat acest lucru nu reprezintă succesul. Iar
secretul pe care dorim să îl explorăm va face cu predilecție trimitere către ton, atitudine sau
comportament.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

350

Momentul 15 noiembrie reprezintă punctul în care apare pe scena socială un nou jucător.
Ziua va fi dominată de careurile pe care le trimite către planetele din Balanță și simțul dreptății ar
putea lua acum înfățișării înfiorătoare. Numai ce a lăsat în urmă careul la Axa Dragonului că și
trimite critici gratuite către Marte, Venus și Lilith certându-se cu cei care până acum i-au fost
asociați și cu care se implică în diferite acțiuni cu caracter periculos. Practic, acum se declară război
asociaților mai vechi și asta pentru că sentimentul trece cumva printr-o criză de identitate în care
dacă nu primește răspuns imediat atunci se auto devorează sau alege să se situeze în zona ispitei și
să nu mai plece de acolo. Prin aceste acțiuni ciudate oamenii devin vulnerabili, iar sentimentele lor
se adâncească în percepții stranii, urmând ca, pe viitor, pe baza acestora să ceară dreptate.
Dacă în zona personală lucrurile acestea nu sunt atât de periculoase sau de necontrolat în
zonă publică ele devin surse de scandal. Am văzut de-a lungul acestui an, dar și în anii anteriori, de
când Uranus și Pluton își menține activ careul lor, că una din modalitățile de a declara război cuiva
este de a-l atrage către conflict prin invocarea unor evenimente care nu s-au consumat așa cum sunt
prezentate sau care nu s-au consumat deloc așa. Astfel, componenta minciună, prin careul UranusPluton, devine acum, când Lilith trece prin Balanță, semnul complementar zodiei Berbec, o
motivație în a folosi pârghii juridice pentru a atinge același scop. De aici și până la se declanșa o
adevărată furtună care să aibă în spate suportul justiției nu
este decât un pas.
De partea cealaltă această formă de agresiune îi
îngrozește pe cei care sunt bine intenționați și, considerând
că nu au loc în această lume a promiscuității și abuzurilor,
se retrag din viața publică pentru a se preocupa de ceea ce
au de făcut. Acești oameni se axează în continuare pe
vibrațiile planetei Pluton, în direcția aceasta pozitivă, aceea
care nu se implică în careul Uranus Pluton, adică nu
declară război celorlalți pentru a rămâne în istorie, ci
mediază opoziția lui Jupiter cu Chiron, adică găsește
soluții la conflictele interne. Aceste ființe remarcabile vor
reuși acum să lase o urmă a trecerilor care nu este diferită
față de ceea ce au construit până acum însă va fi mult mai
vizibilă din cauza contrastului pe care evenimentele
periculoase, compromițătoare sau imorale de pe zona
publică îl creează.
Astfel, vorbim aici despre oameni încărcați de o
înaltă calitate morală pentru ca mânia nu a fost niciodată o
armă și care vor reuși în această decadă a lunii noiembrie
să faca o impresie foarte bună. Ei se vor mira cum dintrodată devin celebri prin faptele pe care le fac, pentru că tot timpul s-au preocupat de lucrul acesta,
că acum nu fac nimic nou. În 16 noiembrie Luna se va afla în conjuncție cu Pluton și ne va aminti
tuturor de seriozitate. Este adevărat că unii sunt cu un pas în față, adică se preocupă de mult timp să
cultive aceste sentimente nobile. Asta nu înseamnă că vor face paradă cu acest sentiment sau îi vor
umili pe ceilalți arătându-le că, în sfârșit, au inventat și ei gaura de la covrig.
Cel care se interesează mai mult de nevoile lor decât să trăiască în armonie cu mediul
ambiant vor considera că nu trebuie să muncească prea mult pentru că, în general, se mulțumesc cu
puțin. Dacă ar da dovadă de un pic de înțelepciune și ar vedea că fiecare zi vine cu puținul ei și, la
final, adunând toate aceste nevoi încadrate pe fiecare zi, ajung să descopere că de fapt au pretenții
foarte mari de la viață, dar mai ales ajung să constate că nu cer puțin de la viață, ci foarte mult.
Pentru că Luna trimite aceste trei careuri spre planetele din Balanță este posibil ca lăcomia sau
observațiile eronate să determine pe cei care sunt dați de gol acum cu nevoile lor să-și acuze
anturajul că îi suprasolicită sau societatea că le-au creat deprinderi proaste. Menținându-se pe
această linie se observa că dezvoltă o aversiune față de sinceritate și că de fapt arătându-se în felul
acesta devine foarte vulnerabil.
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Așa după cum se poate constata, a doua zi de Capricorn reprezintă momentul în care lumea
se răstoarnă. Tot ceea ce vedem, înțelegem sau constatăm se poate întoarce împotriva noastră pentru
că este posibil să nu avem cunoștințele necesare să înțelegem toate acestea și nici disponibilitatea
pentru a le accepta așa cum sunt.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Capricorn vine cu dorința de a repara un neajuns.
Întâlnirea planetei Venus cu Lilith poate însemna însă momentul de seducție care să scoată la
lumina dorințe perverse, plăceri nefirești sau intenția de a folosi bunurile celorlalți fără a le cere
permisiunea. Plăcerile nefirești, cele care vin spre noi în 17 noiembrie și care se vor răspândi și
asupra zilelor din jur ne vor, lăsa impresia că a sosit momentul să ne ocupăm de noi înșine. Marea
problemă a acestui moment vine din faptul că primește forța concentrată a conjuncției Soare-Mercur
și această nevoie de a așeza elementele personale într-o ordine precisă se face prin desconsiderarea
celorlalți sau prin abandon. Mulți vor considera că nu pot merge mai departe decât dacă se dezbracă
de caracter, dacă îi pun la punct pe ceilalți sau dacă se apăra împotriva unei agresiuni potențiale.
Comportamentul acestora vă fi atât de nefiresc, periculos sau complicat încât vor inversa valorile
sau vor amesteca oamenii de pe nivele diferite. Ceea ce se va întâmpla în mijlocul lunii noiembrie,
în speță în preajma zilei de 17 noiembrie, poartă denumirea generică de profanare. Se aruncă un
înveliș, se strică un bun sau de la sine putere un individ își însușește bunurile celorlalți și împotriva
acestuia nu se poate construi nicio cale de atac ori nimeni nu se ne poate proteja de faptele acestuia.
Dacă ar fi să căutăm o vină pentru lucrurile care se consumă acum ar trebui să răscolim prin
viețile fiecăruia și să identificăm momente delicate, descrise punctual prin fapte, atitudini sau chiar
achiziții pentru a reușit să ne construim un tablou precis al cauzelor care îi determină pe acești
oameni să procedeze în felul acesta ori să lăsăm impresia că sunt puternice, că timpul este de partea
lor și că au dreptul să folosească forța.
Astfel, fericirea celui puternic se construiește pe suferința celui slab și dacă luăm în calcul și
faptul că această conjuncție dintre Venus și Lilith trimite un careu către Pluton care are rolul său
clar definite în revoluțiile pe care le parcurge acum în zona socială, este ușor de dedus că fenomenul
social va trece acum prin frământări intense. Factorul uman este cel care determină toate aceste
schimbări, nu neapărat mecanismul social care la un moment dat cedează în fața presiunii de grup.
Fiind vorba de combinații care nu sunt susținute de un unghi direct, cum este relația dintre cele două
conjuncții Lilith-Venus și Soare-Mercur, dar și pentru că între conjuncția Venus-Lilith și Pluton se
va construi un careu, aceste fenomene negative care pun pe jar o societate întreaga au la baza
mișcări de culisă, acțiuni care se desfășoară dincolo de privirile curioase ale opiniei publice și care
vor avea un caracter coroziv foarte puternic.
Cei care studiază fenomenul social vor constata că faptele celor de acum nu sunt la voia
întâmplării. Orgoliul și aroganța celor care fac acum uz de forță nu este un efect al hazardului, ci
consecința unor decizii sau rodul unor intenții alimentate, fie la sfârșitul lunii ianuarie, pentru cei
care s-au simțit umiliți și au cerut ajutorul unui for superior, fie din mijlocul lunii martie pentru cei
care nu s-au putut controla și au considerat că merită mai multe de la viață. Problema
autocontrolului devine una de mare necesitate acum pentru că prin lipsa de control oameni arată că
se adâncesc în problemă, că se întorc înapoi pentru a iubi și a îmbrățișa prea multe resentimentele și
deciziile egoiste, nu pentru a se împăca, fie și numai în parte, cu condiția pe care o au. Numai un
înțelept ar putea privi înapoi senin și bucuros că nu a trăit degeaba că dacă a avut probleme sau dacă
privirea i se oprește pe anumite repere din timp înseamnă că nu a trăit degeaba. Toți ceilalți se vor
fixa acum în voia unei lăcomiei care ar putea prin explorare să îi ducă la anarhie.
Intrarea Lunii în zodia Vărsător pe acest fond al puterii necontrolate ne va aduce în fața unor
emoții care sunt atât de intense și atât de mari încât simțim că viața s-a umplut, că nu mai suferim
de singurătate sau nu ne mai simțim marginalizați deoarece avem la îndemână un instrument la care
putem apela fără nicio interdicție. Este vorba de forță și aceia care vor abuza de forță, crezând că în
felul acesta își susțin independența sau putința se vor adânci într-o formă de tristețe pe care până la
sfârșitul anului nu vor reuși să și-o rezolve.
18 noiembrie este și ziua când Neptun își revine la mersul direct și va avea de rezolvat doar
anumite probleme care țin de careul pe care acum îl construiește cu Saturn. Între timp o parte din
opozițiile pe care le trimite către planetele din Fecioară s-au degajat și chiar dacă prin conștiință sau
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prin apel la preocupările de factură spirituală, religioase sau morală se încearcă repararea unor
greșeli vom vedea că fapta săvârșită nu mai poate fi reparată, prejudiciul este deja făcut și cel mult
se poate obține doar o stare de confort, atât față de propria persoană cât și față de greșiți. 18
noiembrie este o zi a emoțiilor constructive și pentru că Neptun va fi static în Pești liniștirea apelor
cere acum un efort suplimentar, unul impus cu forța din afară. Adesea frământările îl îndeamnă pe
individ să-și escaladeze vârfuri importante ale ambiției și chiar și atunci când se întoarce spre trecut
să se comporte ca și cum are de atins un vârf al autoreglării. Cu alte cuvinte, acesta este un moment
de aventură, în care se gustă din independență însă ea nu va putea fi împărtășită celorlalți. Neptun se
află în continuare în domiciliu și vibrația sa, mai ales prin faptul că acum împlinește un careu cu
Saturn din Săgetător, ne îndeamnă la progres prin auto investigare.
Știm din noile teorii ale astrologiei karmice că un Săgetător care evoluează se îndreaptă
către vibrația zodiei Pești căutând să-și încheie ciclul încarnăriilor și să arate prin viziunea de
ansamblu, prin bogăția de cunoștințe sau prin talentele pe care le are că își merită poziția
privilegiată pe care o ocupă.
Acum careul dintre cele două planete, când ambele se află în poziție corectă, adică și Neptun
și-a revenit ca mersul direct, dorința de evoluție pare să fie formulată prin informații percepute cu
mai multă luciditate. Cel care și-a investiga trecutul înseamnă că își judeca limpede și prezentul sau
află că și anterior a procedat la fel, adică nu lua decizii la nervi ori sub influența caracterului
refractar al unor acțiuni publice. Cu alte cuvinte, se oprește o formă de tristețe care corodează
structurile din interior sau chiar rupe încrederea în sine atât de mult încât la un moment dat ne-am fi
trezit că nu mai putem face uz de ea.
Astfel, în această ultimă zi de Vărsător, înainte ca Luna să intre în Pești și să împlinească
prima conjuncție cu Neptun de când acesta și-a revenit la mersul direct avem de traversat un sextil
între Mercur și Capul Dragonului. Lucrurile încă sunt segmentate, Mercur se află sub razele
Soarelui, adică dominat de dorințe stranii, vorbind mai mult despre senzații, percepții decât despre
rezultate sau achiziții. Pe motivul că starea sufletească este una superioară zilelor anterioare, că ne
simțim împliniți sau întregiți fără a putea explica însă cum s-a întâmplat acest lucru, mulți ar fi
tentați să considere că au bagajul necesar pentru a lua decizii importante pentru viitor, chiar dacă
acum nu-și dau seama. În acest moment o astfel de decizie este cât se poate de proastă, pentru că ea
nu poate fi adoptată în obiectivitate, ci resentimentele trecutului se strecoară și vor face ca această
decizie să fie eronată sau incapabilă să producă un rezultat concret.
Este adevărat nu trebuie neglijat impulsul care vine din zodia Scorpion și care, prin această
ambiție întreținută și de careul pe care Luna îl trimite către conjuncția Soarelui cu Mercur de pe
Scorpion, încearcă să ne convingă că suntem pe numărătoare inversă. Tentația succesului imediat
pierde însă din vedere detalii importante pe care nu le putem constata decât prin liniște sufletească.
Dacă atenție este îndreptată spre mai multe evenimente sociale, indiferent că cerem circumstanțe
atenuante sau alte tipuri de confirmări atunci nu avem cum să obținem liniște sufletească, ci, poate,
cel mult adâncirea într-o stare de spirit pozitivă prin acceptarea primită din partea grupului. Fie că
suntem tolerați sau nu mai există disensiunile gratuite care au făcut zilele anterioare atât de celebre,
fie că până și cea mai vulgară persoană din preajma arată că dispune de un simț estetic pe care, din
diverse motive, nu dorește să-și folosească, toate aceste lucruri par să fie, în special cele negative,
blocate într-o amorțire stranie. Dacă va încerca cineva să își vadă viitorul prin această amorțire
atunci în mod sigur va privi etapele următoare cu îngrijorare sau chiar se vor speria pentru că nimic
nu va părea sigur, nici chiar lucrurile care nu au fost stabilite în luna noiembrie sau în octombrie.
Nu putem lua însă în ușor toată această construcție astrală pentru deoarece chiar în ultima
ziua a acest interval se poate produce un lucru straniu. În timp ce Mercur va trece prin ultimul grad
în Scorpion fiind sub imperiul ambițiilor pe care le lansează în zodiac, Soarele din Scorpion nu va
putea să se exprime de o manieră negativă, periculoasă sau împotriva achizițiilor personale așa cum
știm că se întâmplă de regulă pe ultimul grad al zodiei, pentru că Soarele, prin sextilul pe care-l
trimite către Capul Dragonului, are acum asupra lui Mercur o influenta pozitivă. Această influență
pozitivă nu se referă la conținutul unor decizii, ci la perspectiva lor. Vom avea puterea să îndurăm
mai ușor, vom avea mai multă încredere în partenerii de dialog și nu ne vom aștepta dacă cineva din
preajma știe să facă ceva, să facă și locul nostru.
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Această componentă dată de nevoia de a învăța va fi atât de vizibilă în preajma zilei de 20
noiembrie încât ar putea să creeze impresia că viața este frumoasă doar prin maniera aceasta
șocantă, doar prin caracterul său complicat sau prin frământările pe care le produce fiecare suflet.
Vorbim aici despre valori personale, despre valori spirituale care în sfârșit nu-și găsesc terenul fertil
pentru a se exprima. Din nou, chiar dacă lucrurile sunt atât de pozitive, nu putem vorbi despre o
perspectivă încurajatoare. Aventura de acum nu se referă doar la conștiință, despre care știm că nu
poate fi constrânsă de anumite situații de factură materială pentru a produce evenimente aici în
această lume. Conștiința este imuabilă și frumusețea ei poate fi percepute doar prin explorarea
câmpului pe care-l degaja aici. Doar asupra câmpului conștiinței se poate interveni cu anumite
decizii coordonate de magnetismul astral. În momentul de față ambiția cea mai importantă este
aceea de a comporta un câștig imediat. Mijloacele pe care le vom folosi acum nu vor fi însă
negative nici chiar atunci când se va încerca să se vândă frumusețea la tarabă. Din această cauză
finalul acestei decade ar putea să împlinească așteptările pe care le avem active nu doar de la
începutul acestei luni, ci chiar de la începutul lunii octombrie, de când am intrat în acest regres ușor.
Trecerea lui Mercur în Săgetător, după cum se va întâmpla în seara zilei de 20 noiembrie,
schimbă registrul comportamental și ne ajută să facem o selecție bună priorităților pe baza
informațiilor și printr-un schimb eficient cu cei care au dovedit până acum că se pricep mai bine, că
au mai multe cunoștințe, că sunt mai activi sau că pot mai mult. Ideea de progres va fi inserată acum
în această ecuație astrală prin sentimente profunde pe care nu le vom explora prin conținutul pe
care-l au acum pentru că ele ne îndeamnă să
le savurăm.
Așa după cum se poate constata, și a
doua decadă a lunii noiembrie ne îndeamnă
să fim circumspecți față de planurile de
viitor, atenți cu faptele pe care le săvârșim
atunci când suntem îndemnați de anumiți
factori să acționăm pe spațiul public.
Evenimentele de acum sunt încărcate de un
mare risc pentru că nu pot fi separate de
sentimentele trecutului. Unii vor avea
impresia că întoarcerea spre evenimentele
care s-au consumat la finalul lui ianuarie sau
la mijlocul lunii martie este dovada faptului
că sunt în cădere liberă. Nu este cazul să
mergem atât de departe cu aceste conexiuni,
pentru că nu acesta este scopul ecuației
astrale pe care o tot parcurgem de la
începutul lui octombrie. Se poate constata
prin această reiterare a trecutului un ușor regres însă doar pentru avertizare, doar pentru a ne ajuta să
ne consolidăm baza la care vom face apel cu insistența în lunile următoare sau chiar de-a lungul
anului 2016. Conservarea valorilor ar trebui să fie elementul principal care să facă parte din
preocupările aferente acestui interval. Cine va ieși din matcă și va considera că merită mai mult, că
viața îi oferă privilegiul de a cere sau de a-și lua de la sine putere drepturi, privilegii sau bunuri va
încălca anumite reguli ale vieții, printre care cea mai importantă este această revizie. Dacă ne ajută
la ceva această comparație, am putea să ne asemuim acum cu un aparat care are neapărată nevoie,
conform instrucțiunilor, să intre într-o formă de reparație. Altfel, în cel mai scurt timp nu va mai
funcționa la parametri optim sau se va strica.
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Decada a III-a (21 – 30 noiembrie)
Adevărul este dur și nu poate fi acceptat, dar este atenuant
disconfortul prin preocupări stupide.

DECADA NR. 33
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

7

1-10 martie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

26

11-20 septembrie

Moralitate, spiritualitate, progres

7

1-10 martie

Sentimente reprimate. Conflicte între generații. Se obține liniștea prin indiferentă față de
răspundere. Ultimatum. Patimile transformă ființa în sclav. Extravaganțe periculoase. Surprizele
sunt neplăcute. Disciplina înseamnă performanța. Disciplina înseamnă reușita pentru grupul de
apartenență. Mari probleme sociale. Regretul este abordat cu superficialitate. Criză în zona
ideologică. Promisiunea este confundată cu speranța. Dorința de a ajunge la un numitor comun.
Supunere simulată. Investigație. Curiozitate. Intransigență. Revenire la o problemă mai veche.
Întârzieri în transport. Avantaje stranii. Contrast. Jurăminte strâmbe. Responsabilitate. Curajul
este apreciat mult mai bine. Realizările de acum nu schimba calitatea vieții. Autoritate.
Cea de-a treia decadă a lunii noiembrie continuă nota pe care am consemnat-o de-a lungul
lunii septembrie și cu care ne-am confruntat și de-a lungul lunii octombrie, referitor la inventarierea
sau la revizuirea anumitor experiențe pe care le-am avut în special în prima parte a anului. De
această dată impactul contextului astral asupra vieții individuale dorește să cearnă și mai bine
preocupările individului sau nivelul său de percepție pentru că atât evenimentele concrete cât și
preocupările de factură spirituală fac trimitere la perioada 1 - 10 martie. Structura afectivă, cea care
ar trebui să se orienteze mai curând către planurile de viitor sau să ne asigure o sedimentare a
informațiilor pe mai multe tronsoane, vizează adâncirea experiențelor de care am avut parte în
perioada 11-20 septembrie.
Înțelegem astfel că ultima decadă a lunii noiembrie, nu doar pentru că se află aproape de
finalul anului, dorește să ne ajute în sedimentarea unor experiențe de o importanță crucială pentru
ceea ce va veni spre noi din 2016. Nu ne referim aici la faptul că 2016 reprezintă anul în care careul
dintre Uranus și Pluton se va rarefia sau va dispărea, ci ne referim la anumite direcții personale,
intime pe care vom dori să le ducem mai departe, ca și cum de-a lungul lui 2015 am purtat un război
și am învins. Aceasta va fi atitudinea principală cu care vom porni la drum în 2016. Din această
cauză toate aceste experiențe care înseamnă revizuirea sau reconsiderarea atitudinii față de un
adversar ori față de o situație cu care nu ne-am împăcat până acum este de bun augur și înseamnă
migrația interesului acordat individului care dorește să evolueze. Astfel, se va vorbi în această
decadă de aplicarea unei sancțiuni pe motivul că nu mai putem îndura, că trecem din nou prin ceea
ce am trecut la începutul lunii martie, când Marte s-a aflat în conjuncție cu Coada Dragonului și am
avut de parcurs episoade violente, acțiuni categorice pe care poate unii dintre noi nu au reușit să le
gestioneze cum trebuie.
Unii vor dori să simplifice foarte mult lucrurile, arătându-se puternic orientați împotriva
celor pe care i-au considerat la începutul lunii martie vinovați de ceva. Nu vor avea nici cea mai
mică rezervă să se implice în conflicte cu persoane în vârstă sau situate pe un alt tronson ori cu cele
care au dovedit până acum că au avut mai mult noroc în viață. Nu vor răspunde invitației la dialog
sau la reconciliere, ci se vor supraevalua și vor încerca să domine tot ceea ce au în preajmă.
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Prima zi a acestei decade ne aduce împlinirea unui careu dintre Venus și Pluton ce are ca
fundal trigonul luminariilor. Dacă judecăm situația după faptul că Venus încă se află în fereastra
conjuncție cu Lilith, este adevărat, la o toleranță destul de mare, atunci totul va fi risipit pe mofturi
de moment sau se va dori însușirea unui bun prin furt. Există o motivație personală pentru care
individul face acest lucru. Am putea invoca dreptul la opinie, nevoia de a trăi bine și de a munci
puțin, plăcerea de a acuza, curajul de a spune adevărul chiar dacă acesta este orientat împotriva
propriei persoane pentru a impune celorlalți acest model și a avea satisfacția că indirect aceștia vor
fi pedepsiți. Raportul negativ care se construiește între Venus lezată acum de Lilith și Pluton, dar şi
impactul pe care aceste două corpuri cerești îl au asupra lui Uranus ar putea fi privit de anumiți
pasionați de astrologie ca o invitație la izolare. Izolarea, de această dată, nu vine de la sine, și nici ca
o formă de a sancționa pe cineva din preajmă. Ea vine ca expresie a disprețului pe care unele
persoane îl au față de cei din jur. Se poate vorbi aici și despre nevoia de a căuta liniștea, pentru că
cea mai mare parte din zi luna se va afla în plin tranzit pe ultimul sector al zodiei Pești. Vedem clar,
înțelegem lucrurile mult mai simplu și știm care este adevărul chiar dacă faptele ne îndeamnă să
luptăm împotriva sa. De aici și bulversarea pe care o vom traversa atunci când vom căuta frumosul,
armonia sau înțelegerea.
De altfel, aceste atitudini antisociale ar putea să fie expresia unor complexe de inferioritate
pe care anumiți indivizi le au. Pentru că Luna trece prin Coada Dragonului putem vorbi aici despre
cuvinte între generații care se pierd în dispute sterile, nu doar de simple discuții contradictorii sau
reinventarea unor tensiuni mai vechi. De aici și disprețul mare pe care cei care se simt chinuiți sau
nedreptățiți de societate il au față de cei care afișează liniștea.
Trecerea Lunii în Berbec înseamnă și împlinirea unui trigon cu Mercur, dar și cu Saturn pe
fondul opozițiilor pe care Luna le va împlini cu Marte și Lilith sau a careului pe care îl va definitiva
cu Pluton, încheindu-și calitatea de distribuitor de lumină pe care a avut-o pentru aproximativ o
săptămână. Din nefericire o mare parte din zi Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Scorpion și
mulți vor avea impresia unui ultimatum. Acest ultimatum este o plăsmuire a minții, este o creație
construită și susținută în totalitate pe agresivitatea manifestată în tot acest interval pe care-l
analizăm. Trecerea Soarelui pe ultimul grad din Scorpion poate fi mai agresivă decât trecerea altor
corpuri cerești, mai ales că acum o mare parte din zi Luna se va afla în bună relație cu Soarele deci
vom avea motive de bucurie, de destindere, vom fi ajutați dacă ne dorim bunăstare sau susținuți în
proiectele care vizează autocunoașterea. Din această cauză apropierea Lunii de Uranus va avea
acum conotații misionare. Ne vom dori să atingem vârful pentru a povesti celorlalți ce fel este
acolo, ne vom dori să fim primii sau cei mai buni sau poate cei mai puternici pentru a arunca
această haină ponosită a sclavagismului modern care îl transformă pe individ într-o persoană
obligată să consume sau să plătească taxe.
Ambiția prea mare ne spune că trebuie să ne grăbim, că nu mai avem timp sau că în curând
vom rămâne fără rezerve și nu vom mai avea cu ce să luptăm împotriva unui adversar. Nu ne obligă
nimeni să luptăm împotriva unui adversar, este alegerea proprie, pentru că asta înțelegem din
călătoria pe care o facem în trecut, din rememorarea senzației de penitență pe care am traversat la
începutul lunii martie.
Trecerea Soarelui pentru Săgetător poate însemna și acceptarea unei provocări pentru a
atinge performanța. Nu se știe dacă această performanță va putea fi atins vreodată în forma în care
este ea formulata sau dorită, însă se poate ști că pentru a îndeplini anumite condiții pe care această
performanță o cere, onoarea va fi călcat în picioare, iar drepturile celuilalt vor fi reduse la
minimum. Dacă în ceea ce privește viața personală lucrurile nu pot scăpa de sub control pentru că
însuși conflictul dintre generații poate ajuta în sensul acesta pentru a nu ajunge la izolare sau a nu
declara război celor din preajmă, pe zona socială lucrurile se complică iremediabil. Unii, care nu
surprind utilitatea fenomenului social, vor avea impresia că nimic nu se schimba. Practic, Soarele la
trecerea sa în Săgetător nu are puterea să încline balanța către o performanță pozitivă, ci se merge
mai departe în aceeași manieră care transforma individul bine intenționat într-o persoană care
trebuie doar să muncească, iar cu banii câștigați să cumpere de toate pentru a întreține cererea de
consum. Înțelegem de aici cât de puternic va fi sentimentul apartenenței la un grup și cât de util ni
se va părea pasul spre a ne integra într-o structură mai mult sau mai puțin ocultă.
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Astfel, acest ultimatum nu poate fi susținut de contextul astral pentru că energiile se
schimba, însă forța de reacțiune a mentalului individual rănit acum de faptul că atât evenimentele
concrete cât și preocupările spirituale își extrag puterea din același sector ar putea să-l ducă pe
individ spre această confuzie gravă.
Pe ultimul segment al zodiei Berbec, adică în cea mai mare parte din ziua de 23 noiembrie
când Luna i se va opune lui Junon, aducând o mare dificultate raporturilor sociale pe care ne-am
bazat în zilele anterioare. Momentul acesta ar putea să se remarce la capitolul duritate prin faptul că
reacțiile celor din jur s-ar putea să nu susțină punctele unui individ care s-a dovedit până acum prea
îndrăzneț. Astfel, evenimentele zilei de 23 noiembrie iau înfățișarea unei reacții. Este posibil ca
aceste reacții să se concretizeze sub forma unei opoziții pasive, a unui calm aparte care, prin lipsa
de acțiune, să obosească ori să enerveze. Se poate vorbi în această zi și despre administrarea unor
valori fără finalitate. Poate fi vorba despre lucruri mărunte și lipsite de importanță, plimbări care
doar sunt deconectante, însă care obosesc sau care-l expun pe individ la centrele suplimentare pe
care le poate face dar care îi vor lăsa un gust amar.
Este vorba, așadar, de o duritate neașteptată în acest moment care încearcă să distragă
atenția individului de la problemele importante. Ceea ce ni se pare important acum când atât
evenimentele concrete cât și valorile spirituale se orientează către același sector se referă la acțiunea
eficientă. Ne vom aminti ce anume am făcut până acum de s-a dovedit de maxim interes pentru
grupul de apartenență, care sunt oamenii deștepți, pricepuți, cu simț practic sau flexibil cu care ne
putem asocia pentru a le fi mai bine. Totuși, Luna se află în opoziție cu Junon și chiar dacă aceste
probleme care apar acum sunt mult mai mici decât cele cu care ne-am confruntat până acum, ni se
pare că acest context social este puțin mai relaxat, nu trebuie să ne așteptăm ca anturajul să
răspundă pozitiv la schimbările de registru sau la modificările de atitudine pe care individul le are
acum. O pozițiile de pe axa Berbec - Balanță înseamnă criză în relații, deci orice am face, oricât de
calculat va fi pasul, oricât de atenți am fi la gesturi, vorbe, atitudine, tot vom nemulțumi pe cineva.
Unii își vor extrage din apelul către începutul lui martie ipostaza în care Jupiter și Uranus
erau în trigon, atunci când orice idee ar fi avut, contextul social ar fi putut să răspundă pozitiv,
pentru că erau fonduri, rezerve și era și disponibilitate. Acum cei care au fost favorizați în
primăvara se arată obosiți, plictisiți ori nemulțumiți de faptul că nu au fost suficient de inspirați, nu
au avut cele mai bune idei atunci pentru a-și asigura traiul pe următoarele perioade. Regretul deacum poate avea înfățișarea unei revizuiri, ca și cum judecăm faptele pe care le-am făcut în martie
ca și cum ar fi ale altcuiva.
Spre seară, când Luna va trece în zodia Taur și când va dori să realizeze un schimb pozitiv
cu planeta Pluton, va încerca să administreze valorile altuia, să se comporte ca și cum sunt ale sale,
atitudinea față de eșec se va schimba considerabil. Venus se va afla în ziua de 24 noiembrie în
opoziție cu Uranus, iar Marte va fi prieten cu Saturn încercând să găsească rezolvări la problemele
pe care le-a construit din neatenție, ignoranță sau răutate. Observăm astfel că pe cer direcțiile
importante care ne-au mobilizat în ultimele luni se grupează acum pe idei forță. Avem nevoie de a
ne desprinde de propriile greșeli care vin din zodia Balanță și care vor primi o replică dură din
partea aglomerării de planete de pe zodia Săgetător, invocându-se o dreptate obiectivă. Indulgența
față de un obicei prost va fi compensata acuma prin muncă suplimentară și această muncă va fi
evaluată doar după criteriul performanței. O altă idee forță este aceea care ține de autoperfecționare
și care este întreținută de trigonul Lunii cu Pluton și care, la un moment dat, se va transforma în
piramidă de pământ împreună și cu Jupiter, ceea ce va aduce o stima de sine ridicată și o eficiență
practică de zile mari.
Dintre toate acestea sextilul lui Marte cu Saturn pare să domine întregul spectru al
preocupărilor chiar dacă, așa cum am indicat mai sus, trigonul Lunii cu Saturn reprezintă o dorință
mai veche a oamenilor, aceea de a susține statutul social, recunoaștere publică sau stabilitatea în
relațiile. Relația bună dintre Marte și Saturn ne aduce aminte acum de seriozitate. Această
seriozitate a fost pusă la încercare la începutul lunii martie când Marte se afla în conjuncție cu
Uranus. Acum el se află în zodia complementară, în Balanță și chiar din acest moment începe să
formeze o opoziție cu Uranus. Unii vor avea impresia că sunt la jumătatea unui traseu într-un
demers foarte ambițios, acela care a început în prima decadă lunii martie, alții că ar fi cazul să se
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ocupe de lucruri serioase, să lucreze mai mult sau să se asocieze cu oamenii de bună factură pentru
că după cum se vede au pornit pe o cale greșită. Astfel, relația bună dintre Marte și Saturn, ipostaza
în care fiecare dintre cei doi protagoniști sunt asociați cu elemente care le bulversează mesajul, ia
înfățișarea unei salvări. Marte prin asocierea cu Lilith va căuta să-și facă dreptate singur și
opunându-se lui Uranus va dori să strice tot pentru că dacă el nu are, nu trebuie să aibă nimeni, iar
Saturn avându-l foarte aproape pe Mercur, care, în Săgetător, se află într-o poziție proastă, adică în
exil, este constrâns ca atunci când își explică metodele prin idei, noțiune, principiu, să recurgă la
anumite artificii care nu îi sunt specifice. Și într-un caz, și în celălalt avem de-a face cu o
constrângere, deci cele două planete care separat sunt constrânse au darul de a orienta întreaga
avalanșă a contextului astral de-acum către inițiativă, curaj, voința de a ridica un edificiu memorabil
sau de a ne implica în fapte care să ajute destinul pentru o mare perioadă de timp de acum încolo.
Totuși raportul acesta de forțe vine către individul ambițios cu o anume neliniște. Pe
deoparte, în 25 noiembrie, conjuncția lui Mercur cu Saturn aduce putere de concentrare pe o direcție
asupra căruia nu am meditat suficient de mult și pe care o considerăm foarte bună. De partea
cealaltă, Mercur împlinește un careu cu Neptun și va avea în permanență nevoie de răspunsul
celorlalți poate chiar de un factor de reglare prin intermediul căruia valorile personale să se
construiască din aproape în aproape.
Există însă și o soluție miraculoasă care duce mai departe prietenia planetei Saturn cu
planeta Marte. Este vorba despre sextilul dintre Mercur și Marte care concentrează puterea ideii,
aduce gândul cel bun, puterea de acțiune, asocieri bune și deschidere către o zonă socială favorabilă
prin intermediul căruia să se obțină un mare succes. Dacă este vorba de oameni comuni atunci se
poate vorbi despre o afacere, un câștig important, recunoașterea muncii sau ridicarea statutului
social. Dacă ne referim la grupuri atunci se va vorbi despre secrete împărtășite care evită un
accident, despre modificarea unui program de lucru care va optimiza foarte bine fluxul tehnologic și
rezultatul va fi unul eminamente pozitiv.
Așa după cum se poate constata există o provocare importantă în ziua de 25 noiembrie, iar
aceasta va fi administrată corespunzător prin cultivarea simțului practic, prin aproprierea de
disciplină sau de metodă ceea ce va face ca rezultatul să fie unul foarte bun. Se poate stabili încă de
pe acum că individul care va proceda în felul acesta până la sfârșitul anului va fi victorios, va fi
recunoscut ca fiind o mare forță în domeniul în care activează sau ideile sale vor fi integrate într-o
zonă din care să-i aducă un mare câștig.
Iată că am ajuns la momentul de Lună plină care se construiește pe axa Gemeni-Săgetător în
situația în care alături de luminarii se află și Saturn împreună cu Mercur. Putem aminti aici despre o
explozie temperamentală, despre mari tulburări în zona moralității care să fie explorate prin
intermediul cuvântului sau ascunse prin intermediul termenului sau dialogului. Drept dovadă astrală
avem relația bună pe care Marte o are pe această fază a Lunii prin care își atribuie rolul de mediator.
Am văzut că în zilele anterioare relația dintre Marte și Saturn a fost o adevărată dovadă de bună
creștere sau de eficiență acolo unde nu am crezut că se mai poate interveni cu o soluție. De această
dată, pentru că este vorba despre Luna plină, se face trimitere la valorile morale despre care știm că
pentru a se stabiliza se invocă perioada 11-20 septembrie despre care știm că integrează atât
trecerea lui Junon în Balanță, cât și intrarea lui Saturn în Săgetător. Evenimentele sociale la care se
face trimitere acum din punct de vedere afectiv, ca o comandă venite din partea lui Marte și al Lunii
negre, pun pe aceste momente o greutate aparte. Nu doar Luna plină va duce mai departe această
informație, nu doar prin opoziția luminariilor se va stabili ce e bine și ce e rău, până unde se poate
merge cu această atitudine și care sunt oamenii cu care merită să colaborăm pe viitor. Un alt mare
eveniment al acestei zile susține această idee pentru că, practic, au întreținut în ultima vreme careul
Saturn-Neptun. Practic Luna plină care se întâlnește în noapte de 25 pe 26 noiembrie reprezintă un
preambul pentru declanșarea unor înțelegeri speciale aplicate crizei sociale pe care o traversăm. S-ar
putea ca unii să considere că această criză vine doar din zona ideologică, alții pentru că Saturn trece
prin Săgetător și Săgetătorul împreună cu Gemenii patronează comerțul, se poate vorbi despre o
criză economică venită prin administrarea greșită a unui fond financiar.
Când Saturn din Săgetător trimite un careu către Neptun din Pești se va vorbi despre
sacrificarea unei idei pentru a promova un concept, pentru a duce mai departe deziderate mai vechi

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

358

care sunt acum schimbate în idei moderne. Chiar dacă Saturn se află în Săgetător și această zodie
arată interes pentru nou, pentru mișcare pentru mobilitate, lucrurile nu pot merge mai departe,
atunci când în ecuație intervine Neptun din domiciliul, decât prin sacrificiu. Poate fi vorba aici
despre un sacrificiu pentru a promova o idee sau asimilarea unor zone mai mici doar pentru a li se
prelua resursele ori pentru a fi folosite pentru interesul grupărilor mari în care, prin voință proprie,
structurile mici au dorit să se integreze. Indiferent de direcție și de amploare a vorbi acum despre
principii, despre bani, despre valori sau despre mobilitatea acestora va duce la un rezultat pozitiv.
Referindu-ne strict la acest moment, se poate anticipa pentru ziua de 26 noiembrie sau pentru
interval cuprins între 25 și 27 noiembrie ca fiind momentul de explozie. În general, exploziile
provoacă stricăciuni, acum însă caracterul acestor explozii va fi ambivalent. Pe deoparte se vor
strica vechile structuri, iar de partea cealaltă se va pune baza unei structuri unitare care pe viitor va
avea nevoie de un și mai mare spațiu de desfășurare. Dar etapa finală nu se va întâmpla acum, ci
mult mai târziu când Saturn se va afla în conjuncție cu Neptun și când practic se va iniția un nou
ciclu punându-se astfel bazele unei structuri care acum este în formare. Dar pentru că ne aflăm pe
faza descendentă a acestui ciclu, informațiile la care fac trimitere acum cele două planete vizează în
special vechile structuri și mijloacele pe care le folosesc acestea pentru a supraviețui. Este adevărat,
în ultima vreme s-a abuzat puțin de termenul de criză, însă nu a fost explorată ca acum, nu s-au
combinat niciodată teoriile economice cu teoriile spirituale căutându-se o cale de mijloc și, în egală
măsură, o explicație de ce am ajuns să iubim atât de mult valoarea banului și să desconsiderăm
calitatea umană și moralitatea.
Atunci când vine vorba despre reguli stricte de viață de austeritate sau de disciplină
planetele Saturn și Neptun au o anume afinitate. Saturn intervine cu disciplina socială, programul de
lucru, dietă, salariu strict sau stabilirea unor drepturi sociale pe baze contractuale prin documente,
iar Neptun acționează la un alt nivel, prin forța gândului, prin puterea credinței pentru a menține
aceleași reguli stricte, aceeași austeritate. Dacă Saturn se ocupă de ființa socială, Neptun se ocupa
de ființa subtilă. Conflictul care apare acum între aceste două poate avea o semnătură stranie.
Regretul că am trăit degeaba sau că n-am împlinit anumite așteptări pe care părinții, copiii,
colectivul sau poate noi înșine le-am avut ar putea să ne ducă pe un drum greșit, adică să ne
impunem acum reguli mult prea stricte sau mult prea periculoase dacă individul este încă pregătit să
evolueze. Careul dintre Neptun și Saturn nu ne vorbește acum despre faptul că individul ar fi sau nu
pregătit pentru această confruntare. Îl pune pur și simplu în fața unei percepții și depinde de
experiențele sale, de puterea sa de cuprindere dacă le poate încadra corespunzător sau nu. De aceea
unii acum pot să o ia razna, pot să fie atât de îngrijorați de anii care au trecut, de golul lor, de faptul
că practică o meserie deși pasiunea lor era alta încât să transforme această criză a identității într-o
criză socială. Nu este locul acum să explorăm prea mult acest unghi, o vom face în analizele
săptămânale atunci când vom particulariza pe fiecare zi care va fi amprenta asta. Acesta nu este un
moment de relaxare, ci dimpotrivă o invitație la seriozitate, disciplină și muncă pe mai multe
planuri, nu doar în planul concret, nu doar în zona unde am cunoscut criza mai bine, mai intens sau
mai dur.
În ultima zi de Gemeni (Luna în Gemeni) când Mercur și Lilith se vor afla în sextil luăm
contact cu aceste informații complicate care fac trimitere la calitatea vieții. Este posibil ca prin acest
unghi să intrăm în posesia unor variabile sau dorința să scape de sub control și să ajungem în
punctul în care să nu mai înțelegem nimic din ceea ce ni se-ntâmplă în prezent pentru că, de fapt,
gândurile sunt dominate în mare parte de acele probleme existențiale pentru care încă nu am găsit
soluția. Despre înțelegere este vorba în ziua de 27 noiembrie și despre acceptarea unor parteneri de
dialog care să aibă acces la soluțiile care ne privesc mult mai ușor.
Această tulburare a conștiinței va avea repercusiuni și asupra stimei de sine și, dacă ne
gândim că structura afectivă este atât de mult încercată, pentru a explica mult mai bine sau mai
simplu ce ni se-ntâmplă se face apel la o problemă de fond, una pe care o cunoaștem de mult timp și
care ne spune că problemele cele mai mari vin acolo unde suntem dominați de îndoială. Acum ne
vom gândi că la trecerea spre o nouă formă de energie nu s-a ținut cont de anumite semnale care au
fost lansate la momentul acela. Acum ne gândim că situația materială este de vină, starea de
sănătate, impactul recomandărilor unui cunoscut sau presiunea pe care această persoană a pus-o pe

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

359

recomandările pe care le-a făcut. Nimic din toate acestea nu ne poate lămuri și nimic din ceea ce
gândim și înțelegem acum nu ne poate ajuta să ne eliberăm de această îndoială. Zilele de Gemeni
sunt marcate de îndoială, de constrângerea ideii false pe care avem neapărată nevoie să o lăsăm în
urmă dacă dorim să ne eliberăm de această presiune.
Totuși dacă luăm în calcul faptul că Mercur se află în exil, dar are o calitate cu mult
superioară lui Lilith cu care se întâlnești acum într-un sextil avem parte acum de o constantă. Fie că
aceasta vine dintr-o zonă a comerțului sau dintr-o zonă a educației, fie că recomandările pe care leam primit ne duc cu gândul la mare biografii, la exemple de viață pe care să ni le însușim și care cel
puțin să ne pună pe gânduri, dacă nu cumva să ne determine să ne îndreptăm pe o cale corectă.
Această constantă este în consonanță cu necesitatea de a lăsa în urma problemele pe care nu le-am
rezolvat, ambițiile de la începutul lunii martie când am vrut să impresionăm că putem rezolva întrun timp foarte scurt problemele comunității pentru a rămâne în istorie și când am consumat prea
multă energie degeaba. Din această cauză constanta care ne vine din partea lui Mercur și care va
putea fi verbalizată, explicată sau măcar gândită foarte clar reprezintă salvarea momentului.
Trecerea Lunii în domiciliu va fi un eveniment astral care va îndulci puțin opoziția pe care o
va împlini cu Pluton în seara zilei de 28 noiembrie sau careurile pe care le va trimitem către
planetele din Balanță. În 28 noiembrie Chiron își va reveni la mersul direct și se va ocupa de
dreptatea sufletului. Am văzut până acum ca această dreptate a sufletului a fost pusă pe picior de
egalitate cu dreptatea acestei luni. Nu ne referim aici la careul Saturn-Neptun care este încă activ, ci
ne referim la ceea ce am avut de parcurs de la începutul lunii octombrie încoace prin aglomerarea
celor două zodii, Fecioară și Balanță, apoi prin accentuarea zodiei Scorpion și acum prin implicarea
zodiei Săgetător în tot ceea ce înseamnă reconfigurare a trecutului. Există o componentă spirituală
în această călătorie spre trecut iar ea face în mod special trimitere la iubire. Persoana care este foarte
ambițioasă uită să iubească, se preocupă doar de idealul pe care trebuie săli îndeplinească, așază
toate evenimentele în ordine și atribuie oamenilor din jur roluri pe care le au în proiectul pe care îl

derulează.
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În tot acest joc nu mai avem timp de iubire și nici nu înțelegem de unde atâtea conflicte, de
ce se ajunge foarte ușor la dispute pe motivul orgoliilor rănite. Acolo unde nu există iubire, există
orgoliul, iar orgoliul este foarte ușor de rănit, de strivit, de călcat în picioare sau de umilit. Ceea ce
se va prefigura cu revenirea lui Chiron la mersul direct face referire la o zonă a schimbărilor în
segmentul sentimentelor. Este adevărat se menține încă acea dorință de investigare, de explorare sau
acea curiozitate care vor diversifica relațiile personale. Cu cât sentimentul iubirii este mai slab cu
atât posibilitatea de a săvârși o greșeală și, drept consecință, să se ajungă la imobilizare, acaparează
mai mult din conștiința individului și conduce spre impas. Nu se poate vorbi acum de sinceritate, ci,
poate, pentru că Luna trimite un trigon către Neptun de sensibilitate care este inspirată din subtil.
Este adevărat, nu toți oamenii sunt preocupați de viața spirituală și deci nu toți vor beneficia de
această inspirație. Momentul în care Chiron va reveni la mersul direct va însemna, practic, și
trezirea la o realitate pe care în ultima vreme nu am dorit să o acceptăm. Această realitate ne spune
că vremurile în care trăim nu ne permit să evoluăm, să avansăm nu ne permit să ne deschidem
câmpul conștiinței pentru a face un salt spectaculos, decât dacă îndeplinim o condiție. Acea condiție
este, așa cum vedem de câteva luni încoace, repararea trecutului.
Așadar, sentimentul progresului care vine spre noi prin revenirea lui Chiron la mersul direct
urmărește redescoperirea unei iubiri mai vechi și împreună cu aceasta implicarea în activități sociale
care să ducă și la redresare în această zonă. Așa cum am văzut, nu trebuie să ne așteptăm la
schimbări spectaculoase. Faptul că acest demers stagnează, adică nu permite decăderea, poate fi
considerat o dovadă de progres.
Dacă până acum, de la începutul lui octombrie, ne-am tot gândit că această constrângere
care ne duce spre trecut cu scopul de a repara ceea ce am lăsat acolo conține o nedreptate, ne vom
schimba această părere în ultimele zile ale lunii noiembrie. În 29 noiembrie, când Soarele și Neptun
își împlinesc careul lor vom fi tentați să facem jurăminte strâmbe. Ziua va fi cu atât mai grea și,
implicit, consecințele acesteia se vor răspândi și în zilele următoare pentru cei care refuză sistematic
să se întoarcă spre trecut cu scopul de a înțelege care a fost greșeala și ce modele eronate și-au
însușit. Concret, acest careu ne vorbește despre revenirea la o problemă mai veche. Din această
cauză, întoarcere spre trecut acum s-ar putea să fie mult mai simplă decât am crezut sau ca efect al
dorinței de a înțelege de ce ni se întâmplă ceea ce se întâmplă acum.
Dacă luăm în calcul acest careu dintre Soare și Neptun, dar și faptul că Luna pe ultimul
segment al zodiei Rac trimite doua careuri, unul către Venus și unul către Junon, aceste jurăminte
strâmbe pe care le vom face vor părea amenințări sau răzbunări. Cu cât omul este mai slab cu cât a
refuzat mai mult să se întoarcă spre trecut cu gândul de a repara cu atât inima sa va fii mai goală și
relațiile sale mai puține. Suferind de singurătate acum la final de lună noiembrie cel în cauză va
simți că întoarcerea spre trecut înseamnă pedeapsă.
La modul concret această ipostază poate aduce și întârzieri în tot ceea ce înseamnă transport
de marfă, de acte, cât și prin transfer într-o zonă a ideilor care se poate solda cu un prejudiciu
important. Spre finalul zilei, când Luna se va afla în sextil cu Capul Dragonului și când va media un
mesaj al vieții, vom fi mult mai puternici și vom putea să acceptăm cu mai multă îndurare anumite
neajunsuri care nu au rezolvare pe moment. Am văzut că de multe ori întoarcerea spre trecut
înseamnă atingerea unui punct vulnerabil, explorarea unor zone care au fost dureroase și când s-a
consumat evenimentul, dar care se dovedesc și acum la fel de neplăcute, devenind practic un
obstacol în înțelegerea simplă. Când Luna se află în sextil la Capul Dragonului și mediază tendința
nodurilor ne putem detașa de această componentă dureroasă pentru a ne apropia mai ușor de idee,
de explicație. Cu alte cuvinte, ceea ce vom înțelege acum ne va fi de referință atât de-a lungul lunii
decembrie, cât și o bună bucată din anul 2016.
Finalul lunii noiembrie va face o notă discordantă cu ceea ce am văzut că am avut de
traversat de la începutul lui octombrie încoace. Acum când Soarele se va afla în conjuncție la grad
perfect cu Saturn ne vom gândi la soluțiile cele mai simple sau la zonele cele mai însorite, cele mai
frumoase încărcate de bogăție și de strălucire, nu doar la modul concret acele zone geografice, cât și
acele sectoare morale care să le permită viața mai ușoară și mai puțină suferință. Faptul că din
Săgetător ne vine această energie a bucuriei, a realității, a comunicării ușoare, a deschiderii sau a
schimbului transfrontalier, nu înseamnă că la bază nu există probleme. Dimpotrivă, cu cât
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zâmbetele sunt mai largi cu cât bucuria este mai intensă cu atât durerea intimității este mai greu de
dus și mai apăsătoare. Unii se vor simții acum mult mai apropiați de imitație pentru a-și însuși,
măcar în această manieră, curajul sau strălucirea. Alții vor accepta constrângerile pentru că știu că
la finalul lor găsesc glorie respect sau recunoaștere. Punctul cel mai vulnerabil al acestui final de
luna noiembrie îl reprezintă conflictul social.
Prin conjuncția Soarelui cu Saturn și, implicit, lezarea acestei întâlniri benefice de către
Lilith, susținută puternic de Marte, pierdem din vedere o informație importantă, este pusă la
îndoială calitatea unei colaborări și se avansează mult în această idee fără a se observa că, de fapt,
se alunecă către o zonă a conflictului. Această zonă a conflictului nu reprezintă un eveniment
inopinat, ci punctul final al unui crescendo care a început încă din prima decadă a lunii martie când
am văzut că am avut de parcurs evenimente marcate de o duritate aparte.
Se poate vorbi aici și despre curaj însă acesta nu poate fi un atribut general pentru că nu toți
oamenii știu să facă diferența clară între curaj și tupeu. Opoziția lui Uranus cu conjuncția MarteLilith de pe axa relațiilor ne poate spune multe despre abuzurile care se fac intimitate, despre acțiuni
mai puțin corecte pe care unii lideri le fac la adresa grupului de apartenență, dar și despre tendința
de a stabili, printr-un act sau printr-o înțelegere scrisă, ca acest abuz să devină regulă.
Înțelegem astfel că realizările de acum nu pot schimba calitatea vieții și dacă dăm dovadă de
un moment de neatenție riscăm să pierdem și puținele lucruri pe care le-am acumulat cu atât de mult
efort. În fața acestui curent retrograd mulți oameni vor trăi clipe de disperare și vor considera că
lumea s-a răsturnat și că nimic bun nu se poate întâmpla. Vor fi cu atât mai disperați cei care au
refuzat că de-a lungul acestor luni să își rezerve zilnic scurte perioade de timp pentru a-și aminti
cele s-au întâmplat în perioadele indicate în această analiză pentru a înțelege cum au reacționat față
de cei din jur, cât de sincer au fost, câte rezerve și-au consumat pentru asta și cât de departe au fost
dispuși să meargă pentru a susține idealul propriu sau pentru a ajuta pe cineva.
Conjuncția Soare-Saturn nu ne vorbește despre ajutor, nici despre generozitate, ci despre o
strălucire primită. Dacă în acest moment experiența nu ne încurajează spre modestie, spre bun-simț,
despre calități morale cu rădăcini adânci în suflet vom avea parte de un final de luna noiembrie
apoteotic. Va fi suficient un simplu moment de neatenție sau o simplă dorință pentru ca întregul
edificiu social să se revolte și ceea ce individul însuși nu a făcut în ultimele luni pentru a rezolva
anumite probleme, să facă anturajul pentru el însă așa cum este de așteptat această întâlnire cu
duritatea anturajului lasă întotdeauna urme adânci.
Așadar, acum, când avem în fața ochilor întregul tablou astral al ultimei decade a lunii
noiembrie sau chiar al lunii în ansamblu, înțelegem de ce și de această dată suntem invitați să facem
o călătorie spre prima jumătate a anului 2015 sau, în cazul structurii afective, către mijlocul lunii
septembrie, pentru a cerceta calitatea sufletului și a vedea dacă regulile morale pe care le avem la
dispoziție sunt într-adevăr instrumente utile sau nu. Este posibil ca această călătorie să ne arate că
propria moralitate a fost construită pe modele proaste. Atunci va trebui să o schimbăm, să căutăm
oameni curați la suflet, să ne apropiem de adevăratele exemple și să lăsăm în urma aceste idei false.
Acolo unde acest lucru se va întâmpla vom avea de-a face cu evenimente care ne iau pe nepregătite,
care ne bruschează prin duritatea lor și care nu ne permit să ne odihnim pentru că, și prin
intermediul careului Saturn-Neptun care se împlinește la grad perfect acum în acest interval,
sectorul social se combina într-un chip straniu cu zonele spirituale. Pentru că este vorba de careu,
ținta urmărește desfășurarea unor procese de factură internă, pentru că el mai este denumit și
“aspect eliberator”.
Asta înseamnă că dacă ne referim la grupuri atunci acestea au nevoie de dialog, adică să
încurajeze schimbul de informații sau sinceritatea între membrii, iar dacă ne referim la viață privată
atunci aceste elemente sunt atât de intime încât adesea nu vor putea fi verbalizate, nici măcar
formulate pentru sine. Ele cer să fie trăite pentru că aceste trăiri consolidează calitatea vieții.
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DECEMBRIE
Zvonurile au un sâmbure de adevăr.
Iată vine un sol de pace…

"Stările sufletești care par a nu avea nici un motiv, au motivele
cele mai adânci." (Lucian Blaga)
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REPERE ISTORICE NEGATIVE

 1810 – În timpul domniei lui Napoleon se realizează
reintroducerea cenzurii si a închisorilor de stat;
 1893 – Încep masacrele din Armenia cunoscute și ca
Genocidul uitat sau Holocaustul armenilor.
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REPERE ISTORICE POZITIVE

 1869 – Dmitri Ivanovici Mendeleev publică prima
versiune a tabelului său periodic;
 1948 – Intră în vigoare beneluxul reprezentând o uniune
vamală între Belgia, Luxemburg, Olanda. În mod eronat
se consideră că beneluxul a prefigurat înființarea Uniunii
Europene. Articolul 306 al Tratatului CE devenit apoi IV441 al Constituției Europene demonstrează că nu există
interferențe între cele două. Ele existând individual, fără a
avea un rol determinant una asupra celeilalte.

DOUĂ CĂRȚI PE LUNĂ
EVGHENI ONEGHIN de A.S.Pușkin
„Considerat de Gorki drept „începutul tuturor începu¬turilor", scris,
după Gogol, de „cel mai distinct reprezentant al spiritului rusesc", romanul în
versuri al lui Pușkin ocupă un loc esențial în literatura rusă. în centrul său se
află Evgheni Oneghin, un tânăr sofisticat și istovit de viață, iubit de Tatiana, o
provincială simplă, fără ca el să îi răspundă, decât când este prea târziu, și
care își ucide prietenul într-un duel provocat chiar de el.
Motivele succesului romanului sunt controversate. Po¬trivit lui
Nabokov, acesta se datorează limbajului, „cu versuri melodioase cum nu se
mai scriseseră în Rusia". Dacă este așa, a aprecia intuitiv semnificația
embrionară a acestui roman ar fi foarte dificil pentru cei care nu cunosc limba
rusă. Și totuși, a-l omite ar însemna a rata un punct de referință în înțelegerea
literaturii ruse. Chiar și tradus, modul în care Pușkin conferă acestui roman
greutate printr-un stil ironic și jucăuș este izbitor. Convenția narativă e
subminată, iar proiectul literar însuși deviat printr-o serie de digresiuni, invenții
și glume fermecătoare. Tocmai din această bogăție, povestea dobândește o
profunzime a înțelesurilor greu de explicat, având în vedere simplitatea poveștii de iubire neîmpărtășită și
prietenie sacrificată.
Extrem de amuzant și profund serios, tușeul ușor al lui Pușkin se combină cu o uimitoare și
funambulescă libertate de limbaj, într-o formă poetică sofisticată și foarte riguroasă („strofa Oneghin" de 14
versuri). Romanul merită citit, dacă nu în rusește - deși ar fi ideal - în mai multe variante de traducere,
preferabil însoțit de comentariile detaliate ale lui Nabokov.” (Diana Gobel, cercetător, traducător, doctor în
istoria Rusiei - Universitatea Oxford, UK)
INIMA ÎNTUNERICULUI de Joseph Conrad
„Inspirată din aventura din 1890 a autorului în Africa, Inima întunericului
este cea mai bună dintre nuvele și din toate lucrările lui Joseph Conrad.
Elocventă, îndrăzneață, experimentală, regresivă, satirică, dar profund umană, ea
a generat, încă de la apariția în foileton, în 1899, controverse dar și aprecieri
elogioase. Charles Marlow, un personaj „transtextual" (apare și în Tinerețe, Lord
Jim și Șansa), povestește unui grup de prieteni englezi călătoria sa în centrul
Africii, într-o zonă identificabilă ca „Statul Liber Congo", atunci proprietatea lui
Leopold II, regele Belgiei, amintindu-și absurditățile și atrocitățile la care a fost
martor: bombardamentul unei nave de război franceze, cruzimea față de
muncitorii negri luați sclavi, lăcomia nemiloasă a coloniștilor albi implicați în
afaceri cu fildeș. Așteaptă cu nerăbdare să-l cunoască pe dl Kurtz, marele
negustor european, talentat și idealist, dar întâlnește un aventurier pe moarte,
depravat și cu mintea zdruncinată, un adevărat zeu barbar a cărui viziune despre
Africa se rezumă la „Exterminați toate brutele!". Astfel, „inima întunericului" nu
este doar centrul „Continentului Negru", ci sufletul venal al lui Kurtz, dacă nu al
imperialismul, european însuși. Căci „Toată Europa a contribuit la apari¬ția lui
Kurtz", iar Londra este descrisă drept centrul acestui întuneric deprimant.
Într-o perioadă când imperialismul era „corect din punct de vedere politic", această strălucită operă
antiimperialistă și, în mare măsură, antirasistă ne dezvăluie un autor cu imensă forță inovatoare atât ca idei,
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cât și ca tehnici narative. Extrem de influent, romanul a dat naștere mai multor ecranizări, printre care
Apocalipsul acum.” (Claire Watts, scriitoare)

UN FILM
MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU (2005) – Regia Cristi Puiu
„Un bătrân de 63 de ani - domnul Lăzărescu - locuiește într-un apartament de bloc
cu cele trei pisici ale sale. Soția lui a murit, iar fiica să trăiește în Canada. Simțindu-se rău,
bătrânul cheamă salvarea. Până la sosirea acesteia, cere ajutorul vecinilor. Consultându-l
și suspectând un cancer de colon, medicul decide să-l interneze. La spital intervin alte
priorități și bătrânul, care e presupus a fi alcoolic, este dus la alt spital, apoi la altul... Ceea
ce părea la început o simplă formalitate - consultarea și supravegherea unui bătrân care a
vomat și se plânge de dureri de cap - se transformă într-un coșmar. Pe măsură ce
înaintează în noapte, paramedicii conduc prin București, încercând să găsească un spital
care să le accepte pacientul, a cărui stare se deteriorează alarmant.”
(http://www.cinemagia.ro/filme/moartea-domnului-lazarescu-11273/)

SĂ CĂLĂTORIM CU GÂNDUL…
RUINELE DE LA CHICHEN ITZA

„De ce acest oraș extraordinar a fost abandonat de pe o zi pe alta de către locuitorii săi? Căderea Imperiului
May a într-o perioadă de timp relativ scurtă constituie o enigmă încă neelucidată. A fost vorba de secetă sau,
poate, de un război?
Cerul văzut din El Caracol (Melcul)
Principalul observator din Chichen Itza, reprezentat în
imaginea din dreapta, a fost botezat Melcul de către
cuceritorii spanioli, care au găsit în interiorul său o
scară în spirală. Este vorba de unul dintre edificiile cele
mai vechi ale orașului, și în ciuda tuturor aparențelor,
pereții săi masivi de piatră sunt perfecți pentru a
contempla cerul. Ici-colo, între pietre, sunt mici ferestre
și deschizături perfect aliniate cu punctele cardinale,
principalele constelații și alte coordonate de natură
astronomică. Platforma edificiului este orientată către
locul unde se situează Venus, steaua corespunzătoare
lui Kukulkan. Edificiul este alineat cu răsăritul soarelui în solstițiul de vară și cu apusul în solstițiul de iarnă.”
(Locuri sacre, Aquila, 2008)

ABSTRACT
O ceremonie la Bahia

“În Brazilia se întâmpla frecvent să mergi la un templu pentru a întreba spiritele despre viitor sau despre orice
altceva. Ceremoniile au loc de obicei la căderea nopții. Odată ce consultantul a intrat în perimetrul terreiro,
încep cântecele și răpăitul tobelor. Condus de un tată sau o mama a sfinților, inițiatele intră în transa și se lasă
sa „călătorească“ printre spirite, zeitățile sau manele unor strămoși. Odată posedate de aceștia, ele capătă
calitățile celui sau celei pe care îi bântuie și așteaptă sa li se pună întrebări: nu ne mirăm sa le vedem
înarmându-se cu o sabie grea. o cască de metal sau să adopte o voce gravă dacă spiritul dominator este al
unui bărbat. Când bătăile tobelor se opresc, inițiatele răspund la întrebările puse de consultant, care odată
mulțumit, aduce o ofranda zeilor.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Banda lucrătorilor de noapte

„Pe la 1900, Banda lucrătorilor de noapte, sub conducerea distinsului Alexandre Jacob, străbate provinciile
franceze golind locuințele bogate ale preoților, judecătorilor sau militarilor, fără a se atinge de cele ale
burghezilor „folositori“: medici, arhitecți sau scriitori. O zecime din prada celor 156 de furturi calificate în trei ani
servește Ia finanțarea presei anarhiste. Banda lui Alexandre Jacob este dezmembrata în 1903. Procesul
constituie pentru bandit o tribună deosebită unde proclamă: „Furtul înseamnă restituirea, reluarea posesiei.
Decât să stau închis într-o uzină, ca la ocnă, decât să cerșesc, lucru la care aveam dreptul, am preferat să mă
răzvrătesc și să-mi combat pas cu pas dușmanii, războindu-mă cu bogații, atacându-le bunurile.“ Lucrătorii de
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noapte incarnează atunci angajarea facțiunilor anarhiste pe calea ilegalismului și a propagandei prin fapte, în
timp ce Jacob îi furnizează lui Maurice Leblanc modelul „gentlemanului spărgător“ Arsène Lupin.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)

Sun Yee On, gangul cel mai important din lume

„Sun Yee On („Virtute nouă și pace“) este nu numai cea mai importantă dintre triade, dar ea constituie, cu cei
50 000 de membri ai săi, și cel mai numeros și mai întins grup mafiot de pe planeta. Pornind de la baza aflată
în Hong Kong, ea se ramifică în toată Asia, Statele Unite - este prezentă în toate marile orașe americane -și în
Canada. De la deschiderea economică a Chinei, ea investește milioane de dolari în zonele libere de pe litoral
pentru a spăla o parte din beneficii, spre marele profit al Pekinului. De altfel, între unii membri ai guvernului
comunist și lideri ai Sun Yee On ar fi avut loc unele contacte. Această triadă este deosebit de activă în
industria cinematografică, în special în pornografie, care reprezintă în China un sector în plin boom economic.
Printre altele, ea a păstrat ritualurile tradiționale ale triadei originare, adâugându-i un executiv redus la câțiva
membri pentru a câștiga în eficacitate.”
(Larousse, Societățile secrete, Rao, 2008)
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Decada I (1 – 10 decembrie)
Probleme devin complicate prin oboseală, lipsă de
concentrare, agresivitate, refuz, dar parcă e mai bine decât
râniți de adevărul crud.

DECADA NR. 34
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

4

1-10 februarie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

33

21-30 noiembrie

Moralitate, spiritualitate, progres

11

11-20 aprilie

Supremație în fața unei minciuni. Profunzimea este arma celor puternici și intimidarea
celor slabi. Acceptare necondiționată. Persoanele puternice au dorințe stranii. Atitudine de
superioritate gratuită. Reputație afectată. Critică nejustificată. Profunzimea vine prin autocontrol.
Moralitatea primește o atenție specială. Mintea vrea să controleze prea mult. Putere de trecere
dincolo de probleme. Duritatea trebuie să fie un semn al puterii. Nesiguranța este ascunsă și
motivata prin faptele greșite ale celorlalți. Căldura minții păcălește. Se întâmplă ceva cu atenția.
Reformele nu sunt iubite. Limitările lumii fizice pun la încercare spiritul. Mintea se luminează.
Oboseala este ascunsă prin reculegere. Părerea celuilalt devine incomodă. Se face apel la valori
esențiale. Disponibilitate pentru profunzime. Fericirea vine din subtil.
Luna decembrie reduce puțin din sensul de deplasare al transformăriilor personale aducând
mai multă atenție pe sectoarele situate aproape de momentul prezent, nu așa cum s-a procedat în
decadele anterioare, când se făcea trimitere către prima jumătate a anului. Și de această dată însă
vor fi câteva momente, în speță evenimentele concrete aferente primei decade, dar și direcțiile
spirituale care vor face trimitere către prima decadă a lunii februarie și respectiv a doua decadă, în
intervalele aferente începutului și finalului de lună decembrie. În rest, trimiterile sunt către a doua
parte a anului în cea mai mare parte dintre acestea şi arătând faptul că se pune accent pe achizițiile
recente, pe valorile acumulate în ultima perioadă lăsând impresia că se merge înainte.
Evenimentele concrete aferente acestei decade vor face trimitere către prima decadă a lunii
februarie, interval invocat de multe ori de-a lungul acestui an pentru că el conține întâlnirea la grad
perfect a conjuncției dintre Uranus și Coada Dragonului. Momentul de atunci revine din nou în
centrul atenției și ne îndeamnă să ținem cont de reperele stabilite la vremea aceea, precum și de
achizițiile din a doua parte a anului care au urmărit direcționarea corectă a sensului acestor
evenimente. Valorile morale, perspectiva evenimentelor își extrag puterea din ultima decadă a lunii
noiembrie când am avut de traversat careul lui Saturn cu Neptun și când a trebuit să înțelegem cât
de importantă este stabilitatea socială. În aceeași manieră se va aborda și sectorul spiritual. Astfel,
aprofundarea cercetării spirituale își va îndrepta atenția către a doua decadă a lunii aprilie când
Pluton a intrat în mersul retrograd și când dorința a fost în conflict cu necesitatea de a demonstra
eficiența sau putere pe zonă publică.
Valorile spirituale cer acum o nouă raportare. Chiar din prima zi a acestei luni se împlinește
conjuncția lui Marte cu Lilith care va primi o opoziție dură din partea lui Uranus. Din fericire, Luna
aflată în mijlocul zodiei Leu va media această opoziție indicând ca necesitate majoră invocarea
experiențelor pe care le-am traversat la începutul lunii februarie când Uranus participa la
evenimente importante pentru viața în ansamblu și când se afla în conjuncție cu Coada Dragonului.
Acum ne vom confrunta cu probleme de conduită care urmăresc evidențierea unui factor primar,
sau aprobarea superiorității în fața unor elemente negative de comportament. Este adevărat, prin
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această conjuncție a lui Marte cu Lilith este posibil ca adevărul să iasă la lumină pentru că nimeni
nu se va gândi la consecințe, la cât de important este adevărul sau ce se poate întâmpla dacă sunt
făcute publice anumite informații compromițătoare despre sine. Faptul că Mercur se implică și el în
trigonul cu Uranus arată că memoria este bună și putem face față unei confruntări prin viteză de
reacție sau prin idei îndrăznețe. Momentul prezent, acela care este susținut de relația pe care Luna o
are acum cu opoziția de pe axa Berbec - Balanță ne vorbește și despre exagerarea unor pasiuni
comune sau despre descoperirea unui potențial care va fi respins sau neglijat de grupul de
apartenență. Anumite evenimente care lasă impresia că sunt susținute de inițiativă sau de idei
novatoare obosesc prin faptul că li se caută tot timpul echivalent în bani, în eficiență sau in
recunoaștere socială.
Soarele începe să se desprinda de conjuncția cu Saturn și această separație aduce o mare
putere piramidei de foc împlinită între Mercur, Uranus și Lună, ducând potențialul personal către
zone periferice, acolo unde nu se poate exprima fără ajutor. Acest potențial dacă vizează și
necesitatea de a fi recunoscută o calitate, de a fi promovată o idee în grupul de apartenența sau de a
consolida o relație, indiferent de natura ei, primește un refuz din partea lui Venus și din partea lui
Junon care se văd izolate pe ultimul segment al zodiei Balanță. O dorință devine obstacol pentru
promovarea unui potențial, ceea ce va face ca întreaga situație să devină mult mai vulnerabilă în
fața minciunii. De aici și tendința de a privi tot acest fenomen social cu reținere sau cu grija că orice
am face, lucrurile nu se pot îndrepta către făgașul normal. Faptul că nu se face trimitere la
momentul în care Uranus și Coada Dragonului s-au întâlnit într-o conjuncție, dorește să schimbe
acum ordinea priorităților și să ne orienteze către o formă de scepticism pe care noi înșine să o
comentând prin selecția evenimentelor pe care le-am parcurs. De această dată nu societatea ne
conduce pe acest drum, nu cel din preajma ne spune cum să alegem din evenimente sociale ceea ce
nu este folositor, ci noi înșine, cu o mare încăpățânare, cu o mare rigiditate și cu mult egoism.
Această formă de selecție ar putea să aibă repercusiuni grave asupra sănătății individului sau chiar
asupra modului cum se va integra în grupul de apartenență de acum încolo. Ne referim aici nu doar
la principii, ci și la valorificarea unui produs sau la stabilirea unor noi modalități de plată a muncii.
Observăm, astfel, că dacă întâlnirea lui Marte cu Lilith ne pune în fața unor compromisuri
pe care să le reformulăm sub forma unor dorințe neobișnuite care strică totul, Mercur din Săgetător
încearcă să repare prin voință, prin tendința de a acoperi această problemă, multe din neajunsurile
care au venit spre noi de-a lungul anului. Nu se poate ca totul să poată fi reparat acum când am
ajuns la fundul sacului. Din această cauză, probleme de conduită ar putea să încline mult Balanță și
să ne ducă către o zonă periferică unde sentimentele sunt slabe în intensitate, iar criteriile, chiar
dacă sunt bune, primesc o opoziție puternică din partea dorinței pe motiv că mediul social nu
permite așa ceva.
Pentru că aici ne referim la
strategia evenimentelor pe termen
lung, elementele pe termen scurt
sau cele care sunt abordate în
previziunile săptămânale, indică o
gândirea puternică sau forța
mentală ca fiind elementul cel mai
important al acestei perioade prin
care se vrea mult, dar nu se poate
obține mare lucru. Cei care
lucrează cu energia ori care sunt
implicați într-un proces de
cercetare spirituală apelează acum
la achizițiile spirituale pe care le-au
comportat în mijlocul lunii aprilie.
Atunci, Pluton intra în mersul
retrograd încercând să limpezească lucrurile prin temperarea unor porniri care nu erau încă gândite
bine sau nu făceau apel la conduita corectă. Acum, pentru că avem mai multă experiență și facem
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apel la reținerile din perioada aceea, poate chiar la modul cum s-a ajuns la anumite rezultate, de ce
nu poate chiar la anumite conflicte care s-au consumat în perioada respectivă, fără a le aduce în
prezent în mod concret, ci doar prin însemnătate. De aici rezultă o profunzime care va deveni
apanajul celor puternici.
Trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Leu intimidează pentru că împlinind un sextil cu
conjuncția Venus-Junon de pe finalul zodiei Balanță, arată că pune prea mult credit pe relații care
au demonstrat până acum cam ce ne pot oferi. Unii se gândesc ca această perioadă va fi marcată de
abisuri, vicii sau patimi controlate care se vor răsfrânge asupra grupului de apartenență printr-o
tensiune dusă la extrem. Vorbim aici nu doar între conjuncția lui Marte cu Lilith, ci de implicarea
acestui element astral negativ într-o configurație numită careu în T pe semne cardinale ce are ca
focar pe Pluton. Deci vorbim aici despre capricii care trec drept reguli sociale, despre compromisuri
care încearcă să definească normalitatea și chiar s-o legifereze prin suferințele produse.
La vedere, aceste lucruri vor lansa un mesaj înșelător. Mulți vor spune că încearcă să
tempereze tensiunea care există și pe care o recunoaște toată lumea, când, în realitate, faptele
acestora se îndreaptă către o acceptare necondiționată căutând să intimideze elementul slab și să îl
domine pentru a da viață unui nou concept de tulburare socială. În realitate, lucrurile acestea se
încadrează, ca multe altele pe care le-am parcurs anul acesta, în termenul generic de reconfigurare a
centrelor de putere. Dacă lucrurile ar merge către o acceptare de comun acord venita din partea
tuturor participanților la acest dialog social, atunci abuzurile care vin din conjuncția lui Marte cu
Lilith și, apoi, implicarea acestui element într-o configurație atât de importantă, nu ar distruge
libertatea de gândire sau emoțiile care vor să se îndrepte către calea cea bună, ci ar întări puterea de
expresie și stabilitatea socială. Cu Lilith implicat în acest aspect, stabilitate socială este o glumă
bună. Din această cauză capriciile vor trece acum drept reguli personale și mulți vor căuta să
generalizeze această formă de îngrădire considerând că așa este viața, așa sunt oamenii, aceasta este
realitatea prezentă.
Întâlnirea lui Venus cu Junon ne arată că lucrurile ar putea să fie orientate către normal. Se
întâmplă acest lucru pentru că pe cer nu avem doar careul de pe semne cardinale cu Pluton focar, ci
și trecerea Lunii pe primul segment al zodiei Fecioară, deci opoziția cu Neptun și împlinirea unui alt
careu în T, de această dată pe semne mobile, ce are conjuncția Soare-Saturn drept focar. Din această
cauză se va încerca identificarea cauzei pentru care oamenii abuzează unii de alții, căutând să-și
dovedească puterea de influență ori să caute noi mijloace de comunicare pentru a compensa
dorințele stranii, invidiile sau abuzurile care au fost constatate până acum. Vorbim aici despre o
nouă atitudine care, din nefericire nu va putea să compenseze complicațiile sociale.
Cu toate că întâlnirea lui Junon cu Venus nu se realizează pe ultimul grad al zodiei Balanță
se impune depășirea unor limite prin constrângere socială deoarece se dezvoltă astăzi o atitudine de
superioritate ce este total nejustificată. Asta se întâmplă pentru că Lilith și, implicit, Marte, devin
forțe definitorii în ecuația astrală a zilei aducând o greutate foarte mare pe puterea de înțelegere sau
impunând obstacole în comunicare pentru a scoate în evidență o problemă falsă. Este clar că toată
această dispunere arată un deficit de putere care va fi compensat prin atracție către lucrurile nefirești
sau separarea de grupul care până acum a dorit corectarea comportamentului unui individ prin
metode pe care acesta nu le agrea.
Există o componentă care va impune o stare de enervare în această perioadă și care este
legată de modul cum sunt administrate valorile. Pentru că Uranus în această perioadă este retrograd,
practic, singurul element astral care are acest mers, în afară de Axa Dragonului care merge in
permanență înapoi, componentele care au venit spre noi la începutul lunii februarie încep să-și facă
simțită prezența prin intervenții personale. Acum nu comunitatea impune individului probleme
vechi pe care să le rezolve cu instrumente noi, ci individul procedează în felul acesta încărcând
atmosfera de grup și impunând comunității soluții care nu pot fi puse în aplicare. De aici și
dezvoltarea unei atitudini de superioritate care va fi văzută de comunitate ca o explorare a
trăsăturilor negative de caracter.
Dacă nu vor exista personaje care să-și țină firea, care să fie puternice prin calități, prin
deschideri, prin inspirație, atunci momentul în care Soarele va trimite un sextil către Lilith va
însemna utilizarea în scop negativ a experiențelor de viață. Știm că în această perioadă Soarele și
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Saturn își unesc forțele pentru a pune bazele unei colaborări puternice. Direcțiile generale ale
societății lasă impresia că sunt orientate, pe baza altor principii sau pentru alte finalități din această
cauză forța de concentrare care apare acum din conjuncția Soare-Saturn are nevoie de o deschidere,
de un debușeu, de un loc unde să se exprime și prin intermediul căruia să-și dovedească
superioritatea. Dacă aceste idei nu sunt încadrate corespunzător, atunci ele vor fi folosite prin
resentimente, răzbunări sau răutăți gratuite.
Faptul că în această perioadă se consumă și Ultimul Pătrar arată că suntem la final de ciclu,
ca acum drumurile false care ne bulversează sau îndeamnă către asociere de proastă factură se
bazează mult pe alegeri greșite adoptate în luna noiembrie. De aici vine și această componentă
afectivă apăsătoare, dar și explorarea unor obstacole în comunicare sau a unor tulburări de
înțelegere.
Dar noi, pentru că studiem astrologie, știm că sextilul care se construiește între Soare și
Lilith face acum trimitere la procese interne. Acestea sunt elementele care destabilizează grupul,
acesta sunt cărămizile construite prost, care se așază la baza unui edificiu.
Cei care se simt vinovați dacă fac o greșeală, care au ușor mustrări de conștiință atunci când
știu că ar fi trebuit să procedeze altfel, vor fi primii care vor recunoaște că starea lor psihică,
orientarea gândurilor și sentimentele nu sunt în regulă. Aceștia vor fi primii care, dacă aleg să fie
sinceri până la capăt, o vor face împotriva lor. Planurile personale devin astfel o atracție către
curiozitățile periculoase sau chiar morbide ale celor interesați numai de bârfe sau picanterii. Este
important să ne pregătim pentru întâlnirea cu contextul astral al acestei perioade pentru că structura
afectivă este acum foarte slăbită și nu face față unei încercări atât de caustice așa cum se întâmpla
acum. Dacă luăm în considerare și faptul că în prima zi de Fecioară (Luna în Fecioară) avem de
traversat o opoziție între Lună și Chiron, înțelegem că repercusiunile asupra sănătății, asupra
echilibrului organic sau asupra stabilității afective vor fi foarte mari.
Se pare că seria nemulțumirilor nu se oprește doar la unghiul dintre Soare și Lilith, ci
depășește această barieră ajungând și în alte sectoare. În 4 decembrie Mercur și Jupiter vor fi în
careu și acest proces intern se transformă în condiții sterile sau se orientează către acțiuni prea
ambițioase care atunci când nu au suficiente resurse se transformă în fățărnicie sau teatralitate. Cu
alte cuvinte, 4 decembrie, privită în contextul general al primei decade a lunii decembrie, dezvoltă
mari ambiții care nu pot fi puse în aplicare. Unii vor arăta că sunt puternici și, deci, pregătiți pentru
ziua de mâine, alții, pentru că au un nivel sporit de percepție sau de cunoștințe, că au o vitrină de
diplome sau că pot, cu resursele pe care le au, să simplifice totul ori să-și formeze o viziune de
ansamblu prin aceste observații negative.
Dacă în privința atitudinii pe care oamenii o dezvoltă față de ei înșiși lucrurile sunt orientate
către solitudine, raporturile sociale intră în criză. Grija pentru ziua de mâine se transforma în
modificarea strategiilor de viitor sau reconfigurarea unei scheme de lucru care vizează nu doar
obiective sau principii, dar și investiții. Grija zilei de mâine va cere în mod obligatoriu să fie
recompensată, dar nu prin puțin, ci prin ceva care să compenseze tot neajunsul ultimei perioade.
Așa ajungem să ne preocupăm de lucruri mici sau ajungem să vedem lucrurile mari ca fiind prea
mici. Este adevărat, Luna nu se mai afla acum în careu cu Soarele ceea ce înseamnă că anumite
evenimente care au speriat zona intimă, care l-au pus la încercare pe individ ori l-au convins că dacă
sunt menținute îl duc pe drumuri false, se sting și ele, adică această criza afectează și lucrurile rele
care nu au reușit până acum sa prinde rădăcini.
Luna, în după-amiaza zilei de 4 decembrie, va fi purtătoarea mesajului pe care și l-a însușit
din conjuncția cu Jupiter, adică nevoie de stabilitate pe o cale pozitivă, dar va fi și în conjuncție cu
Capul Dragonului inițiindu-se un nou ciclu draconitic. Ceea ce ni s-a-ntâmplat în mijlocul lunii
aprilie și care s-a putut inflama sau devia de pe traseul firesc prin dorințe, se transformă acum în
înțelepciune de viață. Acum cel rău își pleacă fruntea în fața celui puternic, cel mincinos înțelege
sau cunoaște pentru a-și anula falsurile, cel neatent se oprește din acțiunea sa pentru că își dă seama
că merge pe un drum greșit. Asta înseamnă că nu se conștientizează faptul că pierderea reprezintă o
formă de pedeapsă și elementul pozitiv, care creează acum un contrast cu un defect sau cu o eroare,
devine și profesorul cel mai bun. În felul acesta, inițierea unui nou ciclu draconitic ne învață să
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trăim frumos ori să schimbăm ceea ce este greșit în ideea că pe viitor vom ajunge ca aceste achiziții
fragile, dar bune să fie integrate în comportament.
Chiar dacă Luna acum nu are o relație directă cu Lilith, faptul că valorile spirituale, prin
conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, devin acum prioritare, se face trimitere la o perioadă când
Lilith era vedetă, adică împlinea un trigon cu Pluton, iar Marte se afla în careu cu Jupiter, cu care
Luna, acum, tocmai a consumat o conjuncție, aduce însemnătatea spirituală de la mijlocul lunii
aprilie în planul acțiunilor concrete de acum pe care să le analizăm din punct de vedere spiritual și
ne face să ne simțim privilegiați că facem acest lucru.
Trecerea Lunii în Balanță și apoi, la scurt timp și a planetei Venus în Scorpion, aduce o
schimbare de prioritate și impune celor nehotărâți adoptarea unei noi atitudini față de grupul de
apartenență. Unii vor fi surprinși de ce ființele nehotărâte vor fi primii beneficiari ai acestei
schimbări astrale. Cei nehotărâți fac parte din categoria majoritară în această perioadă, nu pentru că
așa sunt ei, în general, ci pentru că epuizarea fondurilor de acum nu duce spre curaj sau profunzime,
ci mai curând spre o recompensă care, în cel mai fericit caz, se poate traduce ca o satisfacție, ca un
confort. Cei care au fost prudenți, care și-au pus deoparte bani albi pentru zile negre, nu sunt incluși
în această formă de recompensă, nu primesc nimic acum. Acum Venus, intrând în zodia Scorpion,
constată acest lucru, observă că rezultatele sunt pe termen scurt sau foarte scurt și că deja condițiile
pe care le-a dezvoltat până acum s-ar putea să nu ducă nicăieri. În felul acesta, constată că au
pierdut timp important sau au risipit resurse umane valoroase pentru că s-au preocupat pentru ceea
ce nu trebuie, iar acum mintea le rătăcește către alte ținte. Cu toate acestea anumite lucruri s-ar
putea să fie încadrate pe făgașul normal. Dacă ne gândim ca elementele concrete fac trimitere la
anumite episoade care s-au consumat în luna februarie, înțelegem că acest sentiment de vinovăție
sau această nevoie de corecție se poate extinde și către alte sectoare sau către alte tipuri de activități
producând rezultate bune.
Venus în Scorpion este, în general, restrictivă, însă acum ea trece în această zodie cu
conștiința faptului că are nevoie de ceilalți pentru a reuși. Junon încă nu a ajuns pe ultimul grad al
zodiei Balanță, deci selecția anumitor recomandări venite din partea celor din jur se face prin
pasiune, prin sensibilitate și mai puțin prin tulburare. Abia spre seara acestei zile când Luna se va
apropia suficient de mult și chiar va împlini conjuncția cu Lilith se poate vorbi despre alterarea
moralității sau adoptarea unui vis care să ne îndepărteze de la realitatea.
Dar Venus în Scorpion nu se referă doar la relațiile dintre oameni, ci și la relația individului
cu propriile sale resurse. Astfel, această poziție poate încuraja creativitatea, profunzimea,
autocontrolul și exprimarea individului la un alt nivel, unul cu mult superior față de ceea ce a făcut
până acum. Creațiile care vin prin Venus din Scorpion au o profunzime aparte. Chiar și atunci când
sunt abisale diversitatea și bogăția ideilor, complexitatea simbolurilor ori a relațiilor dintre ele
impresionează și îndeamnă spre a lucra cu instrumente abstracte sau a ne smulge atenția din
evenimentele concrete pentru a descoperi că viața are și alte beneficii.
Dar, indiferent că se exprimă prin creativitate, deci la un nivel superior sau îi îndeamnă pe
oameni să se preocupe de lucrurile cotidiene, toate aceste direcții au integrate componenta spiritului
critic. Cu alte cuvinte, oricât de bine sau de rău este cel care creează, care se exprimă, care se
manifestă, pune în activitatea sa și un strop de judecată, pentru a-i pedepsi pe cei din jur cu lucruri
numai de el știute. Nu înseamnă că va renunța la sentiment, la onoare, la moralitate, sau la
demnitatea socială, ci înseamnă că le exprimă pe acestea prin alt termen, cu altă atitudine ori că
dorește să și le protejeze, nu doar prin argument, ci și prin acțiuni concrete.
Careului Marte cu Pluton devine un moment de conștientizare. În același sector avem acum
și Luna, iar combinația aceasta pune pe unul din colțurile careului în T pe semne cardinale o prea
mare greutate. Se dorește ca prin duritate ori prin anularea acesteia (deci prin extreme) să se impună
o regulă, o lege, să se facă dreptate ori să se încheie o colaborare care până acum nu ne oferea prea
multe beneficii. Se poate vorbi pe aceste dispuneri astrale de curaj sau de puterea de a privi dincolo
de probleme fără să avem garanția că locul spre care ne uităm are ceva special de oferit. Știm că
relația lui Marte cu Pluton este una specială, pentru că cele două planete comunică într-un mod
special. Așadar, acum, prin vibrațiile lor, vorbim despre greșeli, despre aroganță, despre însușirea
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bunurilor pentru care nu s-a muncit sau despre dorința de răzbunare care încalcă liberul arbitru al
celorlalți.
Unghiurile care se împlinesc în preajma zilei de 6 decembrie nu ne vorbesc doar despre
forță, despre abuzul de putere sau despre expresia personală dincolo de limita acceptării, ci ne
vorbesc și despre consecințe ale faptelor proprii pe care sextilul Soare - Marte are grijă să ni le țină
accesibile ca informație, dar și ca faptă concretă. Totuși, nesiguranța va deveni una din trăsăturile
acestei perioade pentru că nici nu ne putem așeza pe recomandările prezentului, dar nici nu putem fi
siguri că această călătorie în trecut, spre începutul lunii februarie, ne poate aduce beneficiile pe care
le căutam. Unii au nevoie de liniște, alții de bani, unii de sănătate, alții să-și împartă singurătatea cu
cineva. Contextul ăsta al momentului nu vorbește despre achiziții în zonele acestea, ci despre
autocunoaștere, despre investigarea cauzelor care au dus la accentuarea acestor situații neplăcute.
Așadar, viața personală va fi zdruncinată de dorințe prea mari. Dacă judecăm tot acest
context după direcțiile principale pe baza cărora acum va activa prima decadă a lunii decembrie,
înțelegem că finalul lunii noiembrie, spre care structurile afective ne îndreaptă atenția, când s-a
consumat careul dintre Saturn și Neptun, accentuează sentimentul de superioritate și gândire
eronată, punându-l pe individ să dezvolte anumite atitudini față de grupul de apartenență. Fiind
împotriva a ceea ce se află în jur, este foarte posibil ca după ce epuizăm toate personajele din jur,
după ce desființăm totul, să oprim atenția asupra propriei persoane. Aici lucrurile se desfășoară întrun mod mult mai complicat, pentru că vom găsi deja un mediu în care individul se judecă pe sine
pentru pierderile comportate de-a lungul acestui an.
Aici se va petrece un lucru straniu. Accidentele ar putea fi privite ca o formă nereușită
pentru că ne-au oprit din demersuri care s-ar fi finalizat tragic sau să vedem duritatea ca un semn al
puterii pozitive și să nu ne mai simțim atât de nevinovați dacă greșim față de cei inapți pentru că așa
e viața, deci și noi trebuie să fim la fel. Această răsturnare a ideilor arată că nu suntem suficient de
puternici să rezolvăm problemele prezentului prin înfruntare, dar nici să facem o investigare
obiectivă a trecutului, în speță a ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii februarie.
Este posibil ca o parte din evenimentele lunii februarie să nu ne atragă atenția în mod direct
prin ceea ce s-a consumat atunci. Este însă important ca acum să ne amintim cu precizie gândul pe
care l-am avut, ideile care ne-au trecut prin minte sau perspectivele spre care ne-a fost îndreptată
atenția. În caz contrar nu cunoaștem perspectiva din aproape în aproape, ci devenim sclavii
dorințelor, adică ne vor face să vedem viața prin ambiție și frică, adică doar prin acest tandem, dar
acționând avem șansa ca prin atracția către zonele abisale, trăsătură care ne vine din trecerea lui
Venus prin Scorpion, să ne însușim informații noi, să aflăm lucruri inedite despre cei din jur sau
chiar să primim acceptul într-un grup nou care până acum nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor
noastre.
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Balanță ne aduce în fața unor soluții scurte. Va rămâne în
continuare componenta nesiguranță vizibilă din unghiul negativ construit între Marte și Pluton dar
și cea referitoare la obstacolele care blochează spontaneitatea și îi fac pe oameni nesiguri în fața
bucuriilor vieții. De altfel, aceasta este și componenta generală a decadei care blochează
dezvăluirile ce ar putea să ne compromită în etapele următoare..
Așadar, acolo unde am constatat ieșiri temperamentale, acolo unde relațiile dintre oameni au
fost marcate de conflicte deschise, căldura inimii se stinge încet și, prin trecerea lunii în Scorpion,
iubirea devine interzisă ori duce ala exprimarea sa numai prin plăcere, interes sau alte elemente care
nu fac cinste sau nu sunt corecte. Se menține în continuare această componentă care sperie sau care
blochează atenția de suprafață. Ceea ce este adânc, fie ca amintire, fie că neîmpărtășire, atrage
atenția către un conținut indecent. Chiar dacă axa Berbec - Balanță este în continuare accentuată din
cele două opoziții pe care Uranus le împlinește cu Marte şi Lilith, sentimentul de apartenență sau
de neapartenență îi face pe oameni să-și spună cuvinte grele sau să se acuze de infidelitate. Există
un rost pentru care se întâmplă toate acestea, iar acesta vine din poziția lui Pluton un Capricorn.
Avem nevoie de experiențe de genul acesta, pentru că numai traversând le descoperim, ce ne face
mai puternici sau cum suntem de fapt.
Pe ideea "Ferește-te de greci atunci când îți dau daruri!", perioada aceasta în care Luna abia
a intrat în Scorpion, unde o va găsi pe Venus, aduce o notă de fățărnicie sau va pune un strop de
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pericol în relațiile care se află în impas. Dacă până acum raporturile sociale s-au desfășurat într-o
limită a decentei, această întâlnire a unicului nu mai înseamnă nimic și nu-l va face nici pe cel
puternic și nici pe cel slab să piardă din întâlnirea celor doi. Asta înseamnă că una din componentele
specifice acestor zile de Scorpion ne va aminti de momentul de început al lunii februarie, când eram
foarte preocupați să explorăm, cu fiecare zi pe care o trăiam, mistere personale sau aparținând
celorlalți. Interesul de-acum nu arată însă curaj, ci dimpotrivă nevoia de a ne duce existența departe
de privirile curioase ale celorlalți sau departe de ceea ce nu putem controla pe zona publică. Binele
pe care l-au menținut până acum va spori în intensitate, iar greul îi face pe oameni să se simtă și mai
singuri în fața pericolelor. Așa se explică faptul că prin întâlnirea celor două planete în zodia
Scorpion, sentimentul redevine restrictiv sau se impune o înțelegere deficitară contextului social.
Dacă în ceea ce privesc relațiile sentimentale se accentuează această latură a nesiguranței pe ideea
că plătim pentru greșeli mai vechi, căderea lunii în Scorpion înseamnă nevoia obsedantă de a
menține o atitudine critică față de un anturaj, chiar și atunci când acesta nu are vreo vină. Este pusă
imediat eticheta și apoi se intervine cu lovituri repetate, cu ironii gratuite sau chiar cu abuzuri
declarându-se că prin aceasta se face dreptate. Dreptatea din Scorpion este abuziva și lasă
întotdeauna urme.
Dacă până acum am avut impresia că situațiile cu care ne-am confruntat au fost importante,
din 8 decembrie, când Mercur se va afla în careu cu Axa Dragonului, ne vom automotiva pentru a
produce schimbări după aceste înțelegeri, nu după cele care au fost agreate de lupta bine/rău după
cum o gândeam. Se va vorbi în această perioadă despre realizări importante, despre transformări
atât în ceea ce privește structura afectivă sau și cea mentală, dar și transformări de natură fizică.
Dacă până acum preocupările noastre au fost legate de imagine socială, de aspectul fizic sau
impactul personal asupra comunității, acum vom fi interesați de cursuri de perfecționare, studii
suplimentare, diete sau achiziția de articole vestimentare ori bunuri de uz casnic pentru
îmbunătățirea condiției de trai. Acest lucru nu se produce fără însă a striga pe un ton ridicat, fără a
critica problema împotriva careia am fost de la începutul lunii până acum. Mulți se vor opri din
această critica doar la îndeplinirea unor sarcini, doar la nivelul promisiunilor mincinoase pe care vor
să le corecteze or să le supună unor critici dure.
Este posibil ca aceste dispute între Mercur și Axa Dragonului să însemne refuzul destinului.
Mulți oameni angrenați într-un proces de cercetare spirituală refuză acum să meargă mai departe
pentru că nu văd unde ajung, nu înțeleg etapele pe care le-au parcurs pentru că tot timpul au avut în
minte un episod tragic luat ca reper. Nu demersul în sine este vinovat de sincopa de-acum, ci
atitudinea care a fost dezvoltată în raport cu el sau reperele periculoase, negative sau absurde pe
care fiecare individual și le-a impus. Asta înseamnă accesul la tehnologii ciudate, dar și senzații
stranii care vor fi traduse de fiecare în funcție de cât de obișnuit este cu pericolul. Dacă de mici s-au
gândit că viața se vă sfârși tragic, acest unghi ar putea să aducă evenimente care să împlinească
aceste așteptări. Dacă mintea sa a fost educată ca din când în când să aducă sentimentul pe calea cea
bună, să nu rătăcească, ci doar să aducă diversitate, atunci întâlnirile momentului vor fi remarcabile,
doborând bariere și oferind grupului de apartenența un nou exemplu de achiziție sau de a trăi.
Astfel, limitele lumii fizice pun la încercare puterea spiritului sau siguranța ori încrederea în
sine în așa fel încât ideile, după cum vin ele acum, să se adreseze comportamentului fie pentru a-l
corecta, fie pentru a-i arăta că își poate îmbunătății performanța. Sigur, beneficiind de un tranzit al
Lunii prin zodia Scorpion, aceste informații stranii vor putea fi ascunse, reținute doar în zona
inspirației, neîmpărtășite încă doar pentru că anturajul nu este pregătit să înțeleagă mesajul de acum
sau persoana care este inspirată nu poate traduce corect informația.
Așadar, mecanismul astral pe baza căruia limitările lumii fizice devin atât de puternice face
apel și la convingeri care ne-au luat pe nepregătite și în alte perioade ale anului, cum ar fi luna
februarie, finalul lunii iulie, mijlocul lunii septembrie. Deci ideile de acum nu sunt sub imperiul
hazardului, nu vin spre noi fără un conținut clar, fără un mesaj, ci se bazează mult pe modul cum
sunt observate și analizate anumite evenimente complexe, care depășesc spațiul în care se consumă.
Dar pentru că în orice rău există un bine potențial sau în orice bine există un rău potențial,
cu cât ne apropiem mai mult de finalul acestei perioade cu atât mintea luminează mai mult, voința
se așază în albia proprie și lucrurile încep să ni se înfățișeze într-un mod mai clar sau mai ușor de
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înțeles. Nevoile personale ating acum o zonă a spiritului pe care o înțelegem mai ușor putând, astfel,
prin instrumente ce țin de viața spirituală, de depășire, prin apel la un for superior, prin rugăciune,
meditație, autocontrol, să stabilizam anumite proiecte care de la începutul lunii până acum au fost
puțin zdruncinate.
Astfel, ne referim aici la elementele fundamentale ale vieții, acelea care ne spun că a ne
revolta împotriva propriul corp înseamnă a ne pune încet, dar sigur, capăt zilelor, că lupta împotriva
propriei condiții mentale înseamnă a avea multe idei pe care să le punem în loc sau care ne desprind
complet de familie, prieteni, amici alături de care am pornit pe un drum îndrăzneț. Practic, acum
careul Soare-Chiron ne vorbește despre lupta cu sine, materializata prin tot felul de conexiuni care
țin și de cultură, și de autoeducație, dar și de sectorul material economico-financiar, tehnologic sau
chiar cel medical.

Dacă vor fi personaje care vor prefera să se mențină în zona prudenței, atunci planurile pe
termen lung ar putea să intre într-un impas. Neîncrederea sau suspiciunea care planează acum
asupra puterii personale îl fac pe individ să se îndoiască de faptul că va avea resursele necesare
pentru a-și duce ambiția de acum pe mai departe. Soarele se află în trigon cu Uranus dar asta nu
înseamnă că va susține tot contextul astral al momentului. Elementul definitoriu este dat de idei
accentuate de tensiunea de pe axa Berbec - Balanță, adică relații încordate ori marcate de refuz și de
susținere. Deci binele de-acum nu poate compensa o greutate care a fost explorată cel puțin în
ultimele săptămâni la o mare intensitate.
Vor fi multe indicii care ne vor spune că inspirația trebuie pusă la naftalină, că mesajele de
acum trebuie consemnate, așezate apoi într-un raft sau ascunse într-un sertar pentru ca peste timp să
venim asupra lor pentru a ne documenta mai bine. Ceea ce vine spre noi acum doar ne sporește
starea de confort nu ne ajută să rezolvăm complicații sau nu ne întoarce pe drumul cel bun.
Luna se află în relații bune atât cu Jupiter, cât și cu Capul Dragonului, fără a putea media
tendința nodurilor. Practic, ceea ce se întâmplă acum ne anunță că foarte curând vom intra în
posesia unui bine care nu ține în mod exclusiv doar de colaborări, resurse, abilități sau libertăți.
Energia pozitivă care vine acum din partea luminariilor stinge teama de eșec dar ne ține în
continuare în zona crizelor pentru că atât Mercur cât și Junon trec acum pe ultimele grade ale

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

374

zodiilor Capricorn, respectiv Scorpion, deci încă nu s-a încheiat perioada aceea grea despre care am
vorbit de-a lungul acestei decade.
Ultima zi a acestui interval accentuează așadar problema crizelor interne aducând mai clar în
centrul atenției faptul că poziția celuilalt devine incomodă. Se va încerca prin informații de ultima
oră, prin modificări în segmentul afectiv să se pună mai mult optimism pentru ca întregul context să
fie văzut prin lucruri bune, să se dea o șansă unui colaborator sau unui individ care dorește să
susțină din nou un examen, o formă de verificare ori să se ducă din nou acolo unde a mai negociat
odată. Totuși cu ceea ce se întâmplă acum nu se produc schimbări esențiale. Ele vor veni abia în
decada următoare încet, cu fiecare zi pe care luna a parcurge de-a lungul zodiacului.
Mercur în Scorpion are aceasta componentă a răbdării, a internalizării proceselor pentru a
face economie de bani, de timp, de oameni, de energie prin simulare mentală sau gândire. Putem
vorbi aici de o relație bună prin intermediul zodiilor tranzitate între Mercur și Junon, practic ideea
va susține sentimentul și invers pentru ca valorile esențiale să-și găsească un teren fertil și să fie
promovate mai bine. Lucrurile însă nu se desfășoară așa de bine cum par la prima vedere. Trecerea
lui Junon în Scorpion înseamnă contactul cu abuzul de putere sau cu fericirea simulată ori
superficială ceea ce va spori individualismul și egoismul.
Putem fi siguri însă că trecerea asteroidului Junon în zodia Scorpion va impune și apelul la
valori esențiale prin invocarea obsesivă a egalității în drepturi. Practic uniformitatea va fi obținută
prin această egalitate, chiar cu riscul ca zona mai bogată să fie deposedata în mod greșit de
acumulările sale.
Dacă ne referim la oameni, atunci se poate stabili că se intră într-o perioadă de consum
decent, de investiție în imaginea publică sau de costuri suplimentare făcute de dragul plăcerilor.
Plăcerea de a sfârși, plăcerea de a mânca, plăcerea de a conviețui sau alte plăceri care țin de
sexualitate sau de abuzul de putere iau locul nevoii de a găsi echilibru și-a ține cont de părerea
celuilalt.
Așadar, prima decadă a lunii decembrie ne va smulge încet, încet din această tendință
retrogradă în care am activat în ultimele două luni. Nu înseamnă însă că lucrurile acum intră pe un
făgaș normal. Abia spre sfârșitul acestui interval vom constata că primim semnale pozitive, că
lucrurile pot să ajungă în așa fel încât să nu ne mai obosească, să nu ne mai consume și că egalitatea
în drepturi nu înseamnă doar deposedare pentru a umple un gol în viețile celorlalți, ci și viceversa.
Pentru cel care consideră că educația, cultura, înseamnă libertate în idei și pe baza acestor
idei libere acțiunile sale devin o dovadă de progres, segmentul acesta de 10 zile pe care l-am
analizat înseamnă dezvelirea de elemente negative, de caractere sau contactul cu informații care ne
pot ușura viața. Este posibil ca anumite evenimente să rămână la fel. Trecem, practic, de la
oscilațiile relațiilor, la alegeri proaste care să implice aceleași costuri și aceeași tensiune nervoasă.
Faptul că aflam mai multe despre noi înșine sau despre cei cu care colaboram constituie un noroc
deosebit de care trebuie să ne folosim pentru a ne bucura de gândire, de stabilitate mentală, de
pacifism sau de respect.
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Decada a II-a (11 – 20 decembrie)
Parfumul unor nostalgii ciudate influențează deciziile.
O simplă neatenție și totul ajunge ca la începutul anului.

DECADA NR. 35
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

22

1-10 august

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

35

11-20 decembrie

Moralitate, spiritualitate, progres

34

1-10 decembrie

Raportul de forțe se schimbă după greutatea iubirii. Declarație de război. Hotărâre.
Metamorfoză. Puritatea sufletului este sancționată. Progresul vine prin tăcere sau izolare. Gesturi
radicale. Îndrăzneala nu este dezvăluită. Presiune prin gânduri rele. Necazurile sunt interzise
altfel. O formă de răutate prinde viață. Obsesia controlului. Neglijența. Noile dezvoltări sunt foarte
fragile. Risipă. Soluții neobișnuite. Binele se întoarce. Se face abuz de cuvinte. Trecerile acceptă
participarea celor slabi. Transa. Prieteniile sunt ținute în secret. Raporturile sociale sunt
regândite. Capcană. Viziune stranie. Minciuna în locul adevărului. Sfaturile celorlalți sunt refuzate.
Dificultăți în a înțelege educația. Creativitatea are justificare practică. Vindecare prin încălcarea
unor reguli. Privire dincolo de conflicte. Puteri stranii. Agresivitatea motivează reîntoarcerea.
Umilința nu interesează. Mobilizare totală.
Cea de-a doua decadă a lunii decembrie devine puțin mai îndrăzneață la capitolul
evenimente astrale prin faptul că va face trimitere către episoade care s-au consumat mai aproape de
zona pe care o analizam, deci o parte dintre ele nu sunt accesibile sau poate mai ușor de înțeles. Este
vorba despre sectorul evenimentelor concrete care face trimitere către prima decadă a lunii august,
marcată de revenirea lui Saturn la mersul direct. Elementele concrete vor fi orientate către a înțelege
necesitatea de a merge pe un drum și de a fi stabil pe cale. Despre același lucru ne va vorbi și
structura afectivă sau instrumentele pe care le folosim pentru a ne proiecta idealuri sau pentru a visa
la o viață mai bună. În această zonă, emoțiile, ideile sau planurile de viitor au un caracter
autoreflexiv, adică ceea ce gândim, simțim și facem va rămâne în această zonă. Trăirile spirituale au
însă rădăcina în prima decadă a lunii decembrie, cea pe care tocmai am încheiat-o.
Vorbim astfel despre respectul pe care omul îl are față de viață, față de oamenii din jur, față
de libertățile pe care se simte constrâns de statutul pe care-l are să și le ofere. Dacă la intrarea Lunii
în această zodie, moment consumat în ziua anterioară, am considerat că suntem informați referitor
la crize, la părerile celorlalți, la pozițiile lor, în această primă zi a celei de-a doua decade a lunii
decembrie suntem atrași într-un câmp de forțe care ne îndeamnă să facem fapte mari, să declarăm
dragostea, să ne divulgăm poziția pe care o avem față de cineva din preajma ori față de societate în
ansamblu. Prima zi a acestei decade nu este doar ziua în care ne declarăm dragostea, ci și ziua în
care declarăm război tuturor celor care până acum nu ne-au dovedit ceea ce am așteptat de la ei.
Dacă până acum nu ne-am consumat într-un proiect de scurtă durată și nu am dus mai departe un
conflict puternic, atunci prima zi a acestei decade nu va fi o declarație de război, ci o metamorfoză
interesantă care ne va spori sentimentul cel bun și ne va proteja din fața pericolelor. Totuși, nu
trebuie să luăm în ușor faptul că Mercur și Junon își schimbă poziția chiar în noaptea de 10 spre 11
decembrie, atingând momentul în care raportul de forțe să încline spre greutatea iubirii, cea care va
cântări mai mult doar în cazul celor care știu să se sacrifice sau sunt dispuși să procedeze în felul
acesta pentru a consolida o relație de orice factură.
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Astfel, pentru cei mai mulți dintre noi, cu opoziția lui Marte către Uranus se dă startul unui
sfârșit. Este adevărat sentimentul fals, acela care ar fi putut să vină din partea lui Venus din
Scorpion va trece în extrema cealaltă, adică devine autoritar prin lucruri pe care le cunoaștem foarte
bine. Astfel, sentimentele care sunt atât de importante și care sunt în această decadă autoreflexive,
sunt în mare parte definite de acest caracter ascendent, de acest crescendo pe care l-a comportat
planeta Venus de când a intrat în Scorpion.
Dar pe aceste dispuneri speciale nu vorbim doar de cultivarea unui sentiment universal, ci și
de protejarea din fața unor pericole care ar putea să vină din comunitate. Luna în această zi de 11
decembrie se află în conjuncție cu Soarele deci ne pregătim pentru un nou ciclu lunar. Finalul
anului 2015 ne va găsi în acest ciclu lunar care începe acum din trăsăturile zilei de 11 decembrie,
presărate de-a lungul următoarelor trei săptămâni cât mai avem până la finalul anului. Startul unui
sfârșit, cel cu care ne confruntăm acum, vizează acest sentiment de apăsare, de înțelegere eronată
care nu mai este util și pe care trebuie să îl înlocuim cu iertarea adevărată. Din opoziția lui Marte cu
Uranus nu ne vine iertarea adevărată, dar nu poate veni nici trigonul lui Venus cu Neptun și chiar
din Luna nouă care se întâlnește pe Săgetător. Înțelepciunea de viață, experiențele conflictuale fie
cele care s-au consumat sub forma unor evenimente concrete, fie cele care au fost desfășurate în
minte, în intimitate, în sufletul fiecăruia, devin pârghii care ne duc spre transformare. Dincolo ne
așteaptă un semn bun însă va mai fi nevoie, cel puțin în decadă următoare, să ne mai amintim ce an
am avut și cât de multe greutăți a trebuit să înfruntăm pentru ca acum să ne bucurăm de înțelegerea
iertării, dar mai ales de puterea de a o pune în aplicare.
Apoi, când va trece pe ultimul segment al zodiei Săgetător, se va afla în careul la axa
dragonului și vă întări ideile pe care le-am constatat în decada anterioară când Mercur s-a aflat în
această poziție. De această dată nu gândim conflictul, ci îl simțim și puritatea sufletului ar putea să
treacă acum printr-o criză or să fie sancționată pe nedrept. Nu trebuie să ne speriem pentru că în
general progresul trece și prin zone de genul acesta în care nedreptatea ne arată unde trăim, în ce
lume ne-am integrat și ce anume avem de schimbat aici.
Este posibil ca acest careu care se construiește între Luna și Axa Dragonului și care ar putea
să complice existențele unora, sa reprezinte momentul de contracție prin care salvăm un suflet
rătăcit sau protejăm pe cineva din fața unui pericol. Devenirea în sine reprezinta pentru acest
context modul în care răspundem în fața acestei sancțiuni. Indiferent de situația pe care o vom
parcurge ne aflăm acum în fața unor gesturi radicale iar structura socială care se construiește pe
baza acestor gesturi radicale s-ar putea să nu susțină nimic din ceea ce înseamnă sensibilitate,
romantism sau plăcerea de a relaționa prin simplitate sau sentimente împărtășite.
Vorbim aici despre intrarea Lunii în zodia Capricorn, unde se află Mercur și Pluton, deci
vorbim despre ierarhizare. Această ierarhizare are în mare parte o componentă bună pentru că ea
face trimitere la ceea ce s-a întâmplat în prima parte a lunii august, când Saturn abia revenit din
mersul retrograd a încercat să pună ordine în lucruri. Atunci nu a reușit în totalitate și a tratat
această problemă în sectorul care integrează acest eveniment astral. Acum însă când Jupiter și
Saturn nu mai sunt în careu, chiar dacă ocupă zodii care au poziții delicate în zodiac, soluțiile pe
care ni le-a oferit Saturn la începutul lunii august, pot fi puse mult mai ușor în aplicare. Este
adevărat se va face apel la prea multă îndrăzneală sau vor fi invocate structuri sociale care nu mai
sunt de actualitate, însă chiar și așa rezultantul va fi bun.
Astfel, iertarea cea despre care am vorbit când Venus și Neptun și-au împlinit trigonul la
grad perfect, devine, prin Scorpion, un fel de toleranță. Scorpionul nu emite sentimente profunde, ci
le adâncește și le combină cu ideea pentru a le face încărcate de sens. Profunzimea, acum, se
menține așa cum am cunoscut-o în zilele anterioare însă ar putea să devină mult mai consistentă sau
mai apăsătoare dacă se face apel la idei care au bruscat sau nu au putut fi integrate corespunzător
până acum. Deci dacă ne referim la izolare, la tăcere, atunci avem neapărată nevoie s-o integrăm
într-o structură evolutivă, să primească o denumire spirituală, să susțină o formă de progres pentru
că altfel chiar dacă nu vom spune, ne vom simți pedepsiți că trebuie să tăcem sau să trăim izolați o
perioadă.
Este adevărat că de această dată Luna, prin apelul pe care-l face spre trecut, în speță
începutul lunii august, va încerca să medieze o problemă care atunci era în forma activă. Adică va
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putea media acum opoziția lui Neptun cu Jupiter și deci are nevoie ca acest nou comportament să
fie integrat în norocul prezentului. Neavând o problemă concretă pe care să o rezolve, fiind
constrâns practic să lucreze doar cu sine sau să se perfecționeze pe sine și să-i fie suficient, va
transforma această călătorie fără sfârșit într-o călătorie virtuală, într-o nostalgie sau într-o
rememorare plăcută a vremurilor de mult timp apuse.
La întâlnirea cu Saturn se va pune o mare presiune pe aceste gânduri și este posibil ca în
cazul celor care până acum nu au fost interesați de autocontrol, ci au trăit într-un anturaj care le-a
permis să se comporte într-un anumit fel, vibrațiile zilei de 13 decembrie să reprezinte o mare
presiune pentru că nimic nu merge mai departe ca până acum, ci lumina de la capătul tunelului ne
constrânge să ne schimbăm din nou prioritățile. De această dată ne aducem aminte de abuzurile
anului 2014, de necazurile pe care ar trebui să le traversăm de-a lungul acestui an și să considerăm
că este loc acum să ne ștergem din memorie aceste agresiuni de care ne amintim.
Se poate vorbi aici doar de tensiuni care vin prin administrarea unor resurse, prin stabilirea
unor repere ori prin exercitarea unei funcții. Această componentă a exercitării unei funcții este de
altfel o problemă activă încă de la începutul acestei luni când am văzut că opozițiile pe care Uranus
le trimite către planetele din Balanță au devenit virulente. Acum simțim pericolul care ne suflă în
ceafă încă de la începutul lunii și încercăm să înțelegem care este conținutul lecțiilor și dacă
pedeapsa la care ne expunem ne poate învăța ceva.
Cei care lucrează cu energie sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală
privesc acest moment cu o greutate aparte. Sunt îndemnați să plătească tribut pentru ceea ce
gândesc, pentru ceea ce simt, dar, în egală măsură, nu le este permisă nicio formă de abuz. Practic
torționarii primesc puteri sporite iar cei buni trec prin momente foarte grele.
Nu este prima dată când ne confruntăm cu așa ceva, ne-am mai întâlnit cu astfel de situații
de-a lungul acestui an, dar și din anii anteriori de când Uranus și Pluton, planetele care ne vorbesc
despre ciclul războiului, ne-au agasat cu careul lor. Așadar, vorbim acum, la mijlocul lunii
decembrie, de o constantă periculoasă care este adusă din trecut fără a fi pregătiți s-o rezolvăm, ci
doar din curiozitate.
Nu este ușor însă să faci față presiunilor venite din partea gândurilor rele, mai ales atunci
când acestea au la bază experiențe negative. Este foarte greu să te controlezi sau să-ți înlături aceste
gânduri în momentul în care există în formă activă o sursă de stres. Când ai un personaj sau poate
chiar anturajul întreg care pune o greutate pe deciziile tale, când nu-ți este permis să simți într-un
anumit fel și trebuie să te ascunzi ori să dai explicații, să contracareze intervenții agresive la adresa
ta înseamnă că te afli într-un moment greu al vieții. Trecerea Lunii prin preajma lui Pluton acum
când careurile de pe semnele cardinale sunt active poate însemna contactul cu abuzuri care să
devieze de la cale sau să-l zdruncine din nou pe cel care nu este încă pregătit să evolueze.
Se poate vorbi pe aceste unghiuri de singurătate sau de izolare, de marginalizare sau de
atingerea acestora printr-o sancțiune venita pe cale juridică. Din nefericire pentru cei care acceptă
provocările, considerând că acestea îi ajută să evolueze mai repede, unghiul negativ dintre Lună și
Lilith înseamnă momentul destăinuiri. Practic lucrurile pe care le divulgăm despre noi înșine ne
compromit sau chiar ne pot pune în pericol viața dacă stabilitatea personală a depins foarte mult de
un anturaj. Nu este o surpriză că zona relațiilor este acum într-un dezechilibru accentuat pentru că
de la începutul lunii decembrie până acum trebuie să plătim tribut pentru ceea ce suntem, pentru
profunzimea sufletului sau pentru ideile îndrăznețe pe care le deține. Dacă și în aceste momente ne
comportăm ca și cum problemele de fapt suntem noi înșine, atunci chiar ne merităm soarta.
Atât pe ultimul segment al zodiei Capricorn, cât și pe primul din Vărsător, Luna ar putea să
ne aducă în fața unei idei controversate. În preajma zilei de 14 decembrie ne trece prin gând că este
mult mai bine dacă suferim pentru ceilalți decât dacă suferim pentru noi înșine. Această formă de
autovătămare poate fi și o expresie a răului personal sau o formă de injustiție pe care individul și-o
aplică sieși. Apelul la justiție poate avea acum conotații interesante pentru că Luna va putea media
tendința Nodurilor și va reveni cu soluții pentru norocul personal sau pentru norocul celorlalți. Nu
se poate anticipa din această analiză cu caracter general dacă acest mod de a gândi reprezintă un
avantaj pentru sine, pentru că ne protejează de pericole mai mari decât răutatea venită din partea
celorlalți sau dacă reprezintă un mod prin care destinul reduce ambițiile generale, cele de grup,
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pentru a permite destinului individual să se exprime. Este posibil să avem active amândouă
variantele pentru că acest moment de mijloc al lunii decembrie ne aduce modificări de conduită sau
nevoia de a deține controlul prin ceva. În egală măsură, bogăția ne tentează astăzi însă ea va reuși
să-i ofere stabilitate doar celui care nu a fost obișnuit de-a lungul vieții cu adâncimea gândirii , pe
ideea “doar oamenii bolnavi au nevoie de doctori”.
Trecând în Vărsător, Luna încerca să limpezească oamenilor gândurile și să-i facă atenți la
ceea ce trăiesc. Din nefericire, noile orientări sunt acum foarte fragile pentru ca bogăția pe care o
cerem nu mulțumește pentru că, în realitate, ea nu este un semn de prosperitate, ci o dovadă de
lăcomie, deci de împovărare. Dacă lucrurile acestea nu vor fi puse la baza unui comportament, dacă
obsesia controlului nu va pedepsi doar neglijența, ci va căuta ca personajul puternic să-l învețe pe
cel slab pentru ca lucrurile să se uniformizeze, atunci cel în cauză are șansa să evolueze și să
modifice o zonă a vieții sale pentru a o face mai bună.
De altfel, elementul cel mai important pe care nu-l traversăm acum la mijlocul lunii
decembrie face referire la aceste alegeri personale, iar aceste modificări de conduită ne vorbesc
despre marele efort al destinului, despre puterea de a ne vindeca singuri sau despre ușurința de a ne
apropia de adevărata prosperitate. Ne referim aici la iminenta conjuncție a lui Jupiter cu Capul
Dragonului care întărește această nevoie de abundență și pe care luna pe final de zodia Capricorn o
predispune.
Este important să specificam că această obsesie s-ar putea să fie înțeleasă greșit de cel care
nu este încă pregătit să evolueze. Cei slabi care s-au bucurat până acum că viața le aduce conflicte
multe pentru a-i ține activi vor experimenta careul Soarelui cu Jupiter printr-o formă de neglijență
care va enerva pe oricine din preajmă. Nu vor fi iubitori de abundență, ci risipitori, nu se vor
preocupa să acumuleze mai mult, ci dimpotrivă să consume fără măsură considerând că dacă le este
permis atunci trebuie să facă.
Prietenia lui Mercur cu Neptun se adresează acum în special celor care vor să trăiască viața
prin profunzimile sale. Obsesia controlului pentru acești oameni înseamnă a se desprinde de
reziduurile periculoase, de ceea ce este periculos sau încărcat de neglijență pentru a putea să meargă
mai departe pe calea binelui și a sentimentului profund. Aceștia nu vor fi obsedați de acumulare, de
a-și crește numărul de supuși, de adepți, ci vor privi îndemnul la izolare care a venit din zilele de
Capricorn, și care a avut un mister aparte, ca pe o invitație reală din subtil căreia trebuie să-i dea
curs. Pentru ei izolarea nu înseamnă pedeapsă, ci privilegiul de a se extinde în necunoscut, de a
explora mistere ale ființei umane deci de a cunoaște.
Trecută pe Vărsător, Luna îi face pe acești oameni responsabili să fie mai atenți la cuvinte,
să prețuiască mai mult omul și valorile sale, să nu mai risipească și să-și alunge teama. Așa cum
este de așteptat nu toți oamenii pot să faca acest lucru, nu toți rezistă în fața acestor tentații pentru
că sunt mult prea vulnerabili în fața disconfortului ori pur și simplu nu înțeleg ceea ce se întâmplă.
Trecând prin sextilul cu Saturn, dar, implicit, și prin careul cu Venus, experiențele devin mai
importante decât trăirile și dacă avem de-a face cu oameni care se controlează bine sau pentru care
ideea în sine reprezintă un mod de a simți sau de a experimenta viața atunci putem spune că trecerea
Lunii prin Vărsător reprezintă un semn de progres și compromisul, acela care ne-a chinuit de la
începutul lunii decembrie până acum, reprezintă un bine care ni se întoarce.
Este adevărat de fiecare dată când Luna se află în Vărsător oamenii vorbesc mult, fac
abuzuri de cuvinte, își risipesc energia mentală sau puterea spiritului aruncând peste tot cu sunete
fizice sau subtile ori risipind o inspirație de-a dreptul genială. Dacă s-ar ocupa foarte mult de
respectul pe care fiecare om trebuie să îl poarte semenului atunci soluția momentului nu ar fi atât de
neobișnuită, nu ar fi construită împotriva nevoii de a trăi bine, ci, dimpotrivă, ar fi susținătoare ale
nonconformismului și traiului echilibrat.
Din nefericire, trigonul Lunii cu Lilith și implicit sextilul cu Uranus arată că aceste idei
neobișnuite vin să compenseze tensiunea în relații. Asta înseamnă că mulți primesc informații, sunt
inspirați sau lucrează pentru binele celorlalți. Dacă au o structura altruistă, dacă sunt oameni
deschiși și nu au nicio problemă în a se dedica binelui celorlalți atunci mijlocul lunii decembrie le
vine în ajutor pe demersuri pe care le au de înfăptuit și îi încurajează. Dacă nu, avem de-a face cu o
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formă de prefăcătorie care doar în aparență va simplifica tensiunea din relații pentru că pe viitor
când ne vom confrunta din nou cu aceasta să fie mult mai agresivă sau mai periculoasă.
Indiferent de zona în care ne situăm faptul că această structură afectivă are în această decadă
un caracter autoreflexiv ne îndeamnă să luăm în considerare mai mult sextilul pe care Luna îl
împlinește cu Uranus, adică independență în exprimare, sentimente libere, decât trigonul Lunii cu
Lilith, adică compromisuri plăcute, confort afectiv. Sigur, contextul astral este obiectiv și nu obligă
pe nimeni să aleagă într-un anumit fel, cum să-și trăiască viața sau până unde să meargă cu
preocupările sale. Dacă însă pe acest context va face fie și cea mai mică dovadă de maturitate, dacă
consideră că interiorizarea nu este o penitență sau nu înseamnă risipă, pierdere de vreme ori
indulgență în ajutorul oferit celuilalt, atunci putem vorbi despre un progres sau despre construirea
unei baze solide pentru un viitor care ne va recompensa pe măsura purității sufletești pe care am
avut-o acum, când am depășit această încercare majoră.
Nu trebuie neglijat nici faptul că Soarele, cel care trimite un careu către Axa Dragonului, dar
și către Jupiter, se află într-o relație de aceeași factură și cu Chiron. Înțelepții vor avea și ei de
parcurs evenimente complicate, vor fi și ei încercați de viață și de aceea numărul celor care se
sacrifică pentru ceilalți va fi acum unul foarte mic. Dacă în situații de genul acesta alegem noi
înșine să ne transformăm în
susținători ai celorlalți, ai
grupului de apartenență atunci
disconfortul se topește și viața
în sine o ia pe o altă cărare. Nu
se știe dacă nu cumva
finalitatea a ceea ce acum
reprezintă zonă intermediară nu
este chiar această cărare. De
aceea nu trebuie neglijat
îndemnul care vine din
Vărsător, nici atunci când este
agresiv, pentru că el este în
totalitate desprins de obsesiile
materialiste, ci reprezintă ca de
fiecare dată expresia unei
comenzi subtile care va fi de
fiecare dată utila sufletului și deci destinului.
Dacă va fi neglijat îndemnul care ne vine din zodia Vărsător, schimbările vor fi radicale, iar
trecerile pe un tronson nou va însemna și traversarea unei perioade de suferință, inerente, de altfel,
atunci când individul este atașat de ceea ce trebuie să lase în urmă. În 16 decembrie Luna va fi în
trigon cu Marte și atunci soluția sa la conflictele sociale, nu doar la problemele de factură socială,
va fi mult mai ușor de pus în aplicare. Prieteniile, acum au un caracter secret și cu cât sunt mai
neobișnuite, cu atât rezultanta este mai specială, mai îndrăzneață sau mai utilă.
Relația de prietenie care se construiește acum între Soare și Lună, înainte ca Luna să
părăsească zodia Vărsător și să intre în Pești, ne vorbește despre încredere în sine într-un mod
inedit, așa cum nu ni s-a mai întâmplat de-a lungul acestei luni. De această dată trimiterea către
începutul lunii decembrie ca fiind reper din punct de vedere spiritual înseamnă autocontrol. Nu
degeaba Luna acum mediază opoziția lui Marte cu Uranus, pentru că în prima decadă a lunii
decembrie Marte a avut un mesaj agresiv la adresa celor care nu-și controlează impulsurile și vor să
schimbe lumea, chiar și atunci când nu au ceva mai bun de pus în loc. Acum soluțiile sunt
individuale, nu sociale, iar această manieră de a gusta din liniște este atât de confortabilă pentru
individ încât va fi tentat să ignore personajul care l-a chinuit, deci va fi în continuare declarat
împotriva faptelor sale.
Este adevărat ca tot ceea ce se întâmplă acum, la mijlocul lunii decembrie, are o mare
importanță pentru sănătatea mentală, afectivă, dar și pentru cea spirituală, deoarece are nevoie de
multă înțelepciune pentru a selecta care anume personaj merită să fie iertat acum și care dintre cei

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

380

care ne-au făcut probleme anterior trebuie iertați mai încolo. Iertarea reprezintă o formă de eliberare
de tensiune, nu un mijloc de rezolvare a problemelor materiale. Cu toate acestea, nu cu toții putem
ierta torționarii. Este nevoie de un moment special, de o atenție specială și de o anume bogăție
sufletească, de un anume patrimoniu pentru ca acest lucru să fie realizat corect și să nu ajungem în
situația în care, din dorința de a face bine, să ne amplificăm și mai mult traumele create de aceste
personaje penibile.
Dacă înainte ca Luna să intre în zodia Pești ne facem autocritica, dacă ne facem inventarul
calităților și defectelor pe care le avem, vom vedea că achizițiile din ultima perioadă ne-au îndemnat
să nu risipim și dimpotrivă să folosim gândul pentru a-l concentra. Procedând în felul acesta ne
autoeducăm prin iertare sau ne temperăm porniri care ar putea să ne ducă pe drumuri greșite. Fiind
acum în beția acestei informații miraculoase, cum că în viitor norocul ne va surâde, am putea să
cădem în păcatul de a considera că dacă tot vom avea noroc atunci să riscăm mai mult pentru că
acesta ne va proteja. Norocul viitorului își va vedea de propriile sale ținte, de aceea nu este indicat
să-l folosim pentru a corecta greșelile prezentului făcute din neatenție, ignoranță sau prostie.
Trecând în Pești, Luna a dorit să simplifice aceste sentimente, îndemnându-l pe individ să
fie mai atent la ceea ce nu-l suprasolicită, la ceea ce nu-l încearcă și care se află foarte aproape de el
dacă nu chiar în adâncul sufletului său. Pentru unii asta înseamnă transă, interiorizare sau meditații
foarte profunde care se vor solda cu prietenii față de ființe din subtil care prin frumusețea luminii
lor ar putea să-i ajute pe aceștia să progreseze mult mai repede. Vorbim aici despre apel la
simplitate, la relații care nu ne mobilizează, nu ne deposedează de energie, ci ne ajută să ne
autoeducăm prin puterea exemplului. Pentru unii asta înseamnă a face apel la credință sau la
sentimentul că bucuria viitorului ar putea să ne ofere atât de multă libertate încât să putem merge
mai departe și în această zonă a credinței, fără să ne justificăm față de ceilalți fără să fim considerați
făpturi ciudate, rătăcite, perverse sau nebune.
În fața acestui compromis, raporturile sociale vor fi, așadar, regândite. Se încearcă prea
mult și se reușește prea puțin pentru că, de fapt, se insistă mult pe acea latură senzorială care nu este
prea accesibilă. Venus din Scorpion, care trimite un trigon către Neptun, vorbește tuturor oamenilor
despre credință. Nu toți oamenii sunt interesați de valorile spirituale, însă magnetismul care se
construiește din relația celor două planete va fi vizibil în viețile tuturor. Asta înseamnă că un anume
sentiment de idealizare, nevoia de a aprofunda un spirit de observație ori de cunoaștere aplicat
celorlalți ar putea să însemne momentul în care oamenii se schimbă pentru a intra pe o cale mult
mai bună.
În realitate, careul pe care Luna îl trimite către Saturn, când se înțelege foarte bine cu Venus
și cu Neptun, arată că am fi tentați acum să ne oferim privilegii care să ne depărteze de regulile
sociale pe care le-am iubit atât de mult în ultima vreme. Totuși, se vor speria doar cei imaturi care
nu sunt încă pregătiți să evolueze, pentru că ființele superioare, înțelepții, vor reuși să-și folosească
puterea gândului în așa fel încât sentimentele acestea care vin din corp și care cer soluții tot pentru
corp, nu reprezintă un pericol, nu pun prieteniile, raporturile spirituale sub semnul întrebării, nu
schimbă viziunea, ci doar oferă un traseu ocolitor, o buclă interesantă.
Cei care sunt superficiali, care nu au dovedit până acum că au evoluat prin ceea ce li s-antâmplat își vor reveni în secret, devenind vicioși sau mai perverși și mai intriganți, punând o mare
greutate pe relațiile în care sunt implicați și făcând probleme tuturor celor din preajmă. Pentru ei
caracterul autoreflexiv al acestor sentimente zdruncina mult viziunea asupra vieții și îi face
vulnerabili în fața unei mari capcane. Vor cere destinului acum să primească norocul programat
pentru mai târziu pentru că vor considera că sunt realiști și nu trebuie să spere într-un viitor nesigur
de vreme ce doar prezentul contează, iar dacă acum, când consideră ei că au probleme nu sunt
ajutați, atunci norocul viitor nu are nicio valoare. Aceasta este o mare capcană, pentru că relația
proastă care se construiește între Jupiter, Axa Dragonului, Soare și Chiron nu-i ajută să selecteze
corect informația și nici să fie sensibili în fața unui sentiment curat sau profund. Deci, oricât de bine
sunt argumentate aceste atitudini, ele sunt periculoase.
Aceștia, prin izolare, se vor simți încurajați să-și imagineze, nu să trăiască în realitate,
reușind astfel să întrețină o stare proastă în mediul de apartenență, judecându-i pe ceilalți și
punându-i în dificultate de fiecare dată când aceștia arată o profunzime a gândirii sau a
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sentimentului. Dacă o parte dintre aceștia vor realiza că, de fapt, esența personală hrănește ceea ce
este mai prețios, adică profunzimea sufletului, vor reuși să se depărteze de aceste pericole și să-și
diminueze direcția negativă, liniștindu-se. Nu vor mai fi surse de zgomot, de stres sau de
indispoziție pentru cei din preajmă, ci dimpotrivă.
Rămâne însă de văzut dacă experiențele primelor 10 zile ale lunii decembrie ar putea să-i
maturizeze suficiente mult încât să câștige timp, se ajungă din urmă pe ceilalți ori să nu se
compromită prea tare. Dacă nu procedează în felul acesta atunci data următoare îi va găsi pe aceștia
într-o stare atât de periculoasă și de încărcată încât nici măcar experiențele spirituale ale celei de-a
două decade a lunii ianuarie nu-i va proteja din fața unui pericol iminent. Furia de-acum se va
transforma în eveniment social și vor decădea. Este posibil ca mulți dintre aceștia să nu dea prea
mare importanță acestor direcții. Doar în raport cu ei înșiși își pot judeca proprii alegeri, pentru că
nu au de ce să se justifice față de nimeni, ci doar față de ei înșiși.
Trecând prin conjuncția Luna- Chiron acești oameni care au refuzat să evolueze corect se
vor afla într-un mare impas. Chiar dacă Luna va trimite un unghi pozitiv către Venus, chiar dacă
aceasta va fi prietena și cu Mercur, dar și cu Pluton, faptul că au rătăcit calea transformării, faptul că
Mercur trimite un unghi negativ față de Lilith, iar careul dintre Soare și Axa Dragonului se
împlinește, reprezintă un moment în care se ripostează și din această faptă se citește cât de periculos
este nivelul pe care îl ocupă aceste persoane care par superioare, puternice, înțelepte, rafinate, dar
nu sunt. Dacă forța spiritului a dominat, dacă valorile personale de acum sunt superioare celor pe
care le-am experimentat la începutul lunii decembrie atunci dorința de stăpânire va fi autoreflexivă,
așa cum ne îndeamnă structura afectivă aferentă acestei decade. Contactul cu o pedeapsă nu va mai
fi un element atât de periculos și nici atât de încărcat de nervi, de eroare, de umilință, ci dovada că
oamenii se pot ridica deasupra propriei condiții prin muncă.
Nu putem însă să neglijăm faptul că trecerea Lunii prin zodia Pești, acum cu Soarele în
Săgetător înseamnă Primul Pătrar, deci nevoia de a construi relații noi și de a primi primele semne
de opoziție din partea grupului de apartenență. De fapt, momentul 18 decembrie înseamnă nu doar
relația proastă a Soarelui cu Axa Dragonului, ci și trecerea Lunii prin Coada Dragonului când am
putea din prea multă durere sau din prea multă nemulțumire acumulată din cauza problemelor
personale să fim prea duri cu ceilalți, să le oferim sfaturi proaste ori să jignim gratuit. Sedimentarea
momentului, această dorință acerbă de stăpânire arată că vrem să facem mai mult însă nu avem
instrumentele necesare. Dacă am fi suficient de realiști am înțelege că acest context astral, această
putere a magnetismului cosmic ne oferă tot ceea ce avem nevoie și nu este necesar să facem
investigații speciale, să facem anchete să luăm declarații sau să devenim periculoși pentru cei din
jur, doar pentru că suntem curioși.
Viața este plină de surprize și nimeni nu progresează atunci când se hrănește cu rușine, cu
răutate, cu invidie sau cu nevoia de a impune celuilalt propriul său mod de a gândi. Totul se
realizează armonios, echilibrat și numai prin aceste elemente se poate vorbi despre progres. În caz
contrar, acest careu între luminarii care atrage și Axa Dragonului aceste probleme personale va face
din simplele confuzii transpuse în fapte, probleme de factură socială. Nu trebuie să uităm că în
continuare trecem prin tensiuni pentru că Uranus trimite în continuare opoziții către Marte și Luna
neagră de pe axa Berbec - Balanță. Astfel, putem spune că această dorință de impunere, are rădăcini
vechi și nimeni nu se va opri doar la convingerea auditoriului, doar să fie de acord cu el, ci și va
dori să meargă mai departe adică să transforme anturajul într-un instrument al propriei satisfacții, al
propriului confort.
Careul Soarelui la Axa Dragonului are însă conotații mult mai mari decât ar putea avea
conjuncția Lunii cu Coada Dragonului. În fiecare lună ne întâlnim cu un unghi de această factură
însă relația Soarelui cu Axa Dragonului se consumat de două ori pe an. De această dată este pentru
prima dată când Axa Dragonului, trecută pe Fecioară-Pești, realizează un asemenea unghi cu
Soarele, adică este prima dată când ne întâlnim cu aceste conflicte de destin. Mediul social nu mai
poate susține ideile avangardiste ale individului, ale cetățenilor și nici aspirațiile într-un trai mai
bun. Cu alte cuvinte, acest unghi ne vorbește despre neputința individului de a se integra în mediul
de apartenență prin noile sale achiziții. Dacă vor exista și oameni care nu vor avea nicio problemă,
dacă se vor întoarce către trecut, dacă își vor aminti cum trăiau pe vremuri fără televizor, fără
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calculator, cu bani mai puțini sau în alte locații atunci momentul acesta de conflict între
personalitate și destin ar fi depășit cu brio. În caz contrar, vorbim despre experiențe sedimentate
greșit sau despre confirmări negative care, în realitate, sunt expresii extrem de subiective aplicate
mediului înconjurător. Mercur și Lilith sunt acum în careu și multe din gândurile de acum s-ar putea
să fie pervertite de un sentiment confuz. Dacă oamenii se vor arăta prea egoiști, prea limitați în
raportarea la mediu atunci minciuna le poate compromite echilibru mental sau calitatea gândurilor
și sentimentelor.
Trecerea Lunii în Berbec ar trebui să ne aducă mai multe dificultăți în a folosi o informație
ori, la modul general, referitor la propria educație. Aici în termenul generic de educație nu ne
referim doar la cunoștințe acumulate în perioada de formare, cele din școală sau la cele pe care leam primit în familie, ci la autoeducația care ar trebui să fie activă tot timpul vieții. Cei care au
probleme cu conduita, care uită de bun simț sau de respectul față de ceilalți doar pentru că au găsit o
nouă sursă de venit, doar că au găsit noi resurse, reușesc, începând cu 19 decembrie, să-și
construiască un tablou simptomatic cu totul neobișnuit. Vor fi irascibili în fața sentimentului
deschis, dar complet desensibilizați în fața unui conflict potențial. Este ciudată această reprezentare
pentru că la prima vedere ar arăta faptul că nu se înțelege nimic din ceea ce se traversează în această
perioadă și că oamenii nu învață ceea ce ar trebui să învețe.
Relația bună pe care o au Venus și Chiron, acum de pe zodiile de apă, ne poate încuraja
creativitatea și expresivitatea. Asta înseamnă că tendința spre fraudă, spre a deposeda pe cineva de
bunurile proprii ori pur și simplu însușirea de foloase necuvenite ar putea însemna un element care
să nu se aplice tuturor oamenilor. Vorbim aici despre experiențe care s-au desfășurat de lungul
întregului an, în puncte importante, nu doar la momentul de început al lunii decembrie. Prin faptul
că sentimentele de acum sunt auto reflexive, iar experiențele spirituale fac trimitere la prima decadă
a lunii decembrie pentru care începutul lunii februarie este atât de important, așa cum a fost și
pentru multe alte perioade ale acestui an, înțelegem că momentul de-acum nu este marcat doar de
simple reacții, nu se face o simplă afacere în care se câștigă sau se pierde, ci se investește într-un
destin care trebuie, după conjuncția iminentă a lui Jupiter cu Capul Dragonului, să fie victorioasă.
Pe acest fond, întâlnirea lui Mercur cu Pluton înseamnă invitație la simplitate. De aceea
tabloul elementelor dramatice s-ar putea să se limiteze doar la schema prezentului, doar la ceea ce
alegem în cunoștință de cauză să stricăm acum. Înțelegem, astfel, cât de ample sunt aceste
evenimente sociale, cât de periculos este dezechilibrul de pe acum și cât de riscantă este experiența
trecutului dacă aceasta nu este încadrată corectă. Nu avem de-a face acum cu un simplu întuneric, ci
acest întuneric înseamnă ascunderea unor experiențe care să reprezinte un element prin intermediul
căruia să deschidem o ușă către norocul personal.
Astfel in ultima zi a acestui interval, când Lună se va afla în careu cu Pluton și când își va
încheia și tranzitul său prin Berbec, ne vom întâlni cu puteri stranii. Mulți vor avea o încredere atât
de mare, o forțat atât de puternică încât vor avea impresia că pot să-și reinventeze viața, să-și
redimensioneze puterea și expresiile personale, că participă nu doar la o diversitate socială cât mai
ales la puterea de a schimba destinul într-o direcție conștientă. Multe din opozițiile care se
construiesc pe axele Berbec - Balanță sau Fecioară - Pești au această componentă a schimbării vieții
personale după experiențele acumulate în ultima perioadă. Faptul că în seara zilei de 19 decembrie
Luna s-a aflat în opoziție cu Lilith apoi în conjuncție cu Uranus arată că din toate aceste experiențe
ne va rămâne ceea ce este important, viziunea de ansamblu sau fondul general al problemei. Dacă
această problemă este una care vizează relația cu societatea sau chiar o problemă socială în
ansamblul ei atunci rădăcinile acesteia se întind mult mai departe în timp, cu ani în urmă, de când
acest careu între Pluton și Uranus a devenit activ.
Astfel, a doua decadă a lunii decembrie ne va ajuta să recuperăm ceva din ceea ce am
pierdut, pe de o parte în prima decadă a lunii decembrie, iar de partea cealaltă în lunile octombrie și
noiembrie prin caracterul retrograd al multor evenimente. Cu toate acestea, contextul ne îndeamnă
acum să ne autoinvestigăm sentimentele, să evităm tabloul simptomatic straniu și să ne apropiem de
neobișnuit prin calității, virtuții sau principii morale. Acest caracter autoreflexiv al emoțiilor ne
poate ridica la un înalt standard de relaționare cu societatea în așa fel încât compromisurile pe care
le-am făcut de-a lungul anului și asupra cărora revenim acum cu gândul sau, concret, cu acțiunea,
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dar, în special, cele care au venit spre noi la începutul lunii februarie, să fie transformate în chip nou
sau să devină experiențe pozitive de viață. Mult mai câștigați vom fi dacă în aceste 10 zile vom da
dovadă de înțelepciune și de spirit practic, de eficiență și inteligență, nu de istețime sau viclenie.
Viața poate fi la un moment dat un munte de experiențe care nu trebuie risipit în vânt, ci folosit
pentru a ne aminti cine suntem cu adevărat. Altfel, scopul vieții, oricât de nobil s-ar prezenta el, se
depărtează de la trăsătura esențială, aceea de a reflecta natura spiritului.
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Decada a III-a (21 – 31 decembrie)
S-a pierdut drumul sau a început altul?

DECADA NR. 36
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Evenimente concrete

31

1-10 noiembrie

Proiecte de viitor, structuri emoționale și mentale

18

21-30 iunie

Moralitate, spiritualitate, progres

2

11-20 ianuarie

Pistă falsă. Nu este nevoie de susținere. Fuziuni neobișnuite. Întorsături neobișnuite.
Credința. Loialitate. Rutina enervează. Sporirea unei puteri prin parțialitate. Unitatea se lărgește
prin toleranță. Activități plăcute. Nu mai este respins un ordin. Ghidare. Dezvoltare. Valorificare.
Procesele vitale sunt intensificate. Omisiune. Tipare noi. Sămânța puterii nu a murit. Recuperare.
Lăcomia stârnește ilaritate. Forța spirituală întărește și simțul social. Viață personală capătă sens.
Experiența suferinței este uitată. Comunitatea solicita capacitățile naturale ale individului. Patimă.
Schimb reciproc. Înțelepciune. Faptele bune sunt vândute scump. Apărare prin mediere.
Randamentul de lucru scade. Întârzierile enervează. Revoltă pe nedreptate. Decizie importantă.
Improvizație. Hotărâri marcate de teamă. Se împărtășește un secret. Măreția îndeamnă la
admirație. Lupta dintre lumină și întuneric arată probleme nerezolvate. Emoția negativă este
dizolvată prin protecție.
Ultima decadă a lunii decembrie și, implicit, a anului 2015 va aduce împlinirea unor
așteptări, însă nu ne va aduce încheierea unui traseu, chiar dacă anul următor, 2016, are un alt
conținut, se adresează unui alt tronson sau dorește să modeleze civilizația din această partea a
sistemului solar pe baza altor principii. Practic, intervalul pe care-l analizăm aici reprezintă modul
în care ne pregătim pentru ceea ce va veni spre noi în 2016. Elementele concrete își vor extrage
puterea din prima decadă a lunii noiembrie, dar vor încerca să dea momentului o mai mare
perspectivă în așa fel încât să nu avem o senzație de disconfort pentru faptul că începutul lui
noiembrie a însemnat momentul în care am conștientizat că ne aflăm într-un regres. Sentimentele
sau structura mentală ori instrumentele pe care le folosim pentru a anticipa, pentru a vedea foarte
departe în timp, își extrag puterea din experiențele pe care le-am acumulat pe finalul lunii iunie.
Viața spirituală va face trimitere la începutul anului 2015, în a doua decadă a lunii ianuarie când am
considerat că evenimentele concrete au nevoie de episodul consumat la finalul lunii ianuarie, din
care extragem acum o învățătură afectivă sau de care ne lăsăm acum modelați pentru a putea merge
mai departe.
Așa după cum se constată, există o forță puternic integrată în acest sector care face trimitere
la puncte cheie ale anului 2015 în așa fel încât să încercăm să surprindem esențialul și să ne
depărtăm de aceea subiectivitate care ne-a creat de-a lungul celor 12 luni atât de multe probleme.
Visul reprezintă componenta cea mai importantă a acestui interval, din această cauză nu este
recomandat să privim spre trecut ca și cum acestea dețin evenimente idealizate pe care perioada ce
va urmă ar putea să le conțină într-o formă mult îndulcită sau agreabilă, adică așa cum ne-am dori
să le avem cu adevărat.
Dacă ne referim la evenimente concrete, atunci întâlnirea lui Marte cu Capul Dragonului,
eveniment care s-a consumat la începutul lunii noiembrie, a adus atât de multă putere psihică și atât
de multă determinare încât simplul fapt ca acum avem nevoie de ceea ce s-a întâmplat atunci
îndeamnă pe unii să iasă din amorțeală și să pornească la atac. Chiar din prima zi acestui interval
Mercur se va afla în careu cu Uranus și în sextil cu Chiron, avându-l ca aliat pe Pluton. Uranus în
continuare se află în fereastra opoziției cu Lilith ceea ce încearcă să distragă atenția individului de la
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posibila victorie pe care și-o prestează viitorul. Am văzut și în decadele anterioare că iminenta
conjuncția a lui Jupiter cu Capul Dragonului, care primește acum un trigon în limita toleranței
admise din partea lui Mercur, reprezintă o mare tentație pentru noi toți.
Faptul că nu este alimentată dorința de a trăi mai bine, de a primi puteri noi de a avea o
minte mult mai lucida pentru a vedea totul mult mai clar, îi face pe unii să renunțe la simțul realității
și să-și proiecteze în viitor tot felul de fantasme. Dacă avem de-a face cu oameni care nu visează, ci
își folosesc puterea gândului pentru a construi forme-gând, adică acele construcții care deschid porți
ale înțelegerii și acțiunii, care permit individului să devină mai puternic și mai eficient, atunci nu
avem de-a face cu fantasme, iar portretul viitor al unui astfel de personaj nu va fi acela al unui
flușturatic sau al unui naiv care nu știe pe ce lume trăiește. Faptul că pe aceste conjuncturi Luna se
află deja în zodia Taur înseamnă, pe de o parte un ajutor primit din partea primelor 20 de zile când
sentimentul a fost foarte important și a luminat gândirea celui confuz până la limita confortului, iar
de partea cealaltă înseamnă o nouă formă de criză în relație. De această dată, renunțăm la relațiile
care nu mai pot fi întreținute prin mijloace materiale, renunțăm la acele persoane care ne consumă
prea mult timp sau care nu țin cont decât de nevoile personale.
Din tot ceea ce ni se întâmplă în acest moment suntem tentați să extragem înțelesuri aparte.
Pe de o parte gândim și explorăm un disconfort pe care încercăm să-l compensăm visând la o viața
mai bună, iar de partea cealaltă considerăm că dezvoltarea gândirii, cultivarea unor calități sau pur
și simplu deschiderea sufletului către o nouă formă de iubire ar putea însemna, nu o mare încercare,
ci privilegiul de a simți și trăi în alt mod, adică o realitate mult mai accesibilă și mai interesantă
decât ceea ce proiectăm în viitor.
Venus se află în continuare în tranzit prin
zodia Scorpion și ne îndeamnă să ne ascundem
sentimentele care ne fac vulnerabili. De aici o
serie întreaga de procese de conștiință pe care ni
le vom face în special în prima zi a acestui
interval pentru că nu suntem în stare să ne
conturăm un portret cât mai exact asupra a ceea
ce dorim să revenim. Totul se construiește pe
baza speranțelor, iar asta se explică din punct de
vedere astrală prin faptul că evenimentele
concrete își extrag puterea dintr-un interval în
care principala conștientizare a fost aceea că se
întâmplă ceva cu lumea și în loc să mergem
înainte, de fapt mergem înapoi. De altfel, în
ecuația astrală a zilei de 22 decembrie, Soarele
va fi pe ultimul grad al zodiei Săgetător,
îndemnând și el către a ne ascunde defectele și a
face apel la o formă de credință sau de loialitate care nu accepta compromisul sau vulgaritatea.
Îndrăznim însă să mergem cu gândul puțin mai departe față de ceea ce citim la modul
superficial din această ecuație astrală. Este clar că pe ultimul segment al zodiei Berbec, Luna are
nevoie de măsură. La fel de clar este că acum, când Luna se află pe primul segment al zodiei Taur,
avem nevoie de îndrumare, de recomandări sau de o susținere din punct de vedere spirituală pentru
că orice opoziție, fie ea cât de mică, lasă impresia că rădăcinile răului sunt mult mai puternice și în
orice moment putem săvârși o greșeală pe care aceste forțe să o exploateze și să ne compromită
total.
Trecând în Capricorn, Soarele îi face pe oameni mai atenți la ce gândesc, la ceea ce au de
făcut, mai interesați la aspectul practic al vieții și de ce nu, mult mai preocupați de carieră, de
imaginea publică, de demnitatea. Se trece astfel de la plăcerea de a trăi, la necesitatea de a fi într-un
anumit fel și, este de la sine înțeles, nu toată lumea va putea să se comporte în felul acesta. De aici
ajungem la concluzia că trecerea Soarelui în Capricorn poate însemna și întâlnirea cu schimbări de
situație sau întorsături neobișnuite care ar putea să aibă de-a face cu structurile religioase, cu
instituții ale statului sau cu persoane care reprezintă departamente importante prin apelul la o
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proiecție negativă. Judecând după faptul că axa relațiilor este în continuare accentuată, că din
Capricorn, prin intermediul lui Pluton, iar, mai nou, și prin intermediului Mercur, ne vine puterea de
a schimba lumea sau de a o face mai puternică, înțelegem că teoria conspirației poate acum să
modifice instrumentele de lucru, că poate aduce noi factori în discuție și vor să facă apel la
informații pe care până acum le-am ignorat.
Pentru unii asta înseamnă putere de a discerne, căutări importante sau confundarea cu un
factor puternic prin care să-și dovedească forța în acțiune, forța și inteligența practică pe care speră
să și le păstreze și pe viitor. Astfel, pentru firile mai slabe sau pentru cei care idealizează ușor,
pentru persoanele care trec prin perioade în care starea de sănătate nu se află la cotele cele mai bune
22 decembrie devine o zi de vindecare. Este posibil ca soluțiile să ne păcălească puțin, în sensul că
dacă au o justificare perfect logică, dacă se încadrează într-o structură verificată în timp ne lasă
impresia că soluția va veni de la sine. În realitate, opoziția pe care Luna și Venus o construiesc este
mediată de Mercur, deci nu prin logica argumentelor sau integrare într-o structură verificată
mergem mai departe, ci prin intermediul viciilor, adică prin iertare, înțelegere, acceptare,
compasiune.
Aici se va putea pune în discuție o nouă problemă care tulbură relațiile dintre oameni și îi
depărtează de ceea ce este acum esențial: încrederea. De această dată avem nevoie de încredere, de
credință, de loialitate sau avem nevoie să ne ținem conștiința departe de spiritul combativ sau de
conflictele sterile. Trecerea Lunii în zodia Gemeni în 23 decembrie arată că visul puterii sau
armonia ține puțin. De această dată, Luna chiar de cum a intrat în această zodie, va trimite un careu
către Neptun și îi va face pe cei care nu au prea multă experiență la capitolul relații afective să își
facă procese de conștiință, să pună la îndoială sinceritatea ori sentimentele celorlalți, să se enerveze
din nimic și încet, încet să alunece pe o pantă a complexelor de inferioritate sau a dificultăților de
comunicare.
Dar înainte de a fi în pericol, pentru că Luna trimite un careu către Neptun și aduce procese
de conștiință sau activități mentale în disonanță cu interesul social, Luna va trece prin opoziția cu
Saturn și va aduce aceste frământări în punctul în care devin fapte. Orice formă de critică pe care o
scoatem din forul interior, orice gând dezordonat care este trimis liber pe stradă să-și vadă de ale
lui, se va întoarce înapoi cu o structură paramilitară gata făcută, cu tancuri sau în compania unor
delicvenți care consideră că este mult mai important să-și facă dreptate singuri pentru că, au văzut ei
până acum, nimic din ceea ce spun sau lansează nu este acceptat.
Zilele de Gemeni (Luna în Gemeni) devin, astfel, clipe de groază sau momente de anarhie.
Există o înțelegere, nu pe termen scurt, ci pe termen lung, între vibrația Lunii din Gemeni și cea a
Soarelui în Capricorn. Asta înseamnă că interesul de moment, preocupările de-acum acelea care au
soluții miraculoase la tot ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul 2015, primesc o opoziție dură, o
rezistență de fier, de necombătut, din partea autorităților sociale transformând acest refuz într-o
barieră grea pentru ridicarea căreia va fi nevoie de mult timp și multe resurse.
Pentru că în a doua zi de Gemeni, Venus și Jupiter se vor întâlni într-un sextil, dar nu
oricum, ci făcând parte dintr-o configurație numită Vaporul, înțelegem că acele ieșiri din ritm, acel
comportament iresponsabil, vizează în special sporirea puterii de influență sau avantajarea
elementul slab. Am văzut de-a lungul 2014 că prin variantele multiple care ne-au fost așezate
dinainte am fost uneori avantajați, alteori nu, însă niciodată nu ni s-a impus să ne comportăm într-un
anumit fel, ci ne-a îndemnat să asumăm calitatea informațiilor pe care ni le-am însușit, dar și
impactul pe care acestea le iau asupra celor din preajmă. De această dată, nu pentru că ne situăm la
mare distanță de ceea ce mi s-a-ntâmplat în 2014, ci pentru că dispunerea astrală are un nou conținut
și, deci, o altă finalitate, relația de prietenie dintre Venus și Jupiter îi transformă pe oamenii răsfățați
în puncte nevralgice ale sensibilității colective.
Ca soluție, vorbim aici despre puterea de a discerne, înțelepciunea de a privi factorul psihic
ca pe un element de maximă importanță și de a nu lansa pretenții penibile doar pentru că lucrurile
dau semne că se orientează spre bine. De asemenea, prin întâlnirea fericită a celor două corpuri
cerești într-un unghi benefic se poate vorbi și despre revigorarea proceselor vitale sau chiar despre
vindecare. Chiar dacă acest comportament va fi clar pentru toată lumea, chiar dacă oamenii nu vor
ține cont de ceea ce se întâmplă în jur, în forul interior, în sufletele lor știu că greșesc pentru că în
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24 decembrie, când Luna se va menține o perioadă în fereastra opoziției cu Saturn, va fi și un careu
cu Jupiter, asta înseamnă că avem pe cer o cruce cosmică pe semne mobile care va prolifera
instabilitatea și lipsa de consecvență. Cu alte cuvinte, vorbim despre noroc însă nu vorbim de o
înțelepciune a norocului, vorbim despre abundență însă nu și despre bogăția a ceea ce ne trebuie cu
adevărat.
Este clar că acolo unde nu aveam de-a face cu experiențe de viață importante, acolo unde nam avut pe cineva care să ne îndrume, care să aibă grijă de noi ori să ne oprească din a prolifera în
aceste acțiuni penibile, există o acută nevoie de lichidare. Această ipostază este, așadar, un element
de referință pentru cei care vor să-și amintească cu drag de anul 2015, nu ca de una în care au ajuns
pe drumuri sau au fost compromiși în totalitate de ceea ce nu au putut abține pentru ei sau nu au
respectat la ceilalți. Procedând în felul acesta vor descoperi că unitatea se lărgește prin toleranță, și
că raporturile socio-culturale care se construiesc între oameni sunt de fapt cele care durează cel mai
mult. Având un Soare în Capricorn și o Lună în Gemeni ne vom preocupa de noțiuni, de idei sau
vom căuta să le transferăm pe acestea într-o zonă neutră, de acolo de unde toată lumea se poate
inspira sau de unde le poate folosi fără să dea nimănui socoteală. Nu este însă o soluție de viitor, ci
doar una de compromis pentru că neînțelegerile dintre oameni în această perioadă rămân active și
ele sunt alimentate de înțelegeri subiective sau eronate, de intrigi mai vechi, poate chiar unele care
au fost lansate la începutul anului 2015.
Dacă de-a lungul anului anumite elemente de comportament au fost ascunse, fără ca
anturajul să aibă impresia că acel personaj este o ființa ascunsă sau fățarnică, acum, când Venus
trece prin Scorpion și când ne aflăm în fața unei ecuații astrale cu adevărat apăsătoare pentru a ne
mai preocupa și de autocontrol, totul iese la lumină și unii s-ar putea să fie impresionați ori șocați de
comportamentul unor ființe din preajmă considerând că nu, n-au fost niciodată în postura aceasta și
spera ca pe viitor să nu le mai vadă așa.
Din nou ajungem în postura în care Luna se află în careu la Axa Dragonului, însă de această
dată Axa Dragonului se apropie mult de opoziția lui Jupiter cu Chiron și complicând raportul cu
profesorii, cu educația, cu toții fiind mai mult tentați să invadăm intimitatea celuilalt ori să nu o
luăm în considerare, decât să arătăm că suntem educați, manierați sau inteligenți. Până aici nimic nu
iese din schema elementelor cunoscute însă dacă adăugăm faptul că pe 25 decembrie se împlinește
și faza de Lună plină cu Luna Rac și soarele în Capricorn, deci din nou pe axa a relațiilor intime, se
poate vorbi și de decizii traumatizante sau de impactul negativ al unui personaj credibil asupra unui
sector de maximă importanță pentru comunitate. De asemenea, în după-amiaza zilei de 25
decembrie avem activ și trigonul lui Mercur cu Jupiter, ceea ce aduce din nou în centrul atenției
nevoia de succes, reușită, de avantaj sau de a promova un personaj tânăr chiar dacă acesta nu este
încă matur s-au copt la minte. Fiind vorba de Luna plină nu se va ține cont de rezultatele muncii, nu
se va ține cont de nimic din ceea ce înseamnă maturitate sau experiențe de viață. Ceea ce se promite
acum va fi de-a dreptul revoltător pentru comunitate și acest subiectivism va căuta să schimbe
valorile, susținând ideea că oricine are dreptul să producă schimbări în viață, să atingă un moment
de succes.
De altfel, dacă luăm în calcul și faptul că în continuare Lilith și Uranus fac spectacol pe axa
relațiilor, caracterul încercat al parteneriatelor care ne vine din întâlnirea fazelor de Lună plină pe
axa Capricorn-Rac face trimitere la însușirea unor noi secvențe de viață sau alegerea unui traseu
eronat pentru a promova un individ. Luna plină din Capricorn nu ne ajută acum să explorăm
slăbiciunile individului, ci încălzește și mai mult nervii, îi ridica spre o zonă nefirească și va elogia
dorința de răzbunare considerând că aceasta este, de fapt, un drept la replică.
Chiar dacă lucrurile sunt inflamate și această axă a parteneriatelor, a relațiilor personale
intime, devine la fel de încercate precum este axa relațiilor sociale, raporturile pozitive care se
construiesc între Mercur și Jupiter ne îndeamnă să construim noi tipare. Ideea că, pe viitor, lucrurile
se vor schimba în bine, nu este o halucinație și nici într-un caz nu este în afara realității. Evoluția
trece prin interiorul fiecăruia, prin deciziile sale și este important ca la un moment dat, în acest
proces de elaborare unei decizii, să se traverseze și momente de contracție, de îndoială sau chiar de
revoltă. Așa după cum ne așteptăm, acest unghi este bun pentru cei care învață, care au proiecte în
derulare, chiar la mari depărtări sau care se desfășoară prin impactul unor persoane situate în alte
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localități ori la mare distanță unii de alții. Dacă luăm în calcul și faptul că Luna împreună cu Jupiter,
Marte și Mercur descriu pe cer o configurație numită Aripi de pasăre înțelegem de ce probleme de
factură socială se pot rezolva acum și prin conflict sau prin contracții. Unul din elementele
definitorii ale acestei Luni pline care se împlinește în 25 decembrie vizează chiar această înțelegere
a conflictului pentru ca soluțiile să fie elaborate parcurgând o mare diversitate de stări și deci o
mare diversitate de idei. Din această cauză, mulți au impresia că sămânța puterii nu a murit și că ea
acum nu definește conflictul, nici măcar atunci când este constructivă, ci ambiția de a reuși
proiectele pe care le au în derulare sau pe care doresc să și le ducă mai departe cu brio.
Pe 26 decembrie lucrurile însă se inflamează și crucea cosmică pe semne cardinale la care
participă Luna, Lilith, Pluton și Uranus poate aduce un dezechilibru în forțele pe care am încercat să
le păstrăm până acum. Unii vor avea impresia că nu se mai descurcă cu banii, cu relațiile, că nu mai
pot avea grijă de casă, de familie, de prieteni și vor să-și ia lumea în cap și să pornească pe un drum
necunoscut că poate, cine știe, necunoscutul are și ceva bun pentru ei. De fapt, 26 decembrie ne
aduce un Uranus în mers direct și deci revenirea la anumite probleme care simulează calmul,
liniștea sau seninătatea. Am văzut în analizele săptămânale pe care le facem că cele mai dificile zile
sunt în general zilele în care planetele intră în mers retrograd sau își revin la mersul direct. Dintre
toate aceste corpuri cerești care au mișcare retrogradă Uranus pare să fie cea care aduce pericolul
cel mai mare. Astfel, dinamismul forțelor interioare se schimbă brusc și ceea ce-a fost interior se va
exprima în exterior, iar comportamentul afișat în afară va fi interiorizat bulversând pe toată lumea
cu această formă de instabilitate. Acum, pe cer, nu mai avem planete retrograde, deci nu mai suntem
obligați să experimentăm anume lecție de viață, ci am putea să alegem din ceea ce avem acum în
desfășurare ori să ducem mai departe proiecte pe care l-am început în această lună sau în lunile
anterioare. Dacă judecăm după modul cum sunt distribuite vibrațiile de-a lungul acestei decade,
înțelegem că vom căuta, începând cu 26 decembrie, să ducem mai departe anumite deziderate care
ne-au frământat la începutul lunii noiembrie. Prin rezolvările acestea, viața personală va căpăta sens
și unii, în sfârșit, vor vedea acum primele rezultate ale ajutorului spiritual de care au beneficiat până
acum. Nu doar pentru că Uranus își revine la mersul direct, ci și pentru că Venus se împrietenește
acum cu Capul Dragonului, din postura de relație pozitivă cu Jupiter, putem considera că 26
decembrie reprezintă începutul unei perioade de dezvoltare.
De fapt, ziua de 26 decembrie va deveni una dintre cele mai ciudate zile ale lunii decembrie
prin faptul că ne combină aceste două direcții antagonice. Pe de o parte avem demersurile pozitive
în care credem, pe care le-am constatat de curând și pe care ni le dorim integrate în viața și care ne
bucură, iar de partea cealaltă avem complicațiile sociale întreținute de crucea cosmică pe semne
cardinale sau de unghiurile care formează această configurație, privite separat, pe care nu le putem
rezolva nici măcar prin compensare.
În general, când se află în fața unor probleme de genul acesta oamenii nu știu concret cum să
se comporte. Nu știu dacă să se bucure de ceea ce este bun sau să se lase antrenați în conflictele pe
care nu le-au rezolvat încă. Cei mai mulți merg pe ambele fronturi trăind sau experimentând tot
ceea ce întâlnesc în mod direct. Dar, așa cum am văzut din elementele care fac trimitere la decada,
în ansamblu, pe care o analizam aici, avem nevoie să ne decidem pe un traseu, să facem alegeri
importante pentru că acestea definesc în cea mai mare parte calitatea pe care o vom avea începând
cu anul următor. Practic, ceea ce facem acum în această decadă înseamnă hrana pe care o așezăm în
cămară și din care ne vom alimenta în anul următor.
Cu toate că în 27 decembrie Soarele și Junon se vor întâlni într-un unghi pozitiv nu suntem
protejați de experiența suferinței. Suferința nu este evitată nici atunci când anumite întâmplări
romantice par să-și ocupe locul cuvenit. Pentru că nu avem planete retrograde, pentru că dispunerea
planetară este generoasă, mulți vor fi tentați acum să creadă că istoria nu se mai repeta. Luna, pe
ultimul sector al zodiei Rac, împlinește, nu doar o opoziție cu Mercur, ci și un careu cu Marte și
vom fi mult mai interesați de perspectiva ideilor sau de acele evenimente care au schimbat calitatea
unor fenomene sociale ori au făcut în așa fel încât șansa, norocul, progresul să dispară în chip
miraculos. Dacă începând cu 26 decembrie intrăm într-un cont favorabil, 27 decembrie poate
însemna și primul moment în care luăm contact cu o nouă tentație.
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Este adevărat, sunt anumite elemente favorabile pe cerul de final al anului 2015, dar asta nu
înseamnă că ne putem permite, fără consecințe, să ne bazăm prea mult pe instinct sau pe dorință.
Avem în continuare nevoie de un rafinament anume pentru a învăța să lucrăm cu noțiunile, cu
ideile, să privim adevărul în față și să recunoaștem atunci când greșim. Pe această comportare se
bazează stabilitatea relațiilor și numai dacă procedăm în felul acesta ideile pe care le emitem nu ne
compromit parteneriatele pe care le avem în derulare și de la care așteptăm atât de mult.
Dacă nu vom proceda așa, vom constata că repetăm o schemă greșită pe care am folosit-o
foarte mult în prima parte a lunii noiembrie. Pentru că de această dată nu mai avem planete
retrograde, ni se va părea că situația este altfel însă este vorba despre aceeași greutate pe care
comunitatea o pune pe umerii individului și se grăbește să ia decizii rapide, urgente în ceea ce
privește administrarea patrimoniului personal sau rezolvarea conflictelor cu cei situați pe un alt
tronson de vârstă sau pe o altă filiera profesională.
Acesta este fondul pe care Luna va trece în Leu în mijlocul zilei de 27 decembrie, căutând să
încălzească sentimentele și să aducă multe ambiții acolo unde până acum am privit evenimentele
sociale cu reținere sau teamă. În tipul acesta de previziuni pe care le facem aici, acela care se
bazează pe îndrumare, pe ghidare, pe recomandări, nu pe anticiparea unor evenimente în mod
particular, impactul pe care îl are Luna în Leu este unul aparte. Cu toții avem nevoie de sentimente
calde, cu toții avem nevoie să fim mai optimiști, mai deschiși, mai permisivi față de ideile celorlalți
și, în egală măsură, să nu ne pierdem identitatea și să ne menținem stabilitatea pe traseul pe care lam ales. Din această cauză căldura care ne vine din tranzitul lunii prin zodia Leu nu va vorbi atât de
mult despre orgolii care rănesc relații, cât despre forța care menține integritatea personală pentru o
mai mare perioadă de timp. De această dată careul Lună-Junon ne aduce în fața unor încercări de
natură relațională pe care unii le vor gestiona foarte greu. Ne referim aici la complexe de
inferioritate sau la rememorarea unor evenimente pe care am refuzat să le uităm. Faptul că acum
când Luna ne aduce stima de sine la cote ridicate alegem să ne amintim despre aceste lucruri, arată
că avem nevoie să fim apreciați prin tot ceea ce ne definește, fie că este calitate sau defect. Astfel,
ne aflăm acum în fața unui fenomen foarte interesant. Binele va fi ținut la suprafață de cel slab
pentru că are nevoie să îi fie văzut de toată lumea că este cel puternic pentru că numai acesta poate
răspândi informația pe tronsoane diferite de vârstă, profesionale sau culturale. Așa cum se poate
constata, această simbioză reînvie anumite probleme interne sau nemulțumiri față de metoda
folosită însă nu influențează în rău rezultatul.
Astfel, în 28 decembrie constatăm că apropierea de finalul anului ne învață cum să depășim
situațiile ridicole și cum să ne punem mai bine în valoare pentru a fi apreciați nu desconsiderați,
pentru a fi respectați pentru obiceiurile pe care le avem, pentru tradițiile pe care le păstrăm nu
acuzați că am pornit pe o linie moartă. Unghiul pozitiv care se construiește între Mercur și Capul
Dragonului prin care se va media tendința Nodurilor aduce, practic, primele rezultate pozitive ale
acelor evenimente speciale pe care le considerăm eliberatoare sau încărcate de abundență.
Momentul acesta aduce inspirație, comunicare, respect față de rezultatele muncii celorlalți sau o
comunicare mult mai ușoară între departamente sau segmente de vârsta.
Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală acest unghi înseamnă împăcare cu trecutul. Până acum au fost prea mult marcați de faptul
că trebuie să-și amintească, să rezolve probleme dintr-o perioadă în care nu au fuzionat la cotele
cele mai bune, că au fost implicați în activități care nu i-au pus în valoare sau care s-au dovedit a fi
puternic retrograzi şi au rămas cu o amintire neplăcută și cu accente grave pe acele episoade. Acum
se bucură că a răsărit Soarele și pentru ei, ca au ocazia să-și spună punctul de vedere, să clarifice
ori, fără să folosească termeni, noțiuni, cuvinte, adică doar prin nonverbal ori prin statutul pe care-l
au să convingă auditoriul de calitatea morală pe care o dețin ori de nivelul cunoștințelor.
Singurul lucru negativ care putea să vină din această dispunere specială ar fi, doar în cazul
celor care au mai dovedit până acum că sunt prea mândri, prea orgolioși sau răsfățați, să considere
că succesul lor trebuie neapărat să se bazeze pe insuccesul celorlalți. Aceștia nu se vor desprinde de
opoziția pe care Uranus o realizează cu Lilith, adică de comportamentele eronate căutând tot felul
de motive pentru a-i pune în dificultate pe cei din jur, pentru a-i compromite sau a pune la îndoială
rezultatele muncii lor. Comunitatea îi va marginaliza pe aceștia, dar acolo unde avem de-a face cu
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personaje puternice, dacă sunt orientate negativ, își vor face foarte clar simțită prezența în
încercarea lor de a supraviețui.
Există și o soluție în fața acestor atacuri. Apărarea prin mediere este soluția cea mai bună și
este important să le ascultăm acestora punctul de vedere, să le tolerăm în limita puterii sterile
proaste pentru ca după ce și-au terminat reprezentația, să le punem în față oglinda și să le arătăm
cum arată în realitate. Din această cauză doar cei care lucrează cu energia vor avea puterea să
manipuleze noțiunile în felul acesta, să lucreze atât de rafinat de distins și de elegant încât să se
folosească de inspirația susținută de raportul pozitiv construit între Mercur și Axa Dragonului, fără
a distruge lucrurile bune pe care până și aceste personaje nefericite le au.
Când Soarele și Neptun își împlinesc sextilul lor, randamentul lucrului fizic scade pentru că
preocuparea către lucrurile spirituale este accentuată. Din nefericire, această preocupare nu va fi
susținută de întregul context astral. Pe de o parte trimiterea către cea de-a doua decadă a lunii
ianuarie, când am avut de traversat anumite episoade complicate, mai ales conjuncția lui Marte cu
Neptun sau careul lui Marte cu Saturn, ne-am însușit anumite experiențe prin duritate sau
constrângere. Există tendința ca acum, făcând trimitere către ceea ce s-a întâmplat în a doua decadă
anului 2015, să considerăm că numai prin constrângere sau conflicte putem deveni înțelepți. Este
adevărat că întotdeauna adversarul este profesorul cel mai bun pentru că nu ține cont de slăbiciunile
individului și mai ales nu ține cont de păcăleala minții, aceea care cere timp pentru a se transforma.
Dacă acum prin sextilul Soarelui cu Neptun cerem timp pentru a ne transforma, înseamnă că
deținem deja soluția, dar avem nevoie de o nouă formă de iluzie, păcăleală, prin care noile structuri
ale minții să se adapteze la cerințele prezentului. De aici și conflictul între idee și dorință, de aici și
intense frământări existențiale, acelea care nu pot fi rezolvate ușor, nici măcar prin intervenții
spirituale.
Dar pentru că scopul principal pentru care ne este dat să aflăm dinainte cam care este
direcția spre care ne îndreptăm este acela de a primi din partea acestui context astral o îndrumare,
înțelegem că tensiunile care ne captează acum tot spectrul percepțiilor ne duc spre eliberare. Ca
eveniment concret, ziua de 29 decembrie poate aduce un anunț public, un verdict sau lansarea unei
idei care va frământa pe toată lumea. Motivul principal pentru care este lansata această idee vizează,
în special, informarea cu privire la o nouă formă de izolare. Dacă judecăm această informație pe
baza conjuncției iminente pe care Chiron o realizează cu Coada Dragonului înțelegem că anul
secretelor dezvăluite încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Se vor face destăinuiri despre afecțiuni sau
dezechilibre care până acum au fost ținute departe de privirile curioase, pentru că nu exista o
explicație ori pentru că, ceea ce ar fi trebuit explicat, nu ar fi fost pe placul maselor.
Sigur, atunci când ne confruntăm cu probleme de genul acesta nu trebuie să ne așteptăm ca
personajele care se ocupă de informare sau, mai exact, de dezinformare să țină cont de opiniile celor
din jur. La fel se întâmplă și cu votul, despre care noi, cetățenii, credem că poate schimba ceva. Numi exprim aici o părere personală referitoare la dezamăgirea față de această formă de exprimare
publică, ci vreau să aduc în discuție faptul că aceasta este o idee unanim acceptată. Dintre toți cei
care au atins acest subiect spinos, Mark Twain a avut exprimarea cea mai plastică: "Dacă am
schimba ceva prin vot, nu ne-ar lăsa nimeni să votăm”.
Sigur, informația conținută în mesajul astral al zilei de 29 decembrie nu se referă în mod
special la această formă de exprimare socială. Ea se referă la starea de sănătate, la contactul cu
anumite substanțe care pot produce in corp modificări importante, la adoptarea unor reguli sociale
care influențează comportamentul uman și care duc, indubitabil, la ceea ce acum numim generic
“boală”. Pe viitor, ceea ce acum numim boală s-ar putea să beneficieze de o altă încadrare, astfel
încât dezechilibru produs de ceea ce se face acum public să nu obțină încadrarea pentru acceptarea
căreia luptăm acum.
Totuși, nu trebuie să uităm că ultima decadă anului 2015 reprezintă zona de legătură între
ceea ce s-a întâmplat în anul curent și ceea ce se va întâmpla în anul următor. Asta înseamnă că la
orice formă de expresie am face referire acum exclusiv la 2015, nu trebuie pus pe ceea ce urmează
să se întâmple doar în 2016. Informația are nevoie de viziune de ansamblu adică să fie privită în
cadrul general al contextul acesta care depășește spațiul unui singur an.
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Acesta este fondul pe care Luna va trece în zodia Fecioară și va încerca să ne armonizeze cu
idealurile ambițioase pentru ca izolarea, în cazul celor care o vor prefera adevărul personal, să nu fie
atât de dură sau de complicată. Practic intrarea Lunii în zodia Fecioară ne pregătește pentru
întâlnirea sa cu Jupiter care se va consuma în ultima zi a anului și, de asemenea, tot atunci vom
traversa, cu câteva minute înainte ca anul să se încheie, inițierea unui nou ciclu draconitic, adică
întâlnirea Lunii cu Capul Dragonului.
Faptul că Venus a fost foarte activă pe ultimul grad al zodiei Scorpion nu înseamnă că a
dominat spectrul preocupărilor din această perioadă. Sfera sa de influență s-a axat mai curând pe un
proces de investigare pe care mulți ar fi dorit să îl desfășoare în grupuri tematice sau împreună cu
prietenii. Fenomenul social nu a permis desfășurarea în modul acesta și atunci curiozitatea, interesul
pentru procesele sociale sau, mai plastic, preocuparea pentru ceea ce se întâmplă în ograda celuilalt,
a devenit un element ce ține nu de știrea zilei, ci de misterul dezvăluit, arătându-ne acum, la final de
an, că unii doar de asta s-au preocupat.
Trecând în Săgetător îi va face pe oameni mult mai deschiși și mai interesați de salvarea
aparențelor, de tot ceea ce strălucește, atât referitor la articole vestimentare, cât și la dantelării
verbale sau chiar idei. Practic, ajunși acum la finalul anului 2015 descoperim că până la urmă ceea
ce este esențial ține de atitudinea pe care omul o are față de lucrurile frumoase care există în jurul
său. Nu contează atât de mult caracterul dramatic al vieții sale, pentru că de asta au grijă vrăjmașii,
noi trebuie să ne preocupăm de ceea ce este
frumos și de ceea ce trebuie să udăm pentru a
crește prin această calitate.
Astfel, ultima decada lunii decembrie și
implicit anului 2015 ne aduc în fața unor
înțelepciuni de care nu am crezut că suntem în
stare. Vom avea puterea să facem o
retrospectiva a anului 2015 și să ne aducem
aminte, punctual sau în ansamblu, de anumite
situații pe care le-am traversat pentru a ne
adânci în ceea ce ne face plăcere cel mai mult
să avem sau să primim. Nu trebuie să uităm
însă că această decadă urmărește să ne
pregătească pentru ceea ce va veni spre noi în 2016 pentru că anul 2015, împreună cu 2016, fac
parte dintr-o perioadă mult mai mare de timp care vizează pregătirea individului în vederea
transformării sale majore.
Atunci când vine vorba de informații lansate de planeta Uranus multe lucruri sunt
misterioase, ascunse înțelegerii directe și accesibile doar în momentul în care se consumă. Dar
pentru că Uranus de ani buni împlinește cu Pluton un careu va pune în aceste evenimente
neprevăzute un strop de atenție, ceea ce va permite celor interesați de analiza fenomenului social să
vadă că întâmplarea aceea pe care n-au putut să o prevină în totalitate sau pe care o înțeleg corect
numai atunci când se consumă, face parte dintr-o schemă mult mai mare.
Nu doar pentru că așa ne învață contextul astral de acum, ci, în general, pe orice context
astral, este nevoie să dăm dovadă de modestie, de înțelegere, de atenție și de profunzime. În egală
măsură nu trebuie să uităm, că dacă cerem contextului astral să ne oblige să învățăm anumite lucruri
despre oameni atunci acest context nu ne va proteja orgoliile, ci o va face după ritmul impus de
contextul obiectiv. Dacă alegem, cu fiecare lună, să dezvoltăm acest plan al înțelegerii, puțin câte
puțin, chiar dacă nu răspundem în totalitate recomandărilor făcute de contextul astral curent, dar
măcar ne preocupăm să fim atenți pentru a nu greși prea mult, înseamnă că suntem pregătiți pentru
ceea ce va veni spre noi în 2016.
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“Nimănui cu nimic nu fiți datori,
decât cu iubirea unuia față de altul.”
(Romani 13:8)
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BERBEC

“Doamne, de ce trebuie sa traiesti cu moartea in suflet... cand
viata ar putea fi atat de frumoasa? “ (Dinu Lipatti)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

MIRCEA FLORIAN
(1/13.04.1888, București - 31.10.1960, București)
Filosof
În 1914 își susține
doctoratul în filosofic în
Germania, cu teza „Der Begriff
der Zeit bei Henri Bergson”
(Conceptul de timp la Henri
Bergson). A fost profesor la
Universitatea din București și a
condus Sectorul de istorie a
filosofiei la Institutul de
Filosofic de pe lângă Academia
Română. Gândirea logică a lui
Titu Maiorescu, profesorul său,
l-a marcat pentru toată viața.

Principalele scrieri: Îndrumare în
filosofie,
1922;
Știință
și
raționalism, 1926; Metafizica și
problematica ei, 1932; Antinomiile
credinței, 1936; Cunoaștere și
existență, 1939; Reforma logicei,
1942; Reconstrucție filosofică,
1943; Metafizică și artă, 1945;
Misticism și credință, 1946;
Filosofia Renașterii, 1948; Logica
lui Aristotel, 1957. Membru postmortem al Academiei Române
(1990).

DINU LIPATTI
(19.03/01.04.1917. București - 2.12.1950, Geneva)
Pianist, compozitor și pedagog
Frate cu Valentin L. Crescut într-o
familie cu tradiție muzicală - tatăl său era un
talentat violonist amator care studiase cu Pablo
Sarasate, mama - o excelentă pianistă, iar naș de
botez i-a fost George Enescu - i s-au recunoscut
și cultivat din fragedă
copilărie înclinațiile
muzicale. A fost
acceptat ca elev de
exigenta profesoară
de
pian
Florica
Musicescu, care i-a
dat
o
educație
artistică serioasă, care
să-i
permită
dezvoltarea talentului
nativ, între timp este
admis
la
Conservatorul
din
București, pentru ca în 1934 să participe la
concursul internațional de pian din Viena.
Faptul că i s-a decernat doar al doilea premiu l-a
determinat pe faimosul pianist francez Alfred
Cortot să părăsească juriul în semn de protest.
Cortot l-a invitat la Paris să-și continue sub
conducerea sa studiile de pian la École
Nationale de Musique. Aici ia și lecții de
compoziție cu Paul Dukas și Nadia Boulanger și

de artă dirijorală cu Charles Munch. În 1936 își
începe cariera de pianist concertist în diverse
orașe europene, reputația sa continuând să
crească la fiecare apariție în public. La începutul
celui de al Doilea Război Mondial revine la
București
din
Elvetia,
unde
devine profesor de
pian
la
Conservatorul din
Geneva. Prieten cu
Clara Haskil. Își
continuă
cariera
concertistica
în
recitaluri de pian
sau
ca
solist
împreună
cu
orchestre dirijate de
1
Ierbert
von
Karajan sau Alceo Galliera, realizează în studio
imprimări pe discuri. În timp ce se pregătea
pentru un turneu de concerte în America, se
descoperă că suferă de leucemie. În repertoriul
său prevalau operele unor compozitori ca
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Frédéric Chopin, Béla Bartók, dar și
Robert Schumann, Edward Grieg, Maurice
Ravel, Domenico Scarlatti. Era foarte exigent cu
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Compozițiile sale, printre care Fantezie pentru
pian, vioară și violoncel opus 1 (1933), Șătrarii,
suită pentru orchestră opus 2 (1934), Concertino
în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră
opus 3 (1936), Simfonie concertantă pentru
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două piane șt orchestră de coarde opus 5 (1938),
Sonatină pentru mâna stângă (1941) au rămas în
cea mai mare parte inedite. Casa memorială
Dinu Lipatti se află în satul Ciolcești din
comuna Leordeni, județul Argeș. Membru post
mortem al Academiei Române (1997).

C.D. ZELETIN
(13.04.1935, Burdusaci, jud. Bacău)
Eseist și traducător
Și-a ales pseudonimul după
Ștefan Z., născut în aceeași localitate.
A absolvit Facultatea de Medicină la
București. Profesor la Catedra de
biofizică a Facultății de Medicină și
Farmacie din București. Lucrări:
traduceri - Michelangelo, Sonete,
1964; Lirica Renașterii italiene, 1966;
Sonetul italian in Evul Mediu și
Renaștere, 1970; Călătorie spre
transparență, poezii. 1977; Lirica
franceză modernă, florilegiu, 1981;
Respiro în amonte, eseuri, 1995;
Adagii, proză aforistică, 1999;
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Principesa Elena Bibescu,
marca pianistă, 2008. Membru
al
Consiliului
Societății
Române de Biofizică Pură și
Aplicată,
membru
al
Academiei
de
Științe
Medicale, membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
Distins cu Ordinul Național
Serviciu Credincios în grad de
Ofițer și cu Medalia de Aur,
Edinburgh, Anglia, 1965,
pentru Michelangelo, Sonete.
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Provocări. Sunt explorate sentimentele ca și cum sunt probleme sociale. Evenimente
importante pentru următorii 10 ani. Nevoie de ridicare la noi standarde. Vor să facă impresii bune.
Sănătate afectată de epuizare nervoasă. Dușmanii se înmulțesc. Epuizare. Răspund provocărilor.
Pot deveni protectori. Dezvoltă o curiozitate nefirească pentru ceea ce se întâmplă cu ceilalți.
Declară război celor care le stau în cale. Autoperfecționare. Compromisuri. Separare. Conflict
deschis. Au nevoie de preschimbare. Relații încercate. Preocupări majore față de carieră.
Neatenția îi transformă în oameni foarte duri.
2015 este pentru berbeci un an de mari provocări. În primul rând, vor avea un tranzit lung al
planetei Marte care, la începutul anului, se va afla pe casa prietenilor și a protectorilor (a XI-a), iar
la finalul anului 2015 în casa parteneriatelor (a VII-a) reușind să parcurgă o mare parte din
horoscopul lor care se adresează mai mult vieții intime sau explorării acelor sentimente, acelor
sectoare de viață pe care, în general, berbecii le ignoră sau le tratează ca și cum sunt probleme
sociale. Uranus va avea în continuare un tranzit prin semnul lor însă va avea o relație proastă cu
Axa Dragonului, ceea ce va însemna că 2015 va fi un an deosebit de important pentru ceea ce va
urma în următorul deceniu. Saturn va avea o perioadă de tranzit în Săgetător, apoi, la mijlocul lunii
martie, va intra în mers retrograd și până în august va tranzita o parte din zodia Scorpion urmând ca
a doua parte a lunii septembrie să se întoarcă în Săgetător. Asta înseamnă că îi va mobiliza pe
dorința de a se ridica la anumite standarde, pe necesitatea de a se strămuta, de a pleca din locul în
care sunt sau de a progresa pe linie profesională. Tot anul vor fi mobilizați de aceste ambiții de a
face impresie bună, de a fi cei mai buni la locul de muncă, în relație cu prietenii sau în relațiile
parteneriale.
Cele mai mari probleme ale anului 2015 sunt date de faptul că o mare parte a acestui
interval, pentru ei, va fi dominat de accentuarea caselor a VI-a şi a VII-a. 2015 poate veni cu
probleme de sănătate cauzate de epuizare nervoasă sau fizică, de autovătămări, în special spre
finalul anului sau de conflicte parteneriale care ar putea să le aducă acestora dușmani cât pentru
toată viața. Cel care a petrecut până acum în ultimii ani căutând să câștige bani sau atenție prin
mijloace mai puțin corecte, ar putea avea, spre finalul anului 2015, probleme cu legea sau, prin
impactul justiției divine, probleme de sănătate pe care să nu și le poată rezolva mult timp de acum
încolo. Vorbim, astfel, despre un mare impact pe care 2015 îl are asupra berbecilor nu doar asupra a
ceea ce apare și se consuma acum, cât pentru evenimentele care se vor desfășura în următorul
deceniu. Bazele a ceea ce se va întâmpla pe viitor se pun în 2015, de aceea se vor vedea la sfârșitul
anului epuizați din punct de vedere psihic, iar unii chiar depășiți de situațiile sociale, însă suficiente
puternici încât să facă față situațiilor care vor veni cel puțin în 2016.
Ceea ce le va plăcea foarte mult berbecilor și care se va consumam prima parte a anului este
dat de șansa de a deveni protectori pentru cei din preajmă. Este adevărat, uneori se vor dovedi prea
duri sau vor căuta să domine ideile celor din jur cu experiențele lor, cu ceea ce știu despre viață sau
cu ceea ce caută ca răspuns la problemele aflate acum în derulare. Le va plăcea însă acest joc al
vieții și de fiecare dată când, din primăvară încolo, se vor afla într-un moment dificil în relațiile cu
partenerii sau în raportul cu sine își vor aminti cât de bine s-au simțit în această postură și ce ființe
minunate sunt.
Anul 2015, fiind anul secretelor dezvăluite, pentru berbeci înseamnă a dezvolta o curiozitate
nefirească pentru ceea ce se întâmplă în ograda celuilalt. Asta nu se va întâmpla de la sine, ci vor fi
provocați prin faptul că nu vor fi lăsați să atingă performanța profesională pe care și-o propun.
Practic, nu se știe dacă în absența unui factor perturbator aceștia ar fi putut cu resursele pe care le au
să atingă performanța propusă. Cert este că vor fi nervoși irascibil și vor declara război celor care îi
vor deranja sau care le vor compromite statutul social.
Vor fi, de asemenea, preocupați, ca un element auxiliar ambițiilor profesionale, să învețe
lucruri noi despre meseria pe care o practică ori să învețe o altă meserie sau să caute să o practice pe
aceea pe care-o știu mai bine într-o altă locație, într-o altă localitate sau poate chiar în străinătate.
Totuși, 2015, cu toate beneficiile care le va bucura sufletul, vine și cu pericole foarte mari,
de aceea își vor aminti cu ușurință de riscurile majore pe lângă care au trecut, pericolele ample pe
care le-au întâmpinat atât în ceea ce privește starea de sănătate, relațiile sociale, profesionale,
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compromisurile pe care a trebuit să le facă pentru a-și menține locul de muncă sau imaginea la locul
de muncă ori faptul că sunt în prag de divorț, în partaj, în procese sau în conflict deschis cu cei pe
care până acum i-au admirat sau cu care au avut o relație foarte bună.
În tot acest carusel astral, faptul că Lilith și Capul Dragonului fac schimb de roluri, adică
Lilith va trece în Balanță și Capul Dragonului în Fecioară îi va bulversa pe berbeci pentru că, dacă
își vor stabili de la începutul anului anumite obiective, vor observa că toate evenimentele care se
consumă pe parcurs le vorbesc despre preschimbare, înlocuire, inversarea priorităților sau abandon.
Dacă sunt foarte egoiști sau atașați de aceste lucruri pe care și le-au stabilit de la început, vor avea și
mai multe greutăți pentru că de această dată contextul astral nu este flexibil decât în a le face
probleme pe segmentul relației cu sine, a cuplului sau a modului în care se fac utili pentru societate.
Trecerea Capului Dragonului pe casa a VI-a arată că aceștia sunt cu adevărat preocupați de cariera
lor și urmăresc să-și consume foarte multă atenție pe direcția aceasta. Unii se vor simți motivați să o
ia pe traseul acesta pentru că vor fi foarte dezamăgiți de partenerul de viață. Casa parteneriatelor
este mult încercată în 2015 și este important să se pregătească pentru a face față unor tulburări pe
care nu le-au fiecare an. Dacă își propun idealuri ambițioase pentru a fugi de sine atunci problemele
relaționale îi vor găsi cu garda jos. Vor crede că toată viața au dormit în pat cu dușmanul și singura
soluție acum este să se despartă definitiv și să nu mai vadă această ființă niciodată de-a lungul vieții.
Această decizie, în cele mai multe din cazuri, este abuzivă și nu îi va ajuta. Nu persoana care
săvârșește eroarea este problema, ci faptul că ambițiile lor le-au întunecat mintea și nu au văzut
semnele pe care le-au primit din abundență de la începutul anului. Nicio problemă pe care berbecii
o vor avea de-a lungul lui 2015 nu vine neanunțată. Din această cauză, dacă iau decizii categorice o
fac pentru a ascunde că, până în momentul acela, nu au fost atenți, fără să conteze motivul.
Așadar, 2015 se anunță un an puternic pentru berbeci, dar și încărcat de pericole foarte mari
pentru că reactivează o casă pe care n-o stăpânesc foarte bine, casa a VI-a sau le slăbesc puterea de
a acționa în sectorul celuilalt, așa cum nu s-a întâmplat în ultimii ani.

IANUARIE
Preocupare față de misterele celorlalți. Invitație la a se transformam protectori.
Descoperiri importante. Doresc propria lor dreptate. Traseul nu se termină. Descoperiri despre
sine pe care să le așeze la baza unor relații. Îi hrănesc pe ceilalți cu sentimente stranii. Putere
specială în a proteja sau susține. Fac lucruri ieșite din comun. Router majore. Libertate. Cheltuieli
suplimentare. Simt trădarea. Își trăiesc drama în intimitate. Trăiesc pe două fronturi. Sunt căutați
pentru oferii sfaturi, consultanță. Se simt privilegiați. Sunt îndemnați să comunice în alt mod. Sunt
irascibili, nervoși și vor să distrugă totul în jur. Câștigă într-o confruntare deschisă. Fac față unui
efort susținut. Nu sunt în stare să găsească soluții reale la propriile probleme pe care le
traversează.
Luna ianuarie îi familiarizează pe berbeci cu elementele specifice acestui an referitoare la
modul cum sunt gestionate misterele din viețile celorlalți sau anumite informații la care până acum
nu au avut acces. Vorbim aici despre însușirea unor noi etaloane de viață, despre deschideri speciale
sau, mai corect, orientarea atenției către anumite personaje pe care în viitor să și le transforme în
protectori. Marte se află în plin tranzit prin zodia Vărsător, adică prin casa a XI-a, de unde le
lansează invitația specială pentru a se transforma ei înșiși în protectori pentru ceilalți. Chiar din
prima zi a acestui an Marte va împlini o opoziție cu Jupiter și vor considera că rolul de protector sau
de justițiar li se potrivește de minune și, mai ales, este ceva ce merita cu adevărat.
Și pentru ei, ca și pentru celelalte semne zodiacale, luna ianuarie vine cu descoperiri
importante. Adoptarea unor decizii greșite acum, la început de lună, când Marte se află într-un
conflict deschis cu spiritul justițiar, înseamnă a arăta că mintea le este rătăcită și că nu doresc
dreptate obiectivă, ci doresc propria lor dreptate. Dacă se gândesc la probleme ample, mari, cele
care se adresează societății sau care apar din relații cu grupurile sociale, atunci berbecii au dreptate
atunci când vor să primească din nou rolul pe care l-au pierdut în anul anterior. Pe ei alegerile
multiple din 2014 i-au bulversat prea mult și i-au îndemnat să aleagă o variantă importantă pentru
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destinul lor pe care să o ducă mai departe și în acest an, fără să se gândească dacă fac o alegere
foarte bună sau nu. Chiar dacă au ales, nu putem vorbi aici despre alegere în cunoștință de cauză sau
de bucuria regăsirii unui traseu. Au ales simplu, pentru că trebuia să aleagă ceva, iar acum nu prea
sunt mulțumiți cu beneficiile acestei alegeri. Trebuie să se aștepte ca traseul să nu se termine nici
măcar în anul 2015, ci el să continue până cel mai devreme în a doua jumătate a anului 2016 când
careul dintre Pluton și Uranus se va slăbi.
Între 1 si 3 ianuarie berbecii se vor preocupa de însușirea unui mesaj venit din jur. Pentru ei
descoperirile importante rezervate primelor 10 zile ale lunii ianuarie înseamnă descoperiri despre
sine pe care apoi să le așeze la baza unor relații importante. Relațiile importante nu sunt așa cum le
gândesc ei acum pentru că vizează prelucrarea structurii afective, deoarece vor fi tentați să-i
hrănească pe ceilalți cu sentimentele care nu au fost canalizate așa cum trebuie. Ne referim aici cu
precădere la tranzitul rapid al Lunii care se pregătește în noaptea de 3 spre 4 ianuarie să treacă în
zodia Rac, acolo unde va avea de înfruntat o opoziție cu Pluton. Se pregătesc până în data de 3
ianuarie, inclusiv, pentru ceea ce vor avea de înfruntat în 5 ianuarie, când Luna va avea de împlinit
opoziția cu Pluton. Practic informațiile care se acumulează în prima perioadă a lunii ianuarie le vor
fi de un mare folos în preajma zilei de 5 ianuarie.
Dacă avem berbeci care se dovedesc a fi serioși cu colaboratorii, care sunt deschiși către a
primi informații din diverse medii, de regulă superioare, atunci avem de-a face cu ființe care merită
cu adevărat să fie protectori pentru ceilalți. Încă din 3 ianuarie Venus le intră pe casa prietenilor și a
protectorilor, iar în 5 ianuarie și Mercur întră în acest semn și, împreună cu Marte, care se află de
ceva vreme acolo, reușesc să ofere berbecilor o putere specială în a proteja sau în a susține un ideal.
În general, berbecii sunt ființe puternice care nu se opresc la idealuri simple sau la mesaje
mărunte, ci vor fructul care se află cel mai sus, să aibă parte de experiențele cele mai dure, să poată
povesti celorlalți cu mândrie ce speciali, ce minunați, ce extraordinari sunt. Au ocazia, prin
vibrațiile zodiei Vărsător, să facă lucruri ieșite din comun, dar sunt avertizați ca aceste lucruri
speciale neobișnuite nu sunt neapărat și bune.
Crucea cosmică la care participă Luna, Axa Dragonului, Uranus și Pluton împreună cu
Soarele în faza de Lună plină poate produce în viețile berbecilor rupturi majore. În ciuda a ceea ce
se lansează, acest context astral ne vorbește despre structuri necesare sau despre a oferi berbecilor
libertatea pe care au căutat-o dintotdeauna. Acesta va fi practic un impas pentru că strategiile de
viitor vor fi ușor ajustate după înțepăturile din această perioadă, după problemele pe care berbecii
au crezut că le-au lăsat în urmă și pe care acum nu le mai pot rezolva atât de ușor. Vor încerca să
facă glume, să se lupte cu toată lumea, să pună punct unor relații care păreau bune, dar nu foarte
bune cum se așteptau ei sau să-și cumpere un obiect scump și să se laude față de toată lumea ce bine
trăiesc. Prin asta arată că sunt puternici, nu neapărat și eficienți.
Abia când Luna va intra în zodia Leu, adică în mijlocul zilei de 6 ianuarie, vor încerca să fie
mai atenți la ceea ce vorbesc și la ce oamenii își adună în preajmă. Vor gusta din trădare, își vor
vedea anumite demersuri risipite, însă nu din cauza celorlalți, ci din propria lor vină. Conjunctura
astrală a momentului îi va face pe berbeci să simtă trădarea într-un mod aparte, fiind răniți de
persoanele în care o investit cea mai multă dragoste, în fața cărora au aplecat fruntea și cărora le-au
acordat cea mai mare credibilitate. Vor fi atât de surprinși de tumultul evenimentelor încât nu vor
spune nimic, nu se vor revolta împotriva lor, ci pur și simplu își vor trăi drama în intimitate. Se vor
învinui și mai mult că nu au ținut cont de avertismentele care au venit spre ei în primele zile ale
lunii ianuarie, când au văzut că anumite situații nu sunt așa cum se așteptau sau oamenii din jur nu
au calitatea pe care le-au atribuit-o.
Se vor minții pe ei în continuare că se simt bine, că au putere, că sunt fericiți și că dacă se
apelează la ajutorul lor, dacă sunt oameni căutați, solicitați întrebați, consultați atunci drama pe care
o trăiesc este doar o părere subiectivă față de anumite situații sociale obiective. De fapt, nu este așa
pentru că viața lor se desfășoară chiar de la începutul lunii ianuarie pe două fronturi. Pe de o parte,
acumulează senzații neplăcute, amintiri triste din partea celorlalți, experiențe nefericite din viețile
altora și se gândesc cu grijă să nu pățească și ei la fel. De partea cealaltă evenimentele sociale trec
în continuare prin transformări importante și libertatea pe care o resimt, prin accentuarea zodiei
Vărsător, înseamnă o armă albă care le este pusă în mână fără să știe cum s-o folosească. În felul
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acesta, fac ei legătura între dramele celorlalți și ceea ce li se întâmplă lor, dar, în realitate, nu există
nicio legătură între acestea.
Trecerea lui Marte, guvernatorul lor, în zodia Pești în 12 ianuarie înseamnă un moment în
care viața se îndreaptă către alte valori. Marte se va afla în fereastra conjuncției cu Neptun și îi va
face pe aceștia inspirați. Dacă își mențin în continuare relațiile pe care și le-au dezvoltat în perioada
de protectorat, adică de la începutul lunii ianuarie până acum, atunci lucrurile se vor orienta în
continuare pe o direcție pozitivă. Vor fi căutați pentru a oferi sfaturi, consultanță, pentru a povesti
din experiențele lor și se vor simți în continuare puternici considerând că își pot permite să spună un
neadevăr, să greșească, să pună o picătură de mânie, de revoltă, de răzbunare, de intrigă în
demersurile celor pe care-i consiliază pentru că destinul le permite. Nu, destinul nu le permite nimic
din toate aceste fapte rele, doar că aceste beneficii care vin spre ei acum și care vor dura până pe 20
februarie, când Marte le va intra în semnul lor, par permisive pentru că multe dintre ele acționează
din inerție.
Ei simt că traseul este modificat însă nu spun nimic celorlalți, nu vor să-i lase pe cei din jur
să se preocupe de grijile lor, de problemele lor sau, mai precis, nu vor să renunțe la aura de ființe
puternice care nu pot fi zdruncinate de nimic. Practic, întreaga lună ianuarie îi îndeamnă pe berbeci
să comunice în alt mod. Este adevărat unii vor comunica mai bine, mai clar, mai puternic, mai
concis însă este important să țină cont că finalitatea a ceea ce comunică acum, roadele a ceea ce pun
în pământ acum vor fi vizibile aproape de finalul lunii iunie. Cel care se pierde cu firea sau care se
lasă antrenat în aceste beneficii de moment crezând că ele se aplică pe o perioadă mare de timp vor
pierde mult la capitolul încredere și se vor adânci într-o altă etapă a complicațiilor sociale, acelea
care ne revin din relația proastă a lui Uranus cu Axa Dragonului, planetă care le trece de ceva timp
prin semnul lor.
Cei care sunt mai conștienți din fire, vor fi tentați să-și anuleze o experiență, să facă apel la
cultură prin scindare, prin distrugerea unei opere, prin reluarea unui text, reinventarea unui mod de
comportare sau reinventarea unui aparat. Pentru berbecii care sunt angrenați pe o cale spirituală sau
care sunt preocupați de ezoterism luna ianuarie va însemna contactul cu informațiile care îi
interesează cel mai mult și care, deopotrivă, îi enervează cel mai tare. Constată că nu cunosc
suficient de multe, nu pot să facă atât de multe pe cât își doresc și sunt irascibili, nervoși sau capabil
să distrugă totul în jur, chiar și relațiile bune.
În preajma zilei de 17 ianuarie, când Uranus și asteroidul Junon își vor definitiva trigonul
lor, berbecii vor câștiga într-o confruntare deschisă și nu pentru că se vor dovedi acum foarte buni,
foarte pricepuți sau capabil să facă față unui efort susținut, ci pentru că s-au dovedit în felul acesta
la începutul lunii, adică au fost puternici, buni și pricepuți la începutul anului 2015, iar acum nu
trebuie decât să se mențină.
Dacă vor fi atenți la conduită, vor observa că relația încordată care se construiește între
planetele situate pe axa Leu-Vărsător arată că sentimentele lor sunt confuze, că sunt nervoși fără
motiv și că vor prea mult de la un personaj care nu le poate oferi ceea ce vor. Pentru ei adâncirea în
incertitudine, element specific finalului de luna ianuarie înseamnă întâlnirea cu tensiuni pe care nu
vor putea să le rezolve niciodată. Ne referim aici nu doar la gândurile pozitive sau negative pe care
Neptun și Lilith, pe de o parte, sau Pluton cu Axa Dragonului, de partea cealaltă, le predispun, ci ne
referim și la faptul că Marte, guvernatorul lor, trece prin casa lucrurilor ascunse sau a bolilor
cronice (a XII-a). Asta înseamnă că problemele din exterior nu vor putea fi rezolvate rapid, berbecii
nefiind în stare să găsească soluții reale la ceea ce traversează.
Dintre toate, ziua de 20 ianuarie pare să fie una dintre cele mai încărcate zile de care
berbecii ar trebui să se ferească din a nu adopta decizii de moment sau de a nu-și lăsa liber cugetul
să se orienteze după cât de mare le este curiozitatea. Se întâmplă ca în ziua de 20 ianuarie să se
consume mai multe aspecte la care participă și guvernatorul lor, dar și să se consume momentul de
Lună nouă, ceea ce înseamnă pentru ei trasarea unor direcții pentru următoarele patru săptămâni în
care să se creadă puternici, stăpâni, să considere că pot controla totul și dintre aceștia care gândesc
așa să nu reușească să obțin această poziție decât berbecii care dețin resurse puternice. Fără resurse
berbecul în ianuarie este un miel blând care strigă după mama sa și pe care-l aud cei care vor să-l
sacrifice.
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FEBRUARIE
Încercări. Se gândesc prea mult la ziua de mâine. Descoperă lucruri importante despre
viața lor. Sunt zdruncinați. Sunt invitați să se împace cu destinul lor. O picătură de noroc. Au
nevoie de judecată sănătoasă. Femeile devin vulnerabile. Sunt invitați să se apropie de credință, de
lumina spiritului. Pierd prieteni, asociați, colaboratori. Caută un câștig mare. Se întâlnesc cu
greșelile din trecut. Trebuie să dovedească statutul său puterea. Primesc avantaje din partea celor
pe care i-au ajutat. Suferă pentru că sunt judecați. Ameliorarea unor simptome sau vindecare
miraculoasă. Se întorc în trecut. Fondul problemei se menține, se schimbă doar personajul sau
argumentul. Au curaj să meargă mai departe. Trăiesc cu speranța că viitorul va fi mai bun. Au
impresia că acum li se plătește o faptă mai veche. Prin acest ecou primesc răspunsuri.
Februarie este o lună complicată pentru berbeci deoarece aduce ca principal eveniment
întâlnirea lui Uranus cu Coada Dragonului pe zodia lor, semn că au ajuns în punctul final al unor
evenimente, întâmplări sau conjuncturi pe care nu le mai pot suporta. Se gândesc cu teamă la ziua
de mâine, că nu mai pot face față la atât de multe probleme și îi bate gândul să pornească pe un
drum nou. Așa au procedat și în anul anterior însă atunci au avut impresia că se aflau în fața unui
noroc și că prin bucuriile momentului pot duce mai departe demersurile pe care și le-au dorit cel
mai mult. Acum realizează că cel puțin în parte s-au înșelat.
Chiar de la începutul lunii constată că pe casa a XII-a a lucrurilor ascunse au de traversat
două conjuncții: Venus - Neptun și Chiron - Marte. Prin aceste conjuncții berbecii vor fi siguri pe ei
doar că această energie a siguranței nu are baze solide, adică sunt siguri pe probleme, pe lipsuri, pe
despărțiri sau pe ceea ce îi ustură mai tare. Au șansa însă ca în această lună să descopere anumite
lucruri importante despre viața lor. Se întâmplă acest lucru într-un moment în care vor fi zdruncinați
din temelii. Practic, debutul lunii februarie înseamnă nu doar relația proastă a lui Uranus cu Axa
Dragonului, ci și ipostaza de planetă mediatoare pe care Soarele și-o atribuie cu scopul de a-i mai
împăca pe berbeci cu destinul lor.
Dacă sunt berbeci care au o profunzime a sufletului aparte atunci începutul lunii februarie ar
putea să le aducă o picătură de noroc. Este adevărat, se va pune problema și unor costuri
suplimentare pentru ca acest noroc să vină aproape de ei. Din această cauză este indicat să insiste
mult pe ideea calculului înțelept, a judecăților sănătoase pentru că un berbec risipitor nu va primi în
prezent mai mult decât a primit până acum și a aruncat pe fereastră, adică norocul înseamnă și
constanță pozitivă.
Femeile vor fi cu mult mai vulnerabile decât bărbații pentru că Venus se va afla în opoziție
cu Lilith pe axa Fecioară-Pești îndemnându-le să fie reținute la vorbă și zgârcite la sentimente.
Pentru a compensa un neajuns acestea se vor apropia de credință, de religie, de oamenii care emană
lumină, căldură, sentimente curate în ideea că prin intermediul lor scapă și ele de probleme.
Este adevărat, zodia Vărsător găzduiește în continuare două corpuri cerești, adică Soarele și
Mercur, doar că aceasta din urmă se află acum în mers retrograd și, în loc să le crească berbecilor
puterea prin independență, le-o diminuează. Asta înseamnă că și din cauza acestui mers retrograd a
lui Mercur ar putea să piardă prieteni, asociați ori să piardă o susținere chiar dacă i-a fost promisă.
Deși patru corpuri cerești se află în casa locurilor ascunse, berbecii nu sunt atât de liniștiți, de calmi,
de bine fixați în lumea de dincolo prin spiritualitate, prin credință, ci încearcă prin intermediul
acestora să-și rezolve o parte din probleme. Practic, ei caută câștigul cel mare și numai prin
intermediul acestuia se vor liniști.
Pe 5 februarie Mercur și Saturn vor fi în sextil și berbecilor s-ar putea să le vină un ajutor
nesperat din partea unui om foarte generos. Nu putem însă generaliza, nu putem extinde către toți
cei născuți în acest semn acest mesaj pentru ca Mercur este retrograd, iar Saturn se află într-un semn
dominat de Jupiter cel justițiar, iar aceste beneficii vin doar în cazul celor care au procedat la fel în
trecut, doar în cazul celor care au făcut bine necondiționat și fără să se aștepte la vreo recompensă
imediată. Lilith le-a trecut în casa bolilor acute și acum creează un contrast straniu prin relațiile pe
care le construiește cu planetele din zodia Pești. Fie vorbim despre o reducere a puterii de muncă,
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prin elementele neplăcute, printr-un ghinion sau un accident pe care trebuie să-l parcurgem, fie
vorbim, ca o consecință a greșelilor din trecut, de o privare de libertate sau de o accentuare
iremediabilă a unei afecțiuni.
Dacă până acum berbecii care au fost invitați să facă dovada cunoștințelor pe care le au sau
să le spună și celorlalți ce rezerve au, ce economii în bancă sau câte proprietăți dețin au putut să
ocolească răspunsul pe motiv că nu interesează pe nimeni ce au ei, acum trebuie să facă
demonstrație de forță, iar asta acum, când puterile sunt situate la cotele cele mai scăzute și când nici
măcar susținere din jur nu au pe cât de mult ar avea nevoie. Practic, singurul ajutor pe care-l
primesc vine din partea unor oameni ce au fost beneficiari ai unor avantaje primite din partea unor
berbeci.

Acolo unde nu se vor descurca, reputația le va fi afectată și, pentru că berbecii, în general,
sunt firi puternice și reușesc să se descurce cu brio în situații limită, cel mai mult vor fi afectați de
faptul că nu vor fi iubiți, ci judecați. Aceasta va fi drama lunii februarie, aceea care le spune
berbecilor ce nu au făcut bine, unde nu au iubit cum trebuie și unde au greșit intenționat. Acum sunt
privați de ceea ce își doresc cel mai mult: căldură, protecție, înțelegere. Atât de multe reproșuri câte
vor auzii în luna februarie s-ar putea să nu vor mai audă tot anul, de aceea berbecii vor avea
impresia că lumea se schimbă și că nu pot să intervină cu nimic asupra acestui proces.
O parte din evenimentele rezervate lunii februarie fac trimitere, prin schema de repartizare a
decadelor, către luna aprilie când Soarele se află fie în semnul lor, fie în prima decadă a zodiei
următoare, zodia Taur. Asta înseamnă că în general problemele cu care se confruntă acum sunt
cunoscute sau ușor de recunoscut dacă se situează în afara plăcerilor sau în afara dorinței de a
domina pe cel slab. Astfel, se poate vorbi în mijlocul lunii februarie de ameliorarea simptomelor sau
chiar de vindecare spectaculoasă. Acest lucru se va consuma cu precădere după data de 11 februarie
când Mercur își va reveni din mersul retrograd.
În ultima parte a lunii februarie mulți berbeci vor avea impresia că merg înapoi spre
problemele lunii ianuarie, spre confuziile de atunci sau, de ce nu, spre libertățile pe care le-au avut
în mijlocul lunii anterioare. De această dată lucrurile sunt orientate diferit pentru că Uranus are o
relație mult mai agresivă cu Axa Dragonului și accentuarea casei a XII-a le aduce berbecilor
probleme de conștiință referitor la ceea ce s-a întâmplat în ianuarie, nu neapărat reeditarea unor
privilegii pe care le-au comportat atunci.
Dacă evenimentele concrete nu le spulberă un vis, nu îi sperie și mai mult cu faptul că nu
vor avea niciodată o șansă reală de a se ridica deasupra propriei condiții, atunci, în special după 20
februarie, când Marte le intră pe semnul lor împreună cu Venus, vor putea să ia hotărâri importante
care să le rezolve în primul rând anumite probleme materiale apoi pe cele de conștiință. Problemele
afective se mențin chiar dacă prin alte explicații, prin alte conjuncturi pentru că de această dată
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Soarele intră în fereastra opoziției cu Lilith și a conjuncției cu Neptun, iar dacă Venus și Marte vor
trece în Berbec. Fondul problemei se menține. Se schimbă doar argumentul sau personajul.
Configurația numită Zmeu care se construiește între Junon, Saturn, Mercur și planetele din
Berbec, cele care abia au intrat în acest semn, vorbesc despre dreptul individului de a se revolta
împotriva celui care îi cere prea mult sau împotriva unui torționar. Acesta este momentul în care
berbecii vor simți că nu pot să-și depășească propria condiție, nu pot mai mult chiar dacă acum simt
că au mai multă forță, mai multă determinare, că au mai mulți oameni în jur pe care se pot baza.
Asta se întâmplă pentru ca planetele care au intrat în Berbec se apropie cu pași repezi de conjuncția
cu Coada Dragonului, moment în care berbecii vor trebui să dea socoteală pentru nesăbuința
vremurilor apuse și, chiar și când este liniște în jur, ei aud un zgomot de fond obositor care îi
presează ori îi tulbură. Asta nu înseamnă că dorește cineva să-i pedepsească pe berbeci pentru ceea
ce au făcut, pentru că nimeni nu este perfect, cu toții greșim.
Dar lucrurile nu sunt atât de negative, atât de periculoase sau atât de apăsătoare în mod
continuu. Finalul lunii februarie aduce împlinirea unui trigon între Marte și Saturn care le sporește
încrederea în sine și curajul de a merge mai departe. Berbecii sunt renumiți că pot trăi bine în
condiții grele, că pot ieși victorioși din confruntări care pe alte persoane născute în alte zodii le
sperie. Între conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului și trigonului lui Saturn cu Marte există o
anume rezonanță și anume faptul că prin intermediul guvernatorului lor, adică prin intermediul lui
Uranus, Saturn se împrietenește cu Uranus și berbecii au speranța că pe viitor lucrurile s-ar putea
îndrepta. Este adevărat, finalul lunii februarie înseamnă pentru berbeci vârful unor confruntări care
are legătură cu trecutul personal, dar mai ales cu acele idei pe care le-au susținut în trecut cu tărie.
Mulți au impresia că acum li se plătește o faptă mai veche și cei care sunt de felul lor mai conștienți
se gândesc cu grijă că răsplata s-ar putea să nu fie nici măcar la fel de bună pe cât le-a fost fapta
anterioară. Această conjunctură îi îndemână spre educație sau spre a căuta în adâncul sufletului
răspunsuri la problemele cu care se confruntă.
Deciziile categorice, acelea care au menirea de a împrăștia un vis frumos, devin acum
mijloace prin care berbecii se asociază pe criteriul forței însă nu la vedere, ci pe ascuns, adică așa
cum nu prea le este specific, ei fiind de felul lor destul de direcți. Din această cauză mulți dintre
nativii acestei zodii vor avea un final de lună februarie încărcat de frământări, de neastâmpăr sau de
insatisfacție. Simt că sunt puși să facă lucruri pe care nu le-au făcut niciodată sau care nu le sunt
specifice. Nu același lucru vor gândi și liderii care, prin faptul că au exersat compromisul, nu vor
vedea speculațiile de acum sau coborârea standardului ca pe un element menit să-i compromită, ci,
dimpotrivă, ca pe unul care să îi promoveze ori să îi scoată din impas.

MARTIE
Tulburări sociale. Acțiuni prea dure. Judecă greșit evenimentele sociale, dar și oamenii.
Sentimente complicate sau restrictive. Au viteză de reacție. Vor încerca să răstoarnă lumea pe
motiv că merită. Prea multă îndrăzneală. Acțiunile lor trezesc admirație și disprețul deopotrivă.
Sunt justițiari. Apăsarea și problemele îi maturizează. Cercetare. Stabilesc dacă efortul a meritat.
Se pedepsesc pe sine. Atenția este îndreptată către trecut. Am nevoie de șlefuire a caracterului. O
iau de la capăt. Moment de cumpănă. Din interior le vin informații noi. Obțin informații foarte
importante pentru următoarea perioadă. Sunt ajutați să evolueze. Griji materiale. Devin creatori.
Proiecte îndrăznețe. Atracție către cunoaștere, studiu, cultură. Sunt obsedați de victorie. Secretele
sunt compromițătoare. Își încearcă asociații sau colaboratorii. Interpretează experiențele prin
răutăți sau subiectivism e. Liniștea vine dintr-o mare profunzime. Cei care le-au promis trebuie să
se țină de cuvânt. Sunt orbiți de frustrarea că nu primesc ceea ce cer.
Luna martie vine pentru berbeci cu noi variante de a se desfășura sau de a merge mai
departe pe traseul pe care și l-au conturat prin actele lunilor anterioare. Chiar de la începutul lunii,
adică din prima zi, Soarele își va împlini opoziția cu Lilith și asta înseamnă disconfort fizic psihic și
afectiv care se va solda cu o tulburare în plan social. Vorbim aici despre libertatea de expresie sau
despre tendința de a refuza educația sau ajutorul venit din partea unui protector. Dacă judecăm
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aceste tendințe agresive prin directivele generale ale lunii martie înțelegem că speranța le vine acum
prin umilințele pe care le provoacă celorlalți. Această tendință nu se va menține toată luna, dar
conform dictonului “Tonul face muzica” este posibil ca mulți dintre nativii acestei zodii odată ce sau pornit, să nu se mai poate opri. În continuitate stă în puterea lor de aș face rău singuri prin
duritate sau prin faptul că, judecând greșit evenimentele sociale, consideră că nu le este permis să
facă anumiți pași importanți.
Dar opoziția Soarelui cu Lilith vine spre ei și cu un bine izolat. Acesta este susținut și de
opoziția lui Mercur cu Jupiter de pe axa Leu-Vărsător care arată că sentimentele sunt complicate
sau restrictive. Putem evalua însă această situație și prin tendința de a risipirii un drept. Judecând că
planetele Marte, Venus și Uranus se află în plină tranzit prin semnul lor înțelegem că vor dori să
distrugă ceea ce cred că trebuie înlocuit. Vorbim aici despre ușurința berbecilor de a lovi cu capul
acolo unde nu trebuie. Viciul li se întoarce din nou în viața proprie și, așa cum au constatat la
începutul anului 2015, anumite evenimente le scapă printre degete.
În 3 martie când Jupiter și Uranus se întâlnesc într-un trigon, Luna se află în conjuncție cu
Jupiter asta înseamnă că vor dori să acopere toate aceste situații obișnuite prin viteză de reacție sau
prin apel la demnitate, la mândrie, la puterea pe care au dovedit-o. Berbecii la acest început de lună
martie nu vor fi așa cum sunt celelalte zodii care vor încerca să evolueze prin iertare, prin iubire sau
prin sacrificiu. Ei vor încerca să răstoarne lumea pe motiv că merită.
Lucrurile însă nu sunt după cum vor ei pentru că imediat după ce Jupiter și Uranus și-au
împlinit unghiul pozitiv vor traversa și momentul de accentuarea al axei Fecioară-Pești prin
opozițiile care se construiesc aici, inclusiv faza de Lună plină din 5 martie. Vor fi atât de îndrăzneți
în a-și prelua drepturile pe care cred că le merită încât vor reuși să se implice în tot felul de acțiuni
care vor trezi admirația și disprețul deopotrivă.
Vor exista însă și berbeci care se vor întoarce la sentimente mai bune. Aceștia chiar dacă vor
da dovadă de un individualism pronunțat, vor lăsa în urma lor rezultate pozitive. Aceștia, prin faptul
că invoca anumite evenimente care s-au consumat în primele luni ale anului își atribuie rolul de
justițiar prin caracterul benefic al acestei trăsături. Mulți dintre aceștia se vor gândi că trebuie să
facă bine ca o compensație pentru starea proastă în care se află. Această stare proastă nu se referă
numai la factorul psihic, ci și la o slăbire organică. Momentul de agitație, acela care s-a consumat în
primele zile ale acestei luni, a fost atât de intens încât berbecii au fost dispuși să-și consume totul
mizând pe un rezultat pozitiv. Oricât de bun s-a dovedit rezultatul, se pare că pe ei nu îi mulțumește
și acum cred că este mult mai bine să se implice mai mult.
Începând cu 6 martie, când Soarele și Pluton vor construi un unghi pozitiv, întreaga apăsare
care vine de pe axa Fecioară-Pești dă vieții lor o calitate aparte. Berbecii sunt altfel decât ceilalți
însă acum în intimitate nu se poate dovedi acest lucru.
Prima decadă a lunii martie se termină pentru berbeci cu o victorie. Nu se știe însă cum ies
din această victorie și cât de multe le mai rămân. Cert este că vor dori să cerceteze etapele
demersurilor în care s-au implicat pentru a vedea dacă s-a făcut dreptate sau nu, pentru a stabili dacă
deposedarea, pierderile de vitalitate sau de bunuri a însemnat o dreptate socială. Avem, astfel, de-a
face cu berbeci care vor să se pedepsească pe sine orientându-se către un traseu nou sau berbeci
care învață din nou să meargă.
De pe 10 până în 15 martie berbecii vor fi activi, poate prea activ pentru câtă putere mai au
acum și vor să demonstreze că dacă au ieșit terfeliți dintr-o confruntare chiar dacă au fost declarați
învingători ei sunt cu adevărat puternici pentru că au învins ei, nu că victoria le-a fost acordată pe
motiv că adversarul a fost slab. Vor vorbi mult despre confruntările lor, despre cum înving ei
obstacolele vieții, despre cât de pricepuți sunt și cât de pregătiți sunt pentru ceea ce vine spre ei
începând cu a doua parte a lunii martie. Este posibil ca totul să rămână în stadiu de proiect pentru că
atenția, în aceste cinci zile, de pe 10 martie până pe 15 martie, este îndreptată către trecut, către ceea
ce au săvârșit ei atunci și mai puțin către viitor, către planurile de modificare a conduitei sau de
șlefuire a caracterului. Vom vedea că sunt într-un impas chiar în ziua de 12 martie când Marte și
Pluton își vor împlini careul lor și când Luna se va afla în conjuncție cu Saturn. Vor fi atât de
porniți pe viață, atât de complexați de ceea ce nu au învins încât vor dori să o ia de la capăt, adică să
reia aceleași obiceiuri pe care s-au străduit în ultima vreme să le ascundă. Întoarcerea către trecut
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înseamnă blocaj său complex de inferioritate. Și dacă judecăm că Mercur cât de curând va ieși din
zodia Vărsător și va intra în Pești, adică pe casa a XII-a, lucrurile folositoare vor fi ascunse.
Știm însă că pentru berbecii angrenați într-un proces de evoluție accelerată, casa a XII-a
reprezintă ceea ce îi încearcă cel mai mult, grijile cele mai puternice sau memoria cea mai
dureroasă. Faptul că acum aceste planete din zodia Pești primesc opoziții din partea lumii negre din
Fecioară arată că berbecii se află acum, în luna martie, într-un moment de cumpăna al vieții. Astfel,
faptul că sunt activi în aceste cinci zile arată că din interior le vine o informație, un mesaj, o dorință
sau un impuls care va fi tradus în funcție de nivelul de cunoaștere sau de deschidere. Ne referim aici
și la faptul că în această perioadă Saturn se pregătește să intre în mers retrograd care va ține până la
vară, deci berbecii nu vor mai avea ocazia până în august să judece lucrurile cu atât de multă
determinare, disciplină sau atenție. Dacă acum nu sunt în stare să folosească o măsură corectă, un
termen corect atunci noutatea îi ia pe nepregătite și îi alungă de pe traseul firav al evoluției lor.
Acum, în aceste cinci zile, vor face pași înainte însă legați la ochi, fără să înțeleagă, să știe ori să
cunoască beneficiile majore ale acestui progres.
Chiar în 16 martie Mercur și Saturn se vor afla în careu. Asta înseamnă că momentul 16
martie reprezintă pentru berbeci secunda în care înțeleg ori conștientizează ceva important pentru ei,
ceea ce nu pot împărți cu ceilalți, dar care se va dovedi de o importanță crucială pentru evoluția lor.
Sigur, nu toți berbecii vor să evolueze, nu toți nativii acestui semn urmăresc să progreseze din punct
de vedere spiritual. Ceilalți, care privesc viața prin prozaic, vor primi din jur un îndemn, un semnal,
o avertizare și va trebui să-și ajusteze comportamentul sau regulile vieții după aceasta.
Careul Uranus-Pluton care se va împlini în 17 martie indică evenimente sociale confirmate
prin tensiune. În aceeași zi în care se împlinește careul celor doi malefici Venus va trece din Berbec
în Taur și asta înseamnă că berbecii vor fi privați de un noroc în prima parte a zilei de 17 martie.
Vor avea însă puțină șansă dacă vor confirma că sunt bine intenționați sau că au în jur oameni pe
care se pot baza care să le ofere din energia lor pozitivă. Ulterior acestui moment, grijile materiale
vor ocupa cea mai mare parte a preocupărilor lor, avantajându-i doar pe cei care au reușit cu mare
efort sau prin educație să țină drumul drept, să-și controleze firea, să fie echilibrați sau atenți la cei
din jur.
Dispunerea astrală a acestui moment le vorbește berbecilor despre adevăruri ascunse care au
nevoie să fie puse în practică. Este posibil ca unii dintre ei să considere că trebuie să scrie o carte, să
pună pe hârtie amintirile dramatice ale ultimilor ani sau ale copilăriei ori se vorbească despre viețile
celorlalți sau să pună bazele unei afaceri despre care cred că este profitabilă.
Luna nouă care se împlinește pe ultimul grad al zodiei Pești ar putea să-i pună pe gânduri
referitor la aceste proiecte foarte îndrăznețe. Acesta va fi practic momentul în care li se va arăta cât
de fricoși sunt, cât de multă mânie au împotriva celor pe care nu au reușit să-i învingă și mai ales
faptul că sunt obsedați de victorie. Vor încerca să fac o analiză practică asupra a ceea ce le-a rămas
și să caute să consume aceste rezerve pentru propria sănătate, pentru propriul echilibru, dar fără
sorți de izbândă. Ambițiile sunt atât de mari, secretele atât de compromițătoare încât puțini vor fi
aceea care vor vedea dincolo de condiționările prezentului.
Din 21 martie, când Soarele intră pe semnul lor, vor fi mai încrezător în forțele proprii și
mai curajoși atunci când nu se opune rezistență. De această dată curajul poate fi pozitiv sau nu se va
mai solda cu agresivități gratuite din partea lor, nu vor mai spune lucruri grele, ci vor fi mult mai
atenți la declarații sau la fapte. Acesta este, practic, și momentul în care berbecii vor prefera să
investească. Aici investiția nu se referă doar la bani sau la ceea ce poate fi convertit în bani, cât mai
ales la sentimente, la cunoaștere, la studii, la cultură. Prin intermediul acestora se vor simți mai
apropiați de puterea sufletească, de ceea ce îi face pe oameni mai profunzi sau mai inteligenți. În
felul acesta, se vor izola de probleme și nu vor accepta orice tip de colaborare decât dacă
interlocutorul va trece o încercare la care berbecul îl va supune.
Astfel, 24 martie este momentul în care berbecii devin înțelepți, în care sunt atenți, curajoși
sau pot deschide căi nebănuite pentru ceilalți. Dacă ar fi și mult mai atenți la experiențele pe care leau avut și nu le vor mai interpreta prin răutăți sau informații gratuite atunci vor fi invitați la progres,
vor reuși să se adâncească în ei înșiși, iar de acolo să nu mai aibă parte de surprize neplăcute. Vom
vedea și berbeci care tac însă tac adânc cu o anume însemnătate ori refuză dialogul atunci când,
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vorbind, ar trebui să spună o minciună sau să acuze pe cineva. De aici le vine și imaginea specială
pe care o vor avea berbecii spre finalul lunii martie.
Cu toate acestea, nu vor fi mulțumiți de ceea ce au acum de traversat. Vor fi oameni care se
vor revolta față de o disciplină sau vor folosi un secret pentru a se ridica deasupra celorlalți. Pentru
că Venus le trece acum prin casa a II-a, a averii sau bunurilor venite prin muncă, îi îndeamnă pe
aceștia să facă apel la cei pe care i-au girat, pe care i-au împrumutat sau pe care i-au ajutat. Nu
neapărat că le cere acum o plată nouă, ci invocă o promisiune pe care aceștia au făcut-o la începutul
anului, că dacă tot au spus că trebuie să ofere, că trebuie să susțină sau să sprijine, atunci ar fi cazul
ca acum să se ține de cuvânt. Venus nu doar că trimite un sextil către Neptun, dar se află într-un
raport negativ și cu Jupiter, iar asta înseamnă că plata pe care berbecii o cer acum este o greșeală
fatală. Este adevărat, dintr-o anumită perspectivă ei trebuie să fie plătiți, ajutați sau să li se răspundă
cu aceeași monedă, însă nu acesta este momentul când să invoce acest lucru. Lilith, cea care trimite
un trigon către Venus, îi va păcăli că totul trebuie să se rezume la nivel de confort. Prin această
greșeală le va fi afectată creativitatea, iar valorile perene, cele pe care berbecul dorește să le
construiască acum în această primă parte a anului, vor intra într-un proces de stagnare.
Chiar în ultima zi a lunii martie când Mercur le va intra pe semnul lor și le va aduce cele mai
potrivite cuvinte sau cele mai convingătoare argumente, Marte le va intra în casa hrănirii sau în casa
câștigurilor prin efort propriu (casa a II-a) îndemnându-i să calculeze altfel achizițiile din ultima
vreme. Prea multă senzualitate le strică berbecilor acum și dacă observăm că în ultima zi a lunii
martie luna le trece prin casa a V-a, a iubirii dăruite, acolo unde de ceva vreme au două corpuri
cerești, pe Jupiter și pe Junon, acesta este momentul în care berbecilor li se cere să recunoască un
drept ce reprezintă în viziunea lor punctul ideal. Nici pe departe realitatea nu este așa cum au
gândit-o, dar mai ales în 31 martie de când Mercur le intră pe casa întâi, pe semnul lor, și îi va face
foarte combativi. Vor fi orbiți de frustrarea că cer și nu obțin, considerând că dacă nimeni nu le
opune rezistență, le este permis să simtă și să acționeze în felul acesta.

APRILIE
Curajul se menține. Au putere. Îi enervează jumătățile de măsură. Inițiativa. Curaj.
Lucrurile pot intra pe un făgaș normal. Pot face față unor confruntări aparte. Vor să folosească
energia negației pentru a anula o negație. Depășesc o limită. Curaj. Independență. Sensibilitate
față de nevoile celorlalți. Se discută despre un proiect nou. Avantaj din scris, comunicare,
deplasări. Viziune de ansamblu. Nu este indicat să se extindă spre zone pe care nu le controlează
bine. Educația se dovedește foarte importantă. Atenție la cheltuieli. Cercetezi lucruri ascunse.
Dorința de a câștiga mult efort puțin. Deschid o nouă pagină a vieții. Preocupări pentru acumulări
ce vizează consolidarea stării de confort. Confruntare cu propriile probleme. Sunt în urmă cu
știrile. Creații de excepție. Lăcomia se dovedește periculoasă. Se lasă în voia unor decizii sugerate
de anturaj. Preocupări față de abundență. Echilibrul este înșelător.
Pentru că uneori berbecii trăiesc într-un glob de sticlă, atitudinea impulsivă, curajoasă pe
care au arătat-o la finalul lunii anterioare se va menține o bună parte din luna aprilie și doar în
viziunea lor această lume poate deveni puțin mai ușoară decât celelalte pe care le-au parcurs sau
decât multe din lunile acestui an. Din această cauză luna aprilie li se va părea ușoară sau încărcată
de evenimente care nu-i vor surprinde atât de mult sau pe care le vor rezolva cu succes. Asta
înseamnă că au putere și chiar de la începutul lunii de când, în 2 aprilie, se împlinesc o multitudine
de aspecte pozitive, dar și în 3 aprilie, când Saturn și Junon vor fi între trigon se vor enerva pe
jumătățile de măsură, se vor simți dați la o parte dacă nu sunt lăsați să-și pună ideile până la capăt
sau dacă nu le este permis să facă o greșeală până când se sature de ea. Trigonul dintre Saturn și
Junon are acum conotații cu totul aparte pentru cei născuți în zodia Berbec. El va aduce inițiativă,
curaj sau dorința de a depăși anumite bariere. Dacă luăm în calcul că accentuarea zodiei Berbec le
oferă multiple variante pentru a se împlini piramida de foc, înțelegem că oricât de multe rele și-ar
aminti, lucrurile pot să intre pe făgașul normal sau se pot detașa de acele obsesii care sunt
periculoase sau care le compromit imaginea și statutul social.
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Cu adevărat specială va fi și Luna plină care se împlinește în 4 aprilie pentru că le aduce
Soarele pe semnul lor și Luna în conjuncție cu Capul Dragonului, deci vorbim despre o intensitate
interesantă ce ar putea să supradimensioneze anumite conflicte minore. Cu toate acestea, pot face
față oricăror confruntări care vin spre ei și nu doar atât acum, pe această Lună plină chiar vor părea
flexibili sau atenți la ceea ce se întâmplă în jur.
Având în vedere că nativii acestei zodii au o abilitate specială în a lucra cu informația sau în
a lucra cu noțiunile abstracte, idealizând foarte ușor, putem considera momentul 5 aprilie, când
Soarele și Pluton vor fi în careu, ca fiind un moment special în care berbecii vor rezolva o problemă
creând probleme și mai mari. Nu rămâne însă în urma lor o negație pentru că fie își folosesc toată
această energie a negației pentru a anula o altă negație.
Suntem obișnuiți din analizele săptămânale pe care le facem aici că negația negației
reprezintă un element pozitiv pe care oamenii îl pot folosi pentru a scurta calea spre evoluție și spre
a depăși o limită. Acum berbecii sunt cei mai în măsură să realizeze acest lucru vizibil, la fel cum
sunt și nativii născuți în semnul complementar berbecului, Balanța.
Începând cu 6 aprilie când Soarele va finaliza conjuncția cu Uranus lucrurile vor fi mai
simple pentru berbec, în sensul că nu își vor diminua dorința de independență sau nevoia de a se
situa în vârful ierarhiei, dar vor fi mai liniștiți, mai împăcați cu soarta lor poate chiar mai împăcați
cu crizele. Berbecii în general sunt ființe active, au nevoie de dinamism, de acțiune, să fie tot timpul
implicați în activități diverse și momentele de început al lunii aprilie îi vor surprinde foarte mult.
Vor mai fi și berbecii care-și vor pierde cumpătul, dar de regulă se va întâmpla acest lucru când
întâlnesc oameni care nu sunt serioși în munca pe care o prestează sau preferă să lase acțiunea pe
jumătate terminată. Se pare că acum berbecii sunt în fața unor decizii importante pentru anul 2015
pentru că în prima decadă a lunii aprilie cea care se remarca prin predispoziții tangente la inițiativă,
curaj, independență, aduce revenirea lui Jupiter la mersul direct și deci sporirea gradului de
sensibilitate față de nevoile celorlalți sau față de adevăratele nevoi pe care le au berbecii în această
perioadă. Faptul că este degajată axa Fecioară-Pești, dar încărcată axa Berbec-Balanța cu tripla
conjuncție Uranus, Mercur, Soare peste Coada Dragonului arată că se discută acum despre un
proiect nou, ceea ce le place la nebunie berbecilor, însă oamenii, partenerii, asociații, informațiile
sunt vechi.
Pentru berbeci trecerea planetei Venus în zodia Gemeni înseamnă succes prin acțiuni
săvârșite în mare viteză sau acțiuni superficiale. Pot obține avantaje din scris, din comunicare sau
din deplasări pe distanțe scurte. De altfel, intrarea planetei Venus în zodia Gemeni, în contextul în
care zodia Berbec este accentuată de plasarea a trei planete acolo înseamnă reașezarea valorilor
prezentului după criterii noi, poate chiar mai bune.
Berbecii sunt puternici, deschizător de drumuri, iar acum, prin faptul că planeta Pluton de
câțiva ani buni le trece prin casa demnității sociale (casa a X-a) sunt îndemnați să se ocupe de
marele construcții la care să participe și ceilalți, adică să construiască valori importante și pentru cei
din jur, nu doar pentru ei înșiși. Aici putem vorbi despre acțiuni plăcute, deconectante, menite să
combată acea lichiditate proverbială a berbecilor. Totuși cele mai mari încercări prin care trec
berbecii în luna aprilie vine din partea unui unghi care, în mod normal, nu trebuie să sperie pe
nimeni. Este vorba despre sextilul lui Marte cu Neptun care favorizează inspirația și deschide
sufletul către valorile profunde. Prin acest unghi berbecii reușesc să obțină o viziune de ansamblu
care le va fi fatală. Acum au nevoie să fie concentrați pe finalul pe care și-l aleg, nu să se extindă
către zone pe care nu le controlează foarte bine. Pot avea probleme afective sau tulburări de ritm
cardiac, impulsuri foarte puternice și în egală măsură un anume neastâmpăr care nu le permite să-și
vadă idealul împlinit.
Faptul că în 15 aprilie Mercur va trece în zodia Taur arată că această perioadă până în
noaptea de 14 spre 15 aprilie înseamnă un moment inedit pentru berbeci în care pot să adjudece un
succes important. Este adevărat, se vor folosi în continuare de prerogativele obținute pe filiera
gândirii sau a educației primită din familie însă vor simții o atracție deosebită către activități
mondene sau către deplasări. Dacă nu au rezerve, dacă nu au bani puși deoparte sau nu sunt
odihniți, ceea ce este puțin probabil, având în vedere ultimele luni, atunci tot ce câștigă acum dau pe
distracții sau pe obiecte scumpe.
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Trecând în zodia Taur, Mercur îi face pe berbeci să fie mai atenți la ceea ce cheltuiesc. Dar
acum dau de o altă problemă. Sunt mai atenți cu banii, dar își dau seama că au puțini, sunt mai
atenți cu relațiile, cu energia personală, dar acestea nu mai sunt situate la cotele optime. Când
Mercur intră-n zodia Taur, Venus i se opune lui Saturn și putem anticipa că momentul de mijloc al
lunii aprilie este unul marcat de nesiguranță sau de tentații care îi duc pe berbeci către a eșua. Se
preocupă acum să cerceteze lucrurile ascunse, să vadă care sunt bolile la care se expun, cum
lucrează subalternii acasă sau peste program, ce ascund aceștia în dulapuri, cât de compromițătoare
sunt relațiile cu colegii de serviciu sau cât de liberi se simt dacă nu le au pe toate acestea așa cum au
ceilalți. Înțelegem, astfel, că ipostaza astrală care, în ultima perioadă, accentuează zodiile Fecioară
și Pești, duce la limpezirea relațiilor berbecilor și deci și la consolidarea sentimentului de siguranță.
Este adevărat, sunt berbeci care urmăresc tot timpul să agaseze mediul din jur pentru că fug
de problemele personale. Acum, când Pluton își împlinește trigonul cu Lilith, conjuncturile sociale
vor fi interpretate de berbeci ca fiind un atac la meseria pe care o practică, la funcția pe care o dețin,
aceștia vor fi și mai motivați să se lupte cu morile de vânt sau să demonstreze tuturor că au șireturi
la pantofi sau ochii căprui.
Cu cât avansează mai mult în luna aprilie, cu atât ne dăm seama că preocupările berbecilor
se mută din zona misterelor sau a personalității expansive către cea a acumulărilor, a muncii, a
efortului. De acolo le vin bucurii, dar și necazuri, de acolo le vine dorința de a câștiga mult cu efort
puțin, de a câștiga la loto, de a primi o moștenire din partea unei mătuși pe care ar putea să nu o
cheme Tamara, ca în celebrul caz, că nu-i deranjează. Dacă judecăm că în 18 aprilie au parte și de o
Lună nouă pe lângă două careuri la care participă Marte, Mercur, Jupiter și asteroidul Junon
înțelegem că berbecii, pentru că sunt nerăbdători cu ceea ce le rezervă viitorul, vor să deschidă o
nouă pagină a vieții despre care speră să fie mult mai generoasă sau mai pozitivă.
Odată cu trecerea Soarelui în zodia Taur, zodia Berbec este complet degajată de planete și
nu se mai simt atât de presați să ia atitudine, să-și impună punctul de vedere, să se facă remarcați ori
să răstoarne lumea. Acum se preocupă de ei, de acumulare pentru consolidarea stării de confort, vor
să fie diplomați, să aibă tact în exprimare, să câștige mai mult prin liniște, rezervă și mai puțin prin
confruntare directă. Relația pozitivă dintre Pluton din Capricorn cu planetele din Taur îi ajută pe
aceștia să-și consolideze statutul, dar nu vor reuși să se ocupe de acest statut la modul general, nu
vor putea să facă față tuturor presiunilor care vin din partea unui viitor iluzoriu. Din această cauză
accentuarea zodiilor de pământ îi îndeamnă pe aceștia să considere că este mult mai util pentru ei
să-și rezolve problemele care au strigat mai tare în ultima vreme și să le lase deoparte pe cele ample
care vizează și societatea și grupul de apartenență sau familia.
Vorbim aici despre berbeci curajoși, cei care nu sunt menajați de cei din jur și care acum se
confruntă într-un mod mult mai dur cu propriile lor probleme decât ceilalți. Este adevărat acești
nativi vor șoca anturajul acum, la finalul lunii aprilie, pentru că aceste metode de lucru, aceasta
abordare a părții întunecate a ființei trebuia să fie abordata acum o lună sau chiar două în urmă. Ei
arată că sunt în urmă cu știrile, că au rămas în urmă din oboseală sau de neputință și au nevoie de un
ajutor imediat. Venus din Gemeni dezvolta acum o relație pozitivă cu Jupiter din Leu și se dovedesc
a fi inspirați, puternici prin detașarea de marile probleme. De aici și tendința de a considera ca luna
aprilie este una dintre cele mai ușoare luni în comparație cu celelalte. Iar dacă ne referim și la
berbeci care au talent literar ori care lucrează în domeniul artistic putem vorbi de o creație de
excepție, de putere sporită prin cuvânt, prin exprimare care îi ajută pe aceștia să-și redobândească o
poziție importantă. Este posibil ca aceștia să fie lacomi, să urmărească succesul cu orice preț sau
dacă au adjudecat o victorie să se gândească că le merită și pe celelalte. Aceștia vor fi persoanele
care vor pierde cel mai mult, care se vor lăsa în voia unor decizii sugerate de anturaj, iar acum
anturajul berbecilor este unul marcat de invidie pentru că nu se poate ca toată lumea să admire un
personaj care se ridică din cenușă și mai și câștigă toate premiile.
Dar nu trebuie să li se urce la cap, așa cum știm că li se urcă berbecilor de fiecare dată, pe
motiv că previziunile astrale favorizează acum și ajută să obțină succesul bine meritat. Au nevoie de
resurse, au nevoie de un fond pe care să îl aibă deja la dispoziție, nu pe care să îl formeze acum.
Drept dovadă astrală stau multitudinea de unghiuri care se construiesc între zodiile de pământ, dar și
impactul negativ pe care în continuare opoziția lui Chiron cu Lilith îl are. Nu își pot permite să facă
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efort susținut, să întindă coarda până la maximum în ideea că nu se rupe. Aceasta se va rupe, și nu
într-un singur loc ci în mai multe.
Așadar, putem vorbi pe finalul lunii aprilie în cazul berbecilor despre conul abundenței însă
nu putem vorbi despre strategii bune de viitor sau despre a dezvolta sentimente profunde. În cazul
berbecilor care sunt mai slabi de înger sau care nu se pot coordona după propriile valori pentru că
acestea sunt sărăcăcioase sau nu există, putem vorbi despre o abundență care trece pe lângă ei, care
nu-i atinge, dar pe care o văd cu luciditate. Și aceștia sunt avantajați pentru că văd ce ar câștiga dacă
ar fi serioși, muncitori sau un pic mai ambițioși decât sunt.
În cazul berbecilor care sunt angrenați pe o cale spirituală sau care își cultivă sensibilitatea
din pasiune din deschidere ori din dorința de sacrificiu pentru semeni finalul lunii aprilie, chiar în
ultima zi, când Soarele și Neptun împlinesc un unghi pozitiv vor fi inspirați și ei vor ajuta din
umbră pe cei care consideră e că merită. Este adevărat, acum echilibrul este înșelător și a se extinde
către alte zone nu le este util și nici favorabil. Dar, în general, berbecii sunt curajoși și nu se dau
deoparte atunci când vor să facă ceva ieșit din comun.

MAI
Deschiderea către sentimente îi scapă de probleme. Extrovertire. Vor să răstoarne lumea cu
concepțiile lor. Modificări importante de direcție. Viteză de reacție. Își învață cu demnitate lecția
iubirii. Orgoliile sunt periculoase. Probleme legate de decizii. Investigarea trecutului devine
necesitate. Se pun bazele unor acțiuni vizibile în a doua parte a anului. Caută soluții imediate.
Nerăbdare. Vindecare. Au acces la libertate. Descoperă că au o omisiune. Pericol de scufundare
într-o problemă pe care nu o stăpânesc. Vor dori să producă schimbări majore. Clopoțelul sună.
Moment complicat al vieții. Se trezesc în fața unei sancțiuni. Vor să-și susțină nevinovăția. Greșeli
din încăpățânare. Oboseală suspectă. Se preocupă de propria siguranță. Se gândesc la izolare.
Talent care se exprimă prin cuvânt, prin sunet. Transfera un mesaj. Deschidere specială. Se potrivi
care sunt celorlalți. Sunt inspirați. Îndeplinesc condiția progresului.
Luna mai vine pentru berbeci cu deschidere către o zonă a sentimentelor. Berbecul, în
general, este o fire impulsivă și din această cauză mulți cred că este și foarte afectiv. El arată dintrodată ceea ce simte, ceea ce are de împărtășit partenerului de dialog și poate fi considerat un
adevărat aventurier. Berbecii, de fapt, simt o puternică presiune internă și în momentul în care o
conștientizează, identifică și metoda prin care pot scăpa de ea. În luna mai sentimentul este un
debușeu care îi ajută pe berbeci să scape de probleme. Ei sunt deschiși din fire, comunicativi,
extrovertiți și trecerea planetei Mercur în Gemeni, chiar din prima zi a acestei luni, arată că ei chiar
vor să răstoarne lumea cu concepțiile lor sau chiar vor să fac un pas important în viață. Jupiter se
află pe casa iubirii de mult timp și, pentru că în ziua în care Mercur intră în casa comunicării, Luna
se află în conjuncție cu Capul Dragonului pe casa relațiilor, putem considera că berbecilor li s-au
aprins călcâiele. Întreaga lună vor considera că au dreptul la iubire și numai acolo unde există un
sentiment cald se poate lucra intens sau numai acolo se poate miza pe un rezultat bun.
Asocierile noi pe care berbecii doresc să le facă încă de la începutul acestei luni vor primi în
ziua de 3 mai, repede, prin opoziția lui Mercur cu Saturn, o modificare importantă de direcție. Vor
avea probleme fie din cauza vitezei de reacție, fie din cauza sincerității față de un anturaj
neobișnuit, ciudat. Este adevărat, berbecului i-a plăcut acest anturaj neobișnuit până acum și, deci,
nu are de ce să se plângă de acum încolo de oamenii pe motiv că nu sunt în regulă sau că au prea
multe probleme din partea celor ascunși. Ceea ce este important pentru el vine acum prin asimilare
și deci lecția iubirii și-o învață cu demnitate.
Sunt avertizați berbecii că încă din primele cinci zile ale lunii mai lecția iubirii va însemna și
dureri, sentimente confuze sau o despărțire. Orgoliile sunt periculoase și deciziile care sunt adoptate
prin acest sentiment întunecat vor umbri și iubirea pe care o vor explora în a doua parte a lunii.
Berbecii care dispun de o inteligență peste medie sau care au suficient de multă experiență
de viață la activ vor observa că acolo unde le stă puterea acolo le stă și slăbiciunea cea mai mare.
Adică dacă au de parcurs o Lună plină cu Soarele în Taur și cu Luna în Scorpion (adică o Lună
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plină în Taur) și un trigon între Soare și Pluton, 6 mai arată că orice dispută poate să transforme
adversarul într-un prieten credincios. Acum sunt în căutarea unor soluții miraculoase și viziunea lor
de ansamblu, cea care în aprilie i-a obosit atât de mult, îi învață cum să-și folosească energia pentru
a identifica oamenii de calitate, soluțiile cele mai bune sau cum să-și întărească rezervele.
În 8 mai Venus va trece în zodia Rac cu puțin timp înainte ca Luna să se întâlnească cu
Pluton într-o conjuncție. Asta înseamnă că dorința berbecului de a trăi o viață împlinită îl îndeamnă
să ia calea străinătății, să își amintească de faptul că și-a promis la începutul anului că va vizita
anumite persoane, că se va muta în altă casă, că va avea un alt serviciu sau că va învăța o limbă
străină. Se va deschide către toate aceste lucruri care creionează un viitor frumos în mintea sa și va
pierde din vedere că aspirațiile sale nu sunt atât de corecte sau nu au echivalent în planul realității.
Vor visa la un bine pe care nu-l pot atinge, dar asta nu înseamnă că este rău. Își vor descoperi
profunzimi ale ființei pe care nu au avut până acum răbdarea să le exploreze.

Din această primă decadă a lunii mai berbecul învață că investigarea trecutului devine o
necesitate și înțelege că acolo unde are respect față de semeni, acolo unde își ajută aproapele are
parte de o bază solida la care se poate întoarce oricând. Dacă și-a dorit cu adevărat stabilitate, cele
ce li se întâmplă acum sunt rădăcinile siguranței de care se vor folosi în a doua parte a anului.
Succesul berbecilor va fi pus în a doua decadă a lunii mai sub semnul întrebării. La fel ca și
celelalte semne zodiacale, berbecii caută acum soluții imediate pentru că nu mai am răbdare. Este
posibil ca alte zodii să aibă alte motivații, însă berbecul acum este nerăbdător să se împlinească cu
viața, să-și găsească jumătatea pierdută ori dacă a găsit-o să exploreze această profunzime a ființei
pe care până acum nu a explorat-o. Nu poate lăsa în urmă confruntările pe care nu le-a rezolvat în
prima decadă. Nu poate lăsa în urmă confruntarea dintre Mercur și Neptun adică dintre
superficialitatea pe care le-o dă informația accesibilă sau o cercetare a forței spiritului ori a
credinței. Putem vorbi aici despre o durere sufletească pe care berbecii o resimt acum dar nu o pot
împărtăși.
Despre acest moment de vindecare va fi vorba în preajma zilei de 11 mai când Soarele și
Chiron se vor întâlni într-un unghi pozitiv. Prin această împlinire sufletească berbecii consideră că
au acces la libertate sau numai așa li se deschid noi drumuri. Pe acest fond, trecerea lui Marte în
Gemeni aduce griji față de ceea ce s-a distrus prin agresivitate și atunci berbecii vor face apel la
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informațiile pe care le-au acumulat de la începutul lunii până acum. Mercur din Gemeni a avut
suficient de mult timp de la începutul lunii până acum să acumuleze informații, chiar dacă sunt
puțin cam superficiali, încât să poată oferi dorințelor un suport real. Inițial, se vor preocupa despre
cum să facă să nu mai repete aceeași greșeală. Mintea lor se va îndrepta către erorile din primele
două luni ale anului, atunci când am văzut că au trecut prin marcaje importante, în special cele
sugerate de axa Fecioară-Pești care le vorbea despre dorința de supraviețuire sau despre neputința
de a ține pasul cu anumite sarcini profesionale.
Cei care sunt sensibili din fire vor gândi că au o misiune în această viață și că nu se pot risipi
în conflicte sterile sau nu merită atâta stres, atâta mânie cât au acumulat în lunile pe care le-am
indicat. Tulburările care vin spre ei, după ce Marte le va intra în zodia Gemeni, înseamnă un pericol
în deplasare, pericolul prin scufundare într-o problemă pe care n-o stăpânesc. Astfel, sunt avertizați
cu precădere cei care au meserii ce sunt practicate prin deplasări periodice între două sau mai multe
locații. Aceștia se vor confrunta cu un comportament straniu al oamenilor, ca și cum nu înțeleg
programul de lucru al berbecilor sau dacă-l înțeleg nu vor să-l respecte. De aceea, oricât de mult ar
încerca ei să se comporte frumos, să vorbească folosind termeni elevați, un ton teatral sau să
zâmbească mai des decât au făcut-o până acum cei din jur, prin reacțiile lor, le dau fiori reci sau îi
duc în punctul în care să aibă senzații stranii.
În preajma zilei de 15 mai, când Marte i se va opune lui Saturn, calitatea acestor atitudini pe
care berbecii le au față de cel care îi încurcă sau care nu le respectă dreptul la viață se transformă
într-o revoltă împotriva autorităților. Dacă și-au propus să respecte partenerul de dialog așa vor
face, cu riscul de a se adânci în această încăpățânare mai mult decât este cazul, cu riscul de a fi
penibili. Asta nu înseamnă că această revoltă nu se va exprima. Vor dori să schimbe regimul, să
schimbe șeful, programul de lucru sau tot ceea ce îi expune față de acest factor stresant. Acesta este
un moment prost pentru berbeci să facă schimbări importante în propria viață. Clopoțelul sună și
pentru ei însă de această dată când vor auzi, nu vor proceda așa cum se întâmplă cu celelalte zodii
care sunt surde. Sunetul acestui clopoțel va suna altfel în urechile lor, îndemnându-i să creadă că
numai prin această schimbare, numai prin această atitudine categorică ajung la fericire.
Nu încape discuție ca acest moment complicat din viața unui nativ născut în această zodie va
reprezenta vocea destinului care îl va încerca din nou. Venus într-o relație proastă cu Axa
Dragonului, despre care știm că la rândul ei are o relație proastă cu Uranus, care le traversează de
ani buni semnul lor, îi va face pe berbeci să privească cu alți ochi un ansamblu util și să extragă de
acolo ceea ce cred că este bun pentru ei acum, în acest moment. Contextul se adresează însă unei
perioade mult mai mari. De aceea, a încerca să extragă dintr-un cadru mult mai mare un detaliu și să
privească, așa cum sunt cei obișnuiți, ca și cum este întregul, reprezintă o mare eroare de destin.
Dar, așa cum am indicat la începutul acestei luni, dacă berbecul scapă de o presiune internă,
atunci nu îl mai interesează nimic, este mulțumit cu ceea ce are și poate mergem mai departe. Asta
înseamnă că intrarea lui Mercur în mersul retrograd din 19 mai le va îngusta acestora și mai mult
orizontul de cunoaștere și îi va transforma în persoane și mai mulțumite cu puținul pe care și l-au
luat singuri.
Știm din caracteristicile pe care ni le oferă astrologia natală că berbecul este mult mai
mulțumit cu achizițiile pe care le obține prin efort propriu decât cu beneficiile care vin simplu și
ușor din partea celorlalți. Dacă el nu câștigă printr-o confruntare ceva valoros, ceea ce va primi nu
va fi utilizat. Asta înseamnă că intrarea Soarelui în zodia Gemeni din 21 mai poate însemna și
momentul în care să se trezească în fața unei sancțiuni și să fie cu totul surprins de ceea ce i se
întâmplă. Va încerca să-și susțină nevinovăția prin faptul că nu a dorit decât să-și ia dintr-un cadru
mult mai mare ceea ce îi este pe plac. Acuzația principală, pentru că Soarele se află în fereastra
opoziției cu Saturn, va face trimitere la faptul că demersul ansamblului în sine, ținta spre care se
îndreaptă acest edificiu a fost oprit din cauza unui berbec suficient de încăpățânat sau care nu a dorit
să țină cont de faptul că prin solicitarea lui va distruge un bine la care participă și alții. Berbecul s-a
uitat la întregul edificiu și l-a văzut ca pe o grămadă de fructe din care poate alege. Nu a luat în
calcul că fructele pe care le preferă s-ar putea să se sprijine unele pe altele și prin îndepărtarea celor
pe care le preferă această grămada să se dărâme.
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Berbecii nu au timp să se gândească la problemele celorlalți. Spre finalul lunii mai se simt
obosiți, agasați, în special femeile, pentru că traversează o opoziție a lui Venus cu Pluton pe axa
Capricorn-Rac și tot ceea ce nu și-au completat în familie, tot ceea ce le lipsește se transformă în
durere pe corp sau în insomnie. Cu alte cuvinte, nu se pot preocupa de grijile celorlalți pentru că
acum există suficiente motive pentru care au dorit să fie împliniți sau motiv pentru care și-au luat
din marele edificiu exact ceea ce le era util.
Acum problemele lor sunt mai puțin legate de întârzieri pe care le-au provocat în anumite
fluxuri sociale, în probleme făcute celorlalți, cât în ceea ce îi doare concret pe suflet sau pe corp. Cu
alte cuvinte, se preocupă mai mult de siguranța lor, decât de siguranța celor din jur și acesta este
momentul când cei slabi sau care au tulburări de conștiință vor fi atât de nervoși că lumea, anturajul,
nu le respectă ritmul de lucru sau nu le dă voie să se refacă încât vor considera că a sosit momentul
să se izoleze.
De fapt, izolarea, pentru berbeci, acum, la final de lună mai, are conotații aparte. Adică ei nu
se vor separa de lume la modul general, nu se vor ascunde, ci vor dori să se detașeze de ceea ce le
provoacă suferință sau nu le respectă, din nou, ritmul de lucru. Pentru că în 26 mai Marte și Neptun
vor fi în unghi negativ, aceste probleme de conștiință ar trebui observate și respectate de grupul care
se așază în jurul unui berbec pentru că ambele sunt expresia unei experiențe de viață utile
anturajului. Este adevărat, avem de-a face cu un Marte în casa a III-a, iar informațiile acestea nu
sunt elaborate, poate nici nu sunt prezentate cum se cuvine, ci printr-un prea mare subiectivism, însă
este clar că adevărul pe care-l conțin este unul care se referă la viață, la maturitate sau la rezistență.
Putem vorbi aici și despre un talent care se exprimă prin cuvânt, prin sunet vorbit, cântat,
exprimat sau printr-un gest remarcabil. Berbecii acum fie se vor exprima prin cântec, prin dans, fie
vor reuși să aștearnă pe hârtie gânduri asupra cărora să revină la finalul anului și care, până la urmă,
să fie o creație remarcabilă. Acest lucru înseamnă pentru ei a transfera un mesaj și aceasta este
misiunea pe care o au de îndeplinit acum. Acest trigon remarcabil care se construiește între Marte și
Capul Dragonului, în situația în care Saturn are deja o relație pozitivă cu Capul Dragonului, arată o
calitate specială, o deschidere remarcabilă pentru toate zodiile. Rolul berbecilor este acela de a
prelua informația și de a o transfera, chiar dacă ea nu este elaborată. Vor reveni asupra acestei
informații pe mai târziu dacă va fi cazul sau dacă alte semne zodiacale vor prelua o informație
transmisă de un nativ al acestei zodii și o vor duce mai departe. La asta, practic, se referă și relația
bună dintre Uranus și Junon care îi plasează pe berbeci într-un mecanism mult mai mare, reușind
din nou să se ridice deasupra celorlalți sau să își redobândească o poziție privilegiată în grupul de
apartenență. Condiția ca acest lucru să se întâmple este aceea de a respecta informația pe care o
gândesc, o simt sau o primesc prin inspirație.

IUNIE
Călătorii. Valorile personale vor fi evaluate după dezamăgiri. Vor să compenseze.
Dezamăgire. Iau contact cu dezamăgiri majore. Dureri fizice. Demersurile pe termen scurt se
complică. Bucurii are un preț. Naivitate. Sunt consumați de pasiuni. Revigorare. Demonstrație de
forță. Vor să depășească o dificultate de limbaj sau un val de ghinioane. Problemele de pe zona
socială devin constructive. Situațiile umilitoare le depășesc prin zâmbet. Își pierd răbdarea.
Compromis. Jocul devine periculos. Se administrează un bun prin mijloace neobișnuite. Sunt
puternici prin ceea ce amintesc oamenilor că știu despre ei. Se achite de datorii. Se tem față de
problemele pe care nu le-am rezolvat. Frământări fără soluții. Neîncredere. Întâlnirea cu o frică
teribilă. Fericirea nu este reală. Pot să simplifice totul. Sunt încercați la capitol comunicare.
Discernământ. Nu se recomandă să se asocieze cu oameni de proastă factură.
Luna iunie este pentru berbeci destul de complicată pentru că îi obligă să călătorească cu
gândul prin proiectele pe care le au sau prin ambițiile care nu li s-au stins. Încă de la începutul lunii
iunie, de când Luna le intră pe zodia Săgetător și va împlini o conjuncție cu Saturn, valorile
personale vor fi evaluate după dezamăgiri, ca și cum se află în fața unui judecător care le analizează
doar ceea ce nu au reușit, ignorând cu bună știință ceea ce au făcut bun sau realizările pe care l-au
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comportat. Pentru a compensa, berbecii vin pe acest fond cu o încredere în sine disproporționată. În
continuare îl au pe Mercur în mers retrograd și berbecii se simt dezamăgiți de toată lumea. Ar putea
exista o excepție și anume să nu fie dezamăgiți de cei care doresc să achite în locul lor o taxă. Asta
ar putea apărea în ochii celor din jur ca o dovadă de neseriozitate însă pe ei nu-i interesează, dacă
obțin ceea ce vor. Înțelegerea dintre Mercur și Capul Dragonului înseamnă de altfel și menținerea în
fereastra careului cu Neptun, iar asta ne spune că la baza acestor comportamente neobișnuite stau
frustrări personale sau dezamăgiri majore pe care le-au avut din partea unor cunoscuți. Este posibil
ca acești cunoscuți să nu stea acum în preajma berbecilor pentru că nu mai suportă să stea și să-i tot
vadă cum se plâng de dureri fizice sau sufletești ori, că își doresc întotdeauna ceea ce obțin foarte
greu sau nu pot obține.
Retrogradarea lui Mercur în casa comunicării și a drumurilor scurte le complică acestora
demersurile care se desfășoară într-un timp scurt sau le complică relațiile cu datornicii, fie nu vor să
le returneze un împrumut, să se achite de o datorie morală sau fizică, fie se întâlnesc numai cu
oameni care nu se pot achita față de ei așa cum se așteaptă. De aceea, în primele zile ale lunii iunie
am putea să auzim de berbeci care să vorbească prea mult, prost și împotriva tuturor.
Trecerea planetei Venus în casa a V-a înseamnă noroc pentru berbeci, succes prin
promovarea unor idei valoroase despre stabilitate materială, stabilitatea afectivă, mândrie, glorie,
demnitate sau bucurie de a trăi. După data de 5 iunie, când Venus le intră în casa plăcerilor, berbecii
resimt o sporire a încrederii în sine și a optimismului. Asta nu pentru că ar fi adus o lipsă de
încredere în sine însă debutul lunii iunie, prin accentuarea opozițiilor de pe axa Gemeni-Săgetător,
i-a pus în dificultate pentru că s-au văzut pe sine incapabili să susțină o idee ori să se facă
convingători în fața unui auditoriu.
Acum se simt bucuroși, deschiși, comunicativi, mult mai inteligenți și mai sigur pe ceea ce
transferă. Sunt avertizați berbecii că în această perioadă, când Venus le trece prin casa plăcerilor,
pot fi păcăliți de oameni care vor să se folosească de puterea și determinismul lor pentru a comporta
reușite pe care apoi să nu le împartă cu nimeni. Chiar dacă sunt puternici sau înzestrați cu un spirit
practic nativ, berbecii au și o doză de naivitate, mai ales atunci când sunt îndemnați să-și pună în
practică originalitatea. Se pierd în bucurii la intensități atât de stranii încât lasă impresia celor din
jur că sunt consumați în totalitate de pasiune și este nicio problemă dacă își oferă tot ceea ce au sau
chiar sacrificiul total.
Astfel, pentru berbeci, prima decadă a lunii iunie înseamnă revigorare. Este posibil ca
această revigorare să se declanșeze prin noi relații, prin a vorbi despre dragoste, despre demnitate,
despre moralitate sau despre ceea ce îi face pe oameni puternici. Înțelegerea dintre Marte și Uranus
înseamnă de fapt și un triunghi minor construit între Uranus, conjuncția lui Marte cu Soarele și
conjuncția lui Junon cu Jupiter. Asta înseamnă că berbecii au de făcut o demonstrație în viteză de
reacție, una care să nu se exprime atât de mult prin calități cât prin combaterea unui defect personal.
Drept dovadă astrală avem faptul că Soarele și Marte în conjuncție nu au doar calitatea de focar
pentru triunghiul minor indicat mai sus, ci și pentru careul în T construit împreună cu Lilith și
Chiron.
Chiar dacă situația este amestecată și nicio victorie nu este garantată dinainte sau nu arată
așa cum se așteaptă ei, berbecii se mențin în acest ton al optimismului deși simt că îl plătesc puțin
cam mult. Venus se află acum într-o relație pozitivă cu Saturn retrograd și din această cauză
berbecii vor încerca prin bucurii, prin atracție către plăceri neobișnuite ori, pentru cei care sunt în
vârstă, prin bucuriile copiilor sau ale celor de care au avut grijă în ultima vreme, să depășească o
dificultate de limbaj sau un val de ghinioane.
Nu este simplu să se traverseze o perioadă de retrogradare a lui Mercur prin casa
comunicării. Totul pare să fie în regulă, doar că nu au cuvintele la ei și nu se pot exprima așa cum
doresc la intensitatea la care vor sau nu pot transfera mesajul așa cum se gândesc. În 12 iunie
Mercur își revine la mersul direct când încă se află în fereastra opoziției cu Saturn care și el
traversează ultimele minute ale zodiei Săgetător urmând ca în 15 iunie să intre în Scorpion prin
retrogradare. Ziua de 12 iunie, pentru că deține privilegiul de a facilita împlinirea la grad perfect a
unui regal de forțe la care participă cu predilecție planetele individuale, le va aduce berbecilor
interes pentru retrospectivă, pentru călătorii în timp sau în a căuta soluții prin asociere. Chiar dacă
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acum Mercur se află în opoziție cu Saturn, problemele de pe zona socială devin constructive, sunt
provocări pe care berbecii le pot rezolva cu succes, adică nu mai sunt situații umilitoare pe care
trebuie să le depășească cu un zâmbet, cu o veselie sau cu ceva ascuns prin buzunare. Este posibil
ca această degajare a axei comunicării să le intensifice berbecilor acea latură a personalității pe care
luna iunie îi îndeamnă să și-o rafineze. Dintr-o dată se întorc la modul lor brutal de a acționa pentru
că nu mai au răbdare și simt că au pierdut timp important cu lucruri care au perspectivă sau nu
meritau atâta atenție.
Din această cauză pot face și compromisuri foarte mari sau se pot asocia cu oameni de
proastă factură ori să intre în tot felul de combinații cu subalternii sau cu partenerii de dialog pe care
să încerce să îi manipuleze ori să îi antreneze în jocul lor. La mijlocul lunii iunie jocul berbecilor
devine unul periculos, iar acest lucru va începe să fie vizibil din 13 iunie și va ține până pe 16 iunie
când se va împlini Luna nouă. În acest interval Saturn le trece pe casa a VIII-a și aceste asocieri ar
putea să le fie fatale. Sunt avertizați berbecii să nu se lase duși de val pentru că intrarea lui Saturn
pe casa a VIII-a a misterelor, a experiențelor neobișnuite sau a abuzului de putere le poate aduce
șoc, lovituri, pierderi. Pentru ei, acum, prin retrogradarea lui Saturn pe casa a VIII-a, conjunctura
momentului înseamnă un succes orientat către ei prin administrarea unui bun sau prin pierderile
altuia. Dar descurcăreți cum sunt din fire reușesc să iasă și din această situație prin invocarea
momentului de mijloc a lunii februarie când se afla în desfășurare conjuncția lui Uranus cu Coada
Dragonului chiar pe semnul lor. Sunt puternici prin ceea ce le amintesc oamenilor că știu despre ei,
prin istoricul pe care nu doresc să-l uite ori să-l șteargă cu buretele. Asta înseamnă și nostalgie, iar
Luna nouă din 16 iunie le va amplifica acestora mult prea ușor aceste nostalgii pentru locul pe carel ocupă pe horoscopul lor. Luna nouă din Gemeni ar trebui să le aducă un spor de imagine prin
comunicare, prin transfer de valori, prin comerț sau prin a prezenta cu succes un produs sau, pentru
cei orientați pe o cale spirituală, prin descoperirea unor lucruri minunate la ei înșiși. Este posibil ca
în această perioadă din dorința de reușită sau nevoia de a schimba lucrurile din nou în favoarea lor
ori având la bază o motivație legată de starea de sănătate, de dorința de a supraviețui cu bani puțini,
cu energie puțină sau fără timp liber, să-i vedem pe berbeci asociați pe viață cu personaje care sunt
sub nivelul lor.
În al treilea decan al lunii iunie berbecii se achita de niște datorii ori le plătesc mai mult
decât fac. Până când Soarele va trece în zodia Rac, adică în seara zilei de 21 iunie, vor considera că
dacă starea afectivă este bună, dacă au parte de înțelegere, dragoste, acceptare sau căldură în familie
pot depăși greutăți foarte mari sau orice fel de problemă. Când Soarele le intră în zodia Rac din
seara zilei de 21 iunie și vedem pe cer un careu între Soare și Axa Dragonului berbecii devin
temători față de marile probleme pe care nu le-au rezolvat, îngrijorați față de pericolele care
pândesc și se lasă antrenați de aceste frământări fără soluții. Acesta este practic momentul când
grijile lor ar putea să fie atât de reale încât nu le trebuie decât un moment de neatenție, un moment
de neîncredere ca ele să devină realitate. Până pe 24 iunie, când Marte va intra în zodia Rac și le va
aduce acestora pentru o perioadă importantă de timp karma plutoniana în raport cu familia, cu
sentimentele cele mai adânci, berbecii au resentimente, anticipează anumite evenimente ce urmează
să se întâmple și devin, așa cum se întâmpla la începutul anului, ghizi, protectori pentru cei din jur.
Întregul cer astral al acestui final de luna iunie le oferă acestora senzații stranii, mânii foarte intense
pe care nu le mai pot rezolva prin incertitudine sau prin asocieri. Acum și asocierile (Junon) se află
pe finalul tranzitului printr-o casă a fericirii și aprecierii (casa a V-a), adică se pregătește să intre
într-o casă a restricțiilor și a interesului material ori a lipsurilor profesionale sau materiale.
24 iunie înseamnă pentru berbeci întâlnirea cu o frică teribilă. La vedere, această teamă va fi
animată de un eveniment concret. Fie pentru că berbecii simt că afectivitatea le scade în intensitate
și vor să compenseze, fie că se simt trădați în dragoste, dezamăgiți de cineva din preajmă fără ca
acel personaj să își dorească acest lucru vom vedea acum berbeci care ies la rampă și sunt atât de
categorici și în a le povești celorlalți ce trecut glorios au, încât cei care au urechile mai sensibile ar
putea să dea bir cu fugiții.
Sunt avertizați berbecii că nu toate fricile de acum sunt reale. Unele sunt închipuite, altele se
nasc din faptul că se acordă prea mare importanță grijilor față de meserie, profesie, față de relațiile
cu șefii cu subalternii, cu colegii de serviciu sau cu partenerii de dialog. În 28 iunie când luna se
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află în plin tranzit prime zodia Scorpion, acolo unde de curând a intrat și Saturn, se constată
împlinirea la grad perfect a unui careu între Saturn retrograd și Junon. Din fericire acest lucru nu se
produce pe ultimul grad al zodiei Scorpion și asta înseamnă mai puține probleme pentru berbeci sau
faptul că, din când în când, se mai întâlnesc și cu probleme cunoscute sau pe care le pot rezolva în
mod simplu, nu doar cu mari dificultăți. Dar de veselie, bună dispoziție sau savurarea oricărui
moment de destindere berbecii nu se vor vindeca niciodată. Probabil din această cauză găsesc atât
de ușor înțelegere în nativii din zodia Săgetător care au aceeași meteahnă. Asta înseamnă că trigonul
pe care Venus îl împlinește cu Uranus în data de 29 iunie, îi îndeamnă pe aceștia să simplifice totul
la ceea ce simt, la ceea ce trăiesc la iubirea declarată, la sentimentele vizibile, la dragostea
palpabilă, aceea care se traduce prin atingere, îmbrățișare, atenție sau declarații fierbinți.
Așa după cum se poate constata luna iunie devine foarte importantă pentru berbeci pentru că
îi încearcă la capitolul comunicare sau îi sperie cu probleme foarte intense sau foarte multe ca
număr pe care să încerce să le rezolve și să constate că se întâmplă un fapt neobișnuit: cu cât le
acordă mai multă atenție cu atât acestea se înmulțesc. De aceea au nevoie de discernământ, să nu se
asocieze cu oameni de proastă factură sau să se orienteze tot timpul către a se rafina din punct de
vedere afectiv sau să trăiască totul din ce în ce mai intens.

IULIE
Disconfortul compromite. Griji pentru starea de sănătate. Autocunoaștere. Transfer de
informații. Avantaj neașteptat transformat în succes. Se simt păcătoși. Vulnerabilitate pe segmentul
vieții intime. Nu mai sunt atât de curajoși. Trec prin momente delicate. Se simt ajutați de o forță
nevăzută. Sunt mai optimiști. Echilibrul le vine prin înțelegerea dramei. Depășesc probleme
generate de rutina. Își ascund nesiguranța. Au nevoie de susținere. Am nevoie de o picătură de
înțelepciune. Acces de furie. Nemulțumire. Greșeli pentru care sunt sancționați dur. Au nevoie de
progres. Fac fapte impresionante. Soluția nu vine prin duritate. Își doresc să înfăptuiască ceva
important pentru statutul lor. Au pretenții mari de la cei din jur. Conștientizare. Văd impuritățile
grupului de apartenență. Scăderea de vitalitate este compensată prin activitățile obișnuite. Au
nevoie de competiție. Au ocazia să ofere un exemplu personal puternic.
Dacă berbecii au ținut cont de avertismentul lunii iunie atunci trecerea lui Junon în zodia
Fecioară, acolo unde nu se simte chiar atât de bine și unde confundă eleganța cu sarcinile dure
stricte de lucru, atunci lucrurile nu vor fi atât de complicate chiar și disconfortul provocat de
alegerile personale, de criza generală a lunii iulie nu îi va compromite pe berbeci și nici nu le va
modifica standardul de viață. În caz contrar multitudinea de aspecte pe care berbecii le vor traversa
chiar de la începutul lunii iulie ar putea să le aducă griji pentru starea de sănătate informații false
legate de un diagnostic sau despre cum funcționează corpul, mintea sau cum sunt canalizate
emoțiile sau ce pot provoca ele atunci când nu sunt controlate. Se menține însă șansa și norocul de a
transfera o informație dintr-o zonă misterioasă către viața personală a berbecilor și de aici aceștia să
aibă parte de noroc, de succes, de un avantaj neașteptat pe care să îl poată transforma în structură de
rezistență sau într-un noroc pe o perioadă mare de timp, dacă dispun de educația necesară sau dacă
s-au mai întâlnit cu lucrul acesta de-a lungul vieții.
Se menține în continuare această componentă a comunicării sau a transferului de informație
și intrarea asteroidului Junon în Fecioară ar putea să îi pună pe aceștia la lucru, să ceară din
asocierile aflate în derulare sarcini suplimentare, să se ofere să facă muncă voluntară pentru cei care
se află într-un moment dificil al vieții și să considere că prin sacrificiul lor își curăță mintea, inima,
sufletul sau corpul de păcate.
Senzația că sunt păcătoși sau că s-ar putea ca erorile tinereților, greșelile din ultima vreme
sau alte erori să le fie descoperite le va domina întregul spectru al percepțiilor în prima parte a lunii
iulie. Așa cum am indicat și în analiza aplicată lunii iunie pentru berbeci karma plutoniană, aceea
care se construiește între Marte, în calitatea sa de Regent karmic de sud, cu Axa Dragonului arată o
vulnerabilitate a acestora pe segmentul vieții intime, a familiei, a părinților sau în a duce mai
departe planul unei asocieri ce ar trebui să se finalizeze cu un contract fie conjugal fie de afaceri.
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Cert este că acum berbecii nu mai sunt atât de curajoși pe cât au fost de la începutul anului
până acum. Soarele în 6 iunie i se opune lui Pluton pe axa Capricorn-Rac ce se suprapune peste axa
caselor IV-X și care îi face pe berbeci să piardă un privilegiu. De altfel, finalul lunii iunie i-a
avertizat pe aceștia că s-ar putea ca unele lucruri să nu meargă așa cum și-au propus. Acum au
ocazia să vadă la modul concret că ele vor fi transpuse sub forma unor evenimente concrete. Dar
lucrul acesta care se consumă prin opoziția perfectă dintre Soare și Pluton, dar și opoziția în
aplicație a lui Marte cu Pluton nu se va împlini însă. 15 iulie ar putea să îi pună pe berbeci în
postura de a trece prin momente delicate ale vieții lor, poate chiar prin crize în familie sau violență
domestică.
Acest lucru nu se întâmplă pentru că de sus, din ceruri, forțele universului conspiră
împotriva nativilor născuți în această zodie, ci pentru că berbecii acum se simt vulnerabil și refuză
cu încăpățânare proverbială cu care sunt înzestrați nativ să se gândească la altceva, să-și modifice
spectrul gândirii sau chiar sfera preocupărilor. Nu putem însă spune că lucrurile sunt rele în
totalitate. Marte trimite un unghi pozitiv către Neptun și se simt ajutați de o forță nevăzută, protejați
de îngerul păzitor, de un protector, așa cum au procedat ei la începutul anului și planurile de viitor
sau piesele pe care le au despre câștiguri substanțiale despre stabilitatea afectivă sau alte realizări
acum par realizabile. Componenta afectivă devine însă încărcată de dramă din 8 iulie când Mercur
intra în Rac și se va apropia de momentul în care și el să fie în careu cu Axa Dragonului. De aceea
putem spune că berbecii în această perioadă vor avea impresia că echilibrul le vine numai prin
înțelegerea dramei, numai prin sacrificiu, numai prin renunțare, prin dietă, prin selectarea grupului
de prieteni sau prin sarcini suplimentare adăugate din ce în ce mai mult la cele pe care le aveau deja.
Berbecii nu muncesc de dragul muncii, ci din pasiune. Din această cauză relația proastă care
se construiește pe axa Capricorn-Rac îi lovește în plăcere, în bucurie, în satisfacție și îi îndeamnă să
muncească de mai multe ori pe un loc, să facă muncă de rutină, să revizuiască de mai multe ori un
produs final și doar la asta să se rezume tot efortul lor. Dacă avem de-a face cu berbeci care sunt
înțelepți, care nu se tem de lucrurile periculoase și care sunt, așa cum se spune în manualele de
astrologie, obișnuiți să trăiască în condiții grele, lucrurile acestea legate de rutină (cea care îi
enervează cel mai mult), vor fi depășite cu succes. Unghiurile pozitive pe care le constatăm pe cerul
astral al berbecilor le mențin tonusul și îi fac să creadă în forțe nevăzute, să aibă puteri neobișnuite
în situații limită și prin aceste lucruri nemaipomenite să își ascundă nesiguranța.
Se comportă ca și cum nu au un scop, nu au o țintă vor doar să fie mulțumiți cu ceea ce fac,
să fie acceptați în familie între prieteni și mai puțin între colegi sau societate. Elementele ce țin de
recunoaștere socială sunt programate pentru altă perioadă a anului. Acum au nevoie să fie înțeleși,
iertați, acceptați, să le fie tolerat comportamentul care uneori depășește anumite limite poate chiar
să fie îmbrățișați des și să li se spună "Indiferent ce văd ceilalți, eu am încredere în tine". În aceste
momente înseamnă mult pentru un berbec să găsească în jur oameni care să îi compenseze această
furtună sufletească.
Întâlnirea lui Marte cu Pluton într-o opoziție, cum este cea din 15 iulie, înseamnă pentru
berbeci un moment delicat al existenței lor și chiar un moment delicat al anului 2015. Toată această
aglomerare de planete de pe zodia Rac puternic încercată de opozițiile primite din partea lui Pluton
sau careurilor din partea lui Saturn dezvoltă o relație proastă cu Axa Dragonului. Mecanismele în
care se integrează berbecii acum pot duce la decizii delicate sau să se smulgă atât de mult din locul
în care au activat până acum încât să o ia pe un alt traseu și să nu-și dea seama.
Este important pentru ei să se țină departe acum de orice confruntare, să nu dea curs
nemulțumirilor din familie să nu se certe cu consoarta să nu-și acuze copiii de lucruri pe care nu leau făcut doar pentru că de fiecare dată au primit din partea acestora înțelegere iertare și acceptare și
nu au fost judecați, doar pentru că le este permis. De această dată nu va conta atât de mult reacția
celor din jur, că își ascund nemulțumirile și că nu se iubesc sau nu-i iartă din tot sufletul pe berbecii,
ci este important în relația cu destinul pentru că acesta ne întoarce toată energia negativă pe care
berbecii vor s-o pună pe umerii celorlalți.
Practic, mijlocul lunii iulie înseamnă accese de furie sau de nesiguranță față de ceea ce va
veni în viitor și vor fi îndemnați spre adoptarea unor hotărâri proaste care să-i facă și mai săraci și
mai singur și mai periculoși.
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Este important să țină cont de acest avertisment pentru că accentuarea acestei laturi
dramatice ar putea să fie scăpată de sub control și din această cauză lumea să li se schimbe într-o
clipă. În timp ce ei sunt ocupați cu autoindulgența gen "Nimeni nu este perfect" cei din jur îi lasă
singuri pentru că se simt înșelați, ignorați ori îndemnați la blazare.
Trecerea planetei Venus în Fecioară în data de 19 iulie le poate trezii berbecilor simțul
umanitar, dorința de a face bine celor din jur de a se implica în fapte caritabile cu scopul de a
compensa latura cealaltă a firii pe care este posibil ca în prima parte a lunii să nu și-o poată controla
așa cum trebuie. Vorbim aici despre berbecii care s-au săturat de certurile din familie, care s-au
săturat de rutina vieții de zi cu zi și atunci renunța la tot, își dau averea la săraci așa cum pe vremuri
se proceda, și pornesc pe un traseu nou. Trecerea lui Venus în Fecioară nu arată că berbecii se vor
desprinde brutal de cauza suferinței lor, ci înseamnă că vor încerca să creadă că aceasta este cea mai
bună soluție. Mult mai important, pentru cei care vor consulta această previziune astrală, va fi să
înlocuiască atitudinea categorică cu preocuparea față de frumusețe care vine din simplitate. Soluția
nu vine prin duritate, prin atitudine categorică, ci prin seriozitate.
Lăsând în urmă această tendință de a inversa valorile berbecii vor intra în ultima decadă a
lunii iulie cu dorința de a înfăptui ceva important pentru statutul lor. În felul acesta, asocierile spre
care se îndreaptă raporturile sociale noi pe care doresc să le dezvolte vor trebui neapărat să aibă
această componentă a stabilității. Nu se vor mai încrede în cuvinte, ci vor dori fapte, iar faptele
celor din jur trebuie, în primul rând, să dovedească o calitate dezvoltată la aceeași intensitate la care
a fost dezvoltat un defect în prima parte a lunii iulie. Cu alte cuvinte, pe cât de instabili, de indecenți
sau agresive s-au dovedit berbecii în prima parte a lunii iulie pe atât de buni iertători sau eficienți
trebuie să se dovedească partenerii lor de dialog în această perioadă.
Însă nu trebuie să ne mirăm pentru că berbecii apelează adesea la acest artificiu și, de
asemenea, la fel de mult ajung să fie dezamăgiți de faptul că nu găsesc oameni perfecți în jur. Poate
din această cauză se completează atât de bine cu nativii din zodia Balanță care pot trece cu vederea
atât de ușor lucruri grave sau care au un talent aparte în a disimula, a minți sau a se preface așa cum
așteaptă partenerul de dialog să vadă, să găsească, să primească. Astfel, berbecii au ocazia acum să
vadă care este calitatea anturajului și cât de departe se poate merge cu încrederea pe care aceștia vor
să o ofere unui partener de dialog.
Trecerea Soarelui în Leu din 23 iulie le readuce acestora gustul plăcerilor, gustul distracțiilor
sau preocupări de această factură prin care să se elibereze de stres și să se relaxeze. De asemenea, și
Mercur va trece foarte repede în zodia Leu, îndemnându-i pe aceștia să consideră că merită acum un
moment de relaxare, de destindere, și dacă nu ies din acest ritm infernal, cum numesc ei rutina,
atunci nu pot merge mai departe așa ori simt că se îmbolnăvesc. Sunt din nou avertizați referitor la
tipul de distracții spre care se orientează pentru că din 25 iulie Venus va intra în mers retrograd și va
avea în această deplasare și o revenire în zodia Leu, iar asta înseamnă că se va face apel la tonul dat
înainte ca acest corp ceresc să-și pornească deplasarea înapoi.
De altfel și opoziția lui Neptun cu Junon de pe axa Fecioară-Pești îi îndeamnă să fie
calculați, reținuți și să nu creadă că un simplu moment de distracție rămâne o acțiune izolată. După
aceea își vor dori să ducă mai departe această înclinație și să transforme totul într-o preocupare pe
termen lung.
Este adevărat spre finalul lunii iulie se vor calma, își vor mai rezolva o parte din probleme
sau nu vor mai striga la toată lumea, nu le vor mai reproșa celor din jur că au nevoie de soluții și ei
nu sunt în stare să le ofere. Se poate însă constata o scădere a vitalității pe care berbecii vor încerca
să o compenseze prin tot felul de activități neobișnuite. Sunt avertizați că totul are un preț și orice
deviație de la ceea ce și-au propus, dacă nu este și aceasta încadrată într-o schemă permisă, vor
accentua și mai mult prăpastia dintre ei și anturaj și nu-i vor duce către progres așa cum se așteaptă,
ci îi vor face experți la capitolul eșecuri sociale.
De altfel, s-ar putea ca retrogradarea lui Venus, o perioadă în Fecioară și o altă perioadă în
Leu, să-i facă pe berbeci puțin cam insensibil la acest aspect al vieții. Nu este datoria celor din afară
să le poarte de grijă pentru că berbecii au spirit practic și se descurca foarte bine atunci când se află
în situații limită. Nu putem știe de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Ne putem gândi însă ca fiind,
în general, firi puternice, au nevoie și de evenimente pe măsură care să îi mobilizeze. Prin acest gen
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de mobilizare am putea vedea berbeci în ultima zi a acestei luni exprimându-se de o frumusețe
aparte ca și cum aceasta este floarea unei plante pe care o arată o singură dată în viață. Nu vor face
comparații, nu vor acuza pe nimeni, ci pur și simplu vor arăta prin exemplu personal, prin ceea ce
știu, au acumulat sau pot să facă, ce fel este viața dacă mergi prin foc, dacă te bagi în apă, dacă sari
cu para panta sau dacă te izolezi complet de lume.

AUGUST
Se simt vedete. Sunt pregătiți să preia controlul. Se laudă că iubesc adevărul. Au parte de
lecții de viață. Subminarea autorității. Intră într-o zonă unde nu sunt stăpânii. Reformulare.
Contrast. Înțelegerea ei ajută să depășească o problemă majoră. Schimbări de orientare. Obsesia
binelui. Grijă față de statut. Libertate. Nu mai țin cont de condiționări. Vor să facă un inventar
strict a ceea ce au în jur. Se gândesc la faptul că vor prea mult de la viață. Se preocupă de secretele
celorlalți. Nevoie de adaptare. Frustrare. Pierd multe izolându-se. Deplasările sunt importante.
Evenimentele mărunte îi iau pe nepregătite. Am nevoie de schimbare. Evadare. Creează celor din
jur impresii pozitive. Deviația reprezintă o mare încercare pentru ei. Au nevoie de un progres cu
orice preț. Relații de cuplu complicate. Dezamăgirea îi motivează să pornească la acțiune. Acolo
unde există dezamăgire există și succes.
În luna august berbecii sunt vedete. Soarele îi familiarizează cu energia zodiei Leu și
pregătește intrarea planetei Marte în această zodie, eveniment care se va consuma în 9 august. Dar
acesta nu este singurul element care îi va transforma pe berbecii în vedete ale anului 2015, ci și
faptul că pe 2 august Saturn își va reveni la mersul retrograd și se va îndrepta cu pași repezi către
zodia Săgetător. Acest eveniment nu se va consuma în luna august, ci în a doua parte a lunii
septembrie însă așa cum se întâmplă cu perioada 1 - 8 august, la fel se va întâmpla și cu perioada
aceasta de pe 2 august până pe 18 septembrie, în sensul că berbecii sunt pregătiți să preia controlul,
să-și spună punctul de vedere, să vorbească mult, să ridice tonul său să se impună în fața unui
anturaj care până acum nu i-a băgat în seamă așa cum au dorit ei. Prima zi a lunii august le aduce
acestora o șansă neașteptată de a afla lucruri noi despre preferințele pe care le au cei din preajmă.
Pentru că intră în luna august cu senzația că protejează pe toată lumea, că sunt puternici și că
viitorul și-l construiesc cu propriile mâini s-ar putea să vedem berbeci puțin cam aroganți sau
dispuși să răstoarne totul pe motiv că ei iubesc adevărul.
Adevărul pe care-l iubesc berbecii va prinde rădăcini în 2 august când, așa cum spuneam
anterior, Saturn își va reveni la mersul retrograd, iar Mercur va împlini un trigon cu Uranus.
Momentele acestea neobișnuite sunt pentru berbeci și exemple la capitolul lecții de viață. Vor trece
prin evenimente marcate de duritatea pe care au dorit să o arate celor din jur. Adică ar fi persoane
care vor primi cu aceeași monedă cu care au oferit. Careul pe care Jupiter și Saturn îl împlinesc le
vorbesc acestora despre subminarea autorității, nu neapărat pentru a învinge un adversar, cât pentru
a-și face loc într-o zonă unde nu se simt stăpâni. Multe evenimente vor avea de parcurs berbecii în
prima parte a lunii august, adică până pe 6 august, când Marte, guvernatorul lor, va trimite un unghi
pozitiv către Saturn de pe final de zodia Scorpion. Temerile li se contractă și reformulează totul în
așa fel încât să facă un contrast puternic cu ceea ce este în jurul lor. Dacă toți se ceartă, berbecul dea
lecții despre cum este să fii calm, atent sau înțelept, dacă toți sunt calmi, ei au nevoie de activitate,
de dinamism sau de conflict, de competiție.
Acest contrast va defini prima decadă a lunii august și numai prin această serie de acțiune
berbecii vor putea să se compromită într-un mod neplăcut pentru viitorul lor. Dacă vor înțelege că
vorbesc prea mult sau prea prost, că se preocupă de detalii neimportante, că văd doar ceea ce le
incită egoismul sau individualismul atunci ar putea să depășească cu succes această perioadă și să se
pregătească pentru a doua decadă a lunii august, aceea care este marcată de risipă. Până ajung acolo
berbecii au de traversat schimbări de orientare.
Înainte de a intra în zodia Fecioară, Mercur se va afla în conjuncție cu Jupiter și le va aduce
acestora obsesia binelui. Numai ce au crezut că binele lor este cel mai bun, că vocea lor trebuie să
se audă cel mai tare și că, gândindu-se la experiențele pe care le-au traversat de la începutul anului
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până acum, doar ceea ce știu este mai important, se trezesc dintr-o dată că în anturaj apare un
personaj care este mai puternic decât ei. Acesta este momentul când berbecii descoperă grija față de
statut sau teama de a trăi într-un mediu care nu le este specific. Am văzut și în lunile anterioare că
simțul detaliului este pentru berbeci un element care-i enervează teribil. Ei au războaie de cucerit,
piscuri inaccesibile de atins, nu de adunat firmiturile te pe jos sau de numărat chibriturile.
Vor fi atât de bulversați de combinația dintre dorințe și realitatea înconjurătoare încât unii
vor interpreta greșit conjunctura în care se află. Intrarea lui Marte în Leu aduce acestora putere de a
învinge de a fi în fruntea grupului în care lucrează, de a-și depăși norma de lucru, de a obține
rezultate speciale la un concurs sau de a convinge mătușa care trăiește peste ocean să le lase toată
averea. Toate umilințele pe care le-au acumulat în ultima perioadă, tot ceea ce a fost nedreptate și sa orientat împotriva sa, se intensifica acum și cere dreptul la replică sau dreptul de a se impune. Aici
nu vorbim de simple argumente sau de atenționare care ar putea veni din partea lor, ci vorbim
despre acțiuni dure dominate de mândria de a străluci în sau de aroganța de a fi cei mai importanți
din arealul pe care-l au în vedere acum.
Procedând în felul acesta își dau foc la pălărie sau arată că sunt înzestrați, atenți, puternici și
nu mai este cazul să țină cont de atât de multe condiționări cum s-a întâmplat în ultimele două luni.
Acum nici nu mai vor să explice atât de mult, nu mai au răbdare cu cei din jur și vor să facă un
inventar strict a ceea ce le-a rămas în jur. Aici nu ne referim doar la prieteni sau achiziții, ci fac un
inventar și asupra posibilităților de reușită. Trebuie să luăm în calcul că accentuarea zodiei Fecioară
situație care se intensifică din ce în ce mai mult cu intrarea lui Mercur în zodia Fecioară apoi cu
intrarea beneficilor în acest semn și, spre finalul lunii, și cu intrarea Soarelui le aduce acestora griji
nejustificate sau griji reale despre proiecte ireale. Se gândesc că vor prea mult de la viață și atunci ar
fi cazul să își selecteze cercul de prieteni ori să se asocieze cu oameni care au dovedit că sunt
puternici, care au mai mult noroc sau care sunt mai deschiși față de succes.
Pentru a reuși în acest demers îndrăzneț berbecii se vor preocupa de secretele celorlalți.
Acum Lilith se pregătește să părăsească zodia Fecioară și să intre în Balanță acolo unde se va întâlni
cu capul dragonului. Berbecii au impresia că dacă acum nu acționează în forță atunci nu vor mai
avea ocazia pentru că situația socială se schimbă într-un ritm foarte alert, dar nu așa cum i-ar
avantaja pe ei sau nu așa cum ne face plăcere lor. Vorbim aici despre regretul de a lăsa în urmă
perioada în care ar fi putut să se simtă confortabil cu câțiva oameni sincer din preajmă.
Intrarea lui Jupiter în zodia Fecioară înseamnă inspirația de a găsi cel mai potrivit serviciu,
colectivul cel mai bun sau de a-și găsi un loc adecvat în grupul de apartenență și se simt ca și cum
acolo trebuie să se stabilească și cu acești oameni trebuie să lucreze. De altfel, acesta reprezintă
începutul unei perioade de frustrare însă nu o vom vedea în forma aceasta, ci abia din a doua parte a
lunii septembrie când Saturn le va intra pe casa a IX-a și le va arăta ce pierd izolându-se sau
ocupându-se de lucruri mici și mărunte.
Intrarea lui Jupiter în casa a VI-a ar putea însemna pentru berbeci întâlnirea cu lucruri bune
și cu lucruri rele care sunt mult mai clar definite. Dacă până acum nu au dorit să facă impresie bună,
să călătorească pentru a-și întâlni jumătatea, să se asocieze, gândindu-se că numai prin oameni obțin
succesul sau avantajele pe care le urmăresc, acum vor dori să facă deplasări în interes de serviciu
sau pentru documentare suplimentar ori pentru a întâlni un medic mai bun, pentru a consulta și pe
altcineva, pentru a afla lucruri noi despre nivelul său de trai sau despre gradul de satisfacție. Această
poziție este favorabilă în cazul berbecilor și pentru studii suplimentare, cursuri de recalificare sau
adoptarea unor sarcini profesionale care să-i facă celebrii.
Dacă fondul general este bun, dacă acum se află într-un cadru social care nu poate sau nu
dorește să-i opună rezistență așa de mult, evenimentele mărunte de peste zi, acelea pe care berbecii
de regulă le ignoră, îi iau pe nepregătite și le arată că nu sunt atât de puternici pe cât cred sau le
oferă un privilegiu aparte: îi îndeamnă să se întoarcă la origini. Acesta reprezintă practic și
momentul în care să dorească să facă schimbări importante în locul în care s-au stabilizat. Fie că
doresc alt birou, își mută dormitorul, își fac schimbări în locuință, fie doresc pentru o perioadă să se
mute la țară. Vor să evadeze din această rutină care îi sperie sau care le lasă impresia că ei pot
compromite. Sunt însă fermecători, atrag atenția ușor și vom vedea în mijlocul lunii august chiar
dacă ei sunt presați de griji și încordați de atât de multe lucruri pe care nu le pot obține, după ei se
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întoarce capul pe stradă și toată lumea le spune că arată bine sau că trăiesc pe picior mare. Această
impresie pozitivă pe care anturajul o are despre berbeci reprezintă un mare ajutor pentru ei pentru că
îi trezește la realitate și îi oprește din a-și dori în continuare lucruri pe care nu le pot obține. Această
revenire la realitate înseamnă că acum, în a doua decadă a lunii august, se simt mulțumiți cu ceea ce
au deja.
Cei care dau curs acestui îndemn astral vor vedea cât de binele este dacă își diminuează
această dorință de expansiune pentru că deviația reprezintă o mare încercare a acestei perioade
pentru ei. Dacă ascultă de cel din jur, dacă de-a lungul vieții, prin nenumărate încercări, au învățat
să fie calmi, atenți, să respecte partenerul de dialog și să nu se mai gândească la punctele sale slabe
sau cum să îi domine pe ceilalți, avem de-a face în acest al treilea sector al lunii august cu berbecii
învingători care din nou devin exemple pentru ceilalți. Se bazează acum pe instinct și se mândresc
cu faptul că au mai multă experiență la acest capitol decât cei din jur și că instinctul este acela care
îi protejează de atât de multe probleme. Din nefericire nu toți berbecii sunt așa. Cei mai mulți au o
latură impulsivă care se intensifica foarte repede și la fel de repede se și stinge lăsând în urmă pe
deoparte confuzie și, de partea cealaltă, teama aceasta fiind, practic, și motivul pentru care din nou
pornesc la luptă, din nou pornesc într-o confruntare intensă pentru că niciodată nu-și găsesc liniștea.
Vom vedea însă la finalul lunii august berbeci liniștiți care apelează ușor la reguli care au
sentimente frumoase și care se lasă ușor dominați de cei din jur pentru că așa au fost educați sau
pentru că așa s-au autoeducat. Dacă au trăit într-un mediu agresiv, dacă toată viața lor au luptat
pentru ceea ce au din necesitate, nu din plăcerea de a participa la competiție, atunci duritatea vieții
va fi aceea care îi va îndemna în special în preajma zilei de 23 august să strige foarte tare, să
dorească un progres rapid cu orice preț. Trebuie să fie conștienți că termenul generic de "orice preț"
are pentru ei acum o conotație diferită față de celelalte semne zodiacale. “Orice preț” pentru ei
înseamnă schimbarea statutului sau pierderi substanțiale la capitolul meserie, profesie sau stare de
sănătate.
Dacă în primele 20 de zile ale lunii august au fost vedete într-un sens bun, acum chiar dacă o
parte a acestui fond se menține, chiar dacă au noroc în continuare pe linia pe care o urmăresc cu atât
de multă insistență, intrarea Soarelui în Fecioară în 23 august, apoi a Lunii negre în 25 august, pe
fondul unor unghiuri destul de agresive la care participă Soarele, Luna, Lilith, Junon, Chiron,
Jupiter, Neptun, înțelegem că orice schimbare pe care vor să o facă se va întoarce împotriva lor.
Practic, ei vor să schimbe mediul, anturajul, să-i schimbe pe cei din jur, dar rezultatul este altul. Tot
ceea ce fac îi schimbă pe ei, le schimbă statutul, poziția, imaginea socială, calitatea pe care o aud în
mediul de apartenență și acest lucru îi va duce spre disperare. Mulți vor avea impresia că de fapt nu
s-a schimbat nimic de la începutul anului și până acum și că traiul tot așa le este.
Trecerea Lunii negre în casa parteneriatelor le complică relațiile de cuplu și îi duce în fața
unor minciunii, dar nu atât față de partenerul de viață, cât față de partener în general, iar cei în care
au avut încredere se simt acum îndreptățiți să îi mintă pe berbeci ori să profite de naivitatea lor.
Chiar dacă au putere, sunt inspirați sau simt că dețin informațiile de care cei din jur au nevoie,
faptul că sunt puși în situația în care să se justifice pentru lucruri banale, să explice gesturi care sunt
evidente prin ceea ce reprezintă ele îi duce în punctul în care să fie dezamăgiți de parteneriatele pe
care le au. Dar nu degeaba sunt vedete în luna august. Dezamăgirea îi aduce și-n punctul în care se
decidă pentru că vor considera că nu mai pot suporta un trai amar și o viață chinuită.
De fapt toate aceste schimbări au rolul de a așeza lucrurile în viața unui berbec pentru a
deține mult mai bine controlul. Spre finalul lunii august când se împlinesc multe unghiuri care îi
avantajează, inclusiv conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului pe zodia Balanță sau conjuncția
Soarelui cu Jupiter pe zodia Fecioară în situația în care Venus și Marte sunt din ce în ce mai
aproape de punctul conjuncției lor pe zodia Leu le arată berbecilor că acolo unde există dezamăgire
există și succes, victorie sau beneficiu. Toate aceste conjuncții ocupă sectoare de viață, deci
aspectul reușitei pentru un berbec aflat acum într-un moment dificil al vieții sale este unul foarte
mare. Dacă au încredere că binele învinge dacă nu vor privi totul cu aroganță sau cu trufie lucrurile
se vor așeza și momentul de Lună plină din 29 august nu le va explora o slăbiciune, nu-i va
zdruncina pe ceea ce pierd ci îi va încuraja pe ceea ce sunt pe punctul de a câștiga.
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SEPTEMBRIE
Vor să recâștige drepturi pe care le-au pierdut. Asocieri noi. Explorarea unor resurse. Sunt
curajoși. Adevărul doare. Sentimente restrictive. Pășesc pe un teren nesigur. Apel la simplitate.
Agresivitate. Sunt prea combativ. Nemulțumire. Pasiuni periculoase. Întâmplare negativă care
trezește o dramă. Lucrurile se complică. Vor să știe mai multe despre anturajul cu care lucrează.
Pericolul se mută într-un punct mult mai delicat. Trebuie să facă impresie bună. Își doresc să-și
distragă singuri atenția de aceste drame afective. Prizele sunt transformate în elemente de
vindecare. Un eveniment straniu le declanșează amintiri ciudate. Dacă ajută primesc susținere. Nu
regresează. Fac notă discordantă cu cei din jur. Au nevoie să li se spună că sunt puternici. Se
pregătesc pentru un mare eșec. Berbecii sunt un factor de risc pentru cei din jur, dar și un mare
beneficiu. Nu respectă echilibrul. Distanțarea înseamnă desprindere de probleme. Au nevoie să fie
prudenți.
Din nou berbecii vor să-și câștige drepturile pe care cred că le-au pierdut. De această dată
mijloacele la care apelează par mult mai accesibile pentru ei sau experiența pe care o au îi ajută
mult în selectarea celor mai bune metode sau în a se asocia cu oameni de pe urma cărora să aibă mai
mult de câștigat. Pluton din Capricorn mediază opoziția pe care Jupiter și Neptun o împlinesc. De
această dată, se gândesc la bunurile pe care le au ceilalți, la resursele lor, nu neapărat la ceea ce ei
înșiși au reușit să păstreze. Pentru că sunt în general curajoși, dinamici septembrie va fi pentru
berbeci o lună a riscului însă nu neapărat și a pierderilor. Având ca deviză generală sentințele date
prea ușor, luna septembrie are rezervat pentru cei născuți în zodia berbec surprize interesante. Chiar
de la începutul lunii când Soarele și Neptun își împlinesc opoziția lor dau un verdict fals și se țin cu
dinții de acest lucru până la finalul lunii. Practic lucrul acesta greșit sau incomplet pe care nu vor
dori să-l recunoască nici măcar sub presiunea adevărului obiectiv îi vor urmări până la finalul lunii.
Practic întâlnirea lui Venus cu Marte de pe zodia Leu și relația pozitivă pe care acest cuplu de
planete îl trimite către Uranus din zodia Berbec arată că adevărul doare și că teama de iubire trebuie
ascunsă cu orice preț. Putem vorbi aici despre bucurii stranii pe care berbecii le au acum la început
de lună septembrie, însă și de probleme care vin din faptul că pășesc pe un teren nesigur. Lucrurile
bune sunt clare, lucrurile rele sunt învăluite într-un mister ciudat care le incită curiozitatea. Cum
berbecii se plictisesc repede vor prefera în cele mai multe din cazuri varianta complicată pentru că
de lucrurile pe care le cunosc s-au săturat deja. Asta înseamnă că relația bună a Soarelui cu Pluton
înseamnă pentru ei o bază pe care nu vor să o schimbe doar pentru că este confortabilă și își pot
purta singuri de grijă.
Considerând că întâlnirea lui Venus cu Marte nu are beneficii atât de pozitive, ci doar de a
alimenta acum, în această lună septembrie, iluzia de a trăi bine, frumos sau de a fi înconjurat de
oameni sinceri, pentru că abia din 6 septembrie Venus va intra în mers direct, ceea ce înseamnă că
multe din dorințele lor sunt bazate pe frustrare, ceea ce nu au primit la intensitatea cerută. În aceste
zile de început a lunii septembrie berbecii vor face apel la simplitate și vor dori prin această
simplitate să identifice o eroare și să o rezolve. Practic vor lucra mult cu încrederea în sine pe care
și-o văd zdruncinată de fiecare dată când nu-și extind câmpul conștiinței sau se preocupă de lucruri
noi.
Trecerea Lunii prin zodia Rac, moment care se va consuma în perioada 6 - 9 septembrie,
înseamnă pentru berbeci confruntarea cu greșeli pe care nu le mai pot repara până la finalul anului.
Ei vor spune că au încercat să se bucure de lucruri noi de oameni din preajmă să iasă din ritm să
combată rutina, dar de fapt abuzează de ceea ce cred că reprezintă norocul.
Luna septembrie îi face pe berbeci combativi într-un mod neobișnuit. În general, acțiunile
acestora sunt la exterior și acolo se află și centrul de greutate și dacă într-o astfel de competiție sau
de confruntare cineva acționează asupra acestui centru de greutate pe care berbecii și-l proiectează
tot timpul în afară reușesc să dețină control asupra acestora. Când Luna trece prin Rac, puterea
acestora vine din adâncul sufletului din interior, acolo unde sunt ascunse nemulțumirile sau tristețile
pe care nu și le-au putut rezolva. Vorbim astfel de pasiuni periculoase, de patimi, de greșeli care au
repercusiuni asupra vieții lor pe care vor încerca să le îndulcească arătând că se comportă la fel.
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Poate comportamentul este același, însă motivul este unul cu totul aparte ceea ce va da
evenimentelor care se construiesc în preajma zilei de 9 septembrie o perspectivă periculoasă. 9
septembrie este și ziua în care Capul Dragonului se întâlnește cu Lilith și accentuează acest risc de a
risipi sau de a merge pe un teren nesigur, chiar periculos. Întâlnirea celor două elemente astrale în
zodia Balanță accentuează printr-o întâmplare negativă drama vieții berbecilor aceea pe care au
explorat de la începutul anului.
Abia acum putem vedea cât de mult au suferit berbecii de la începutul anului până acum sau
cât de tare au fost răniți de anumite vorbe pe care le-au auzit despre ei și care nu erau adevărate, de
cât de multă nevoie de afecțiune au avut în prima parte a anului.
Practic, prima decadă a lunii septembrie va complica lucrurile prin această viziune clară.
Adesea berbecii spun că ei preferă adevărul crud, să li se spună verde-n față decât să afle din
aproape în aproape sau de la alții. De această dată vor prefera adevărul parțial, să li se spună câte un
pic, să afle lucruri în mod gradat despre anturajul cu care colaborează pentru a putea suporta mult
mai ușor ceea ce societatea le impune.
Casa parteneriatelor este puternic lezată, încărcată sau compromisă de prezența Lunii negre
acolo și de această dată nu se mai pot bucura de faptul că poate din punct de vedere al sănătății se
simt mai bine, că relațiile cu colegii de serviciu, sarcinile profesionale nu mai sunt bruiate de intrigi
sau de minciunile penibile pentru că pericolul s-a mutat într-un punct mult mai dedicat pentru ei,
adică pe casa parteneriatelor.
Este posibil ca acum berbecii să se confrunte cu greșeala grupului, nu neapărat dintr-o
eroare personală, pentru că Luna nouă care se împlinește în 13 septembrie este la distanță de o zi de
conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, deci inițierea celor două cicluri, ciclul lunar și ciclul
draconitic, sunt foarte aproape unele de altele, iar berbecii vor avea impresia că au o misiune, au un
rol, acela de a curăța anturajul de ființe vicioase care se hrănesc cu suferințele celorlalți sau care
urmăresc să adjudece o victorie, un progres pe seama eșecului persoanelor din preajma lor.
Din nou îi tentează gloria, din nou vor să se ridice deasupra celorlalți prin experiența de
viață pe care o au, prin curajul nebun pe care vor să-l dovedească celor din preajmă. Vor avea
ocazia până pe 17 septembrie să facă o impresie bună, să se mobilizeze, să uite de suferințe, de
dezamăgiri, pentru că vor munci mult intens cu dedicație, dar și cu dorința de a distrage atenția de
pe aceste drame afective. După ce Mercur va intra în mers retrograd în 17 septembrie și asteroidul
Junon va trece în Balanța, berbecii vor simții un suflu nou din trecerea lui Saturn pe zodia
Săgetător. Practic, această nevoie de a se implica în misiunea grupului de apartenența prin atribuirea
unui rol esențial îi va acapara în totalitate.
Senzația de împlinire pe care o resimt în fața unor deschideri speciale care le vin din trecerea
lui Saturn un Săgetător, pe casa a XI-a transformă crizele de până acum în elemente de vindecare.
Practic, berbecii se vor simții acum ca niște mici înțelepți care tratează răutatea celor din jur cu
indiferență și care reușesc să combată rutina prin extravaganțe, dar care să nu fie periculoase pentru
cei din jur. Dacă sunt periculoase pentru ei înșiși atunci nu va fi nicio problemă pentru că sunt
obișnuiți cu greutățile. Ceea ce este interesant și care va veni spre finalul celei de-a doua decade a
lunii septembrie ține mai curând de jocul vieții. Chiar dacă o parte din corpuri cerești au trecut în
zodia Balanța avem în continuare activă opoziția lui Jupiter cu Neptun pe axa Fecioara-Pești și
relația proastă pe care Saturn, abia intrat în zodia Săgetător, o are cu aceste planete. Practic, avem
pe cer un careu în T cu Saturn focar, iar în 19 septembrie când Luna se va afla în conjuncție cu
Saturn un eveniment straniu le va declanșa acestora amintiri ciudate.
Caracterul ciudat al acestor amintiri nu vine numai din faptul că multe dintre ele sunt
neplăcute, ci din faptul că indiferent de calitatea lor acestea îi vor îndemna pe berbeci să corecteze
anturajul, să pună o greutate pe sectorul celălalt, să ofere celorlalți sarcini de lucru să ne dea sfaturi,
chiar dacă nu le cer sau chiar să le ofere un model de independență și de inițiativă în momente
nepotrivite când aceștia vor să se relaxeze ori să se izoleze. Va fi foarte curios de unde vor găsi
berbecii atât de multă putere de determinare, de unde le va veni atâta forță pentru a tulbura anturajul
și a-l corecta. Mulți dintre pasionații de astrologie, privind cerul astral al momentului de 19
septembrie vor prefera să interpreteze această conjunctură doar prin unghiurile negative. Nu este
cazul să cadă în acest păcat pentru că Pluton mediază opoziția lui Jupiter cu Neptun, deci
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problemele sociale au o soluție prin administrarea unui patrimoniu ce nu aparține berbecilor, iar
Saturn are o relație bună cu aglomerarea de planete de pe începutul zodiei Balanță ceea ce înseamnă
că problemele interne, prin mobilizare, prin disciplină, prin expansiune, pe baza unui scop nobil au
la rândul lor soluții bune pentru berbeci.
Pornind pe acest drum cu gândul de a-i ajuta pe cei din jur să depășească un impas sau cu
intenția de a corecta o orientare negativă a grupului în care se integrează, berbecii, de fapt, își
construiesc un traseu ascendent care îi va ajuta să privească înainte. Pentru ei luna septembrie nu va
însemna momentul de regres, ci se va folosi de sensul retrograd al acestor factori astral pentru a-și
extrage din trecut multe informații și a face apel la experiențele personale pe care le-au avut în
prima parte a anului, făcând notă discordantă cu grupul de apartenență sau modificându-l după
bunul plac. În 26 septembrie, după ce Marte a intrat în Fecioară și Pluton și-a revenit la mersul
direct, după o perioadă de câteva luni bune berbecii își vor extinde și mai mult sfera preocupărilor
manifestând interes față de evenimente sociale, de politică, de economie, de știință, de administrație
având un puternic spirit de contradicție și insistând și mai mult cu greutatea pe care doresc să o
pună pe grupul de apartenență.
Finalul lunii septembrie înseamnă pentru ei și momentul când doresc să se vadă că sunt
puternici, determinați de suita evenimentelor pe care le generează și riscă să se supraaprecieze,
adică să se vadă mai sus decât sunt. Soarele intră în Balanță și face conjuncții succesive cu corpurile
cerești care se afla acolo, inclusiv cu Capul Dragonului și cu Lilith, pregătindu-i deci pentru un
mare eșec, acela care va veni spre ei în luna octombrie când vor avea de traversat opoziția Soarelui
cu Uranus. Experiențele de acum se vor afla în conflict cu experiențele trecutului. Dacă experiențele
trecutului s-au dovedit utile pentru ceea ce acumulează acum, ceea ce acumulează acum vor
dezamăgi ceea ce au învățat în trecut. Extinzând această observație astrală la nivelul evenimentelor
sau relațiilor dintre persoane înțelegem că berbecii constituie acum pe lângă un mare beneficiu
pentru grupul de apartenență și un factor de risc. Ei vor dezamăgi pentru că nu vor avea măsură în
ambiții.
Din această cauză sunt avertizați berbecii tineri care în general dau dovadă de o stima de
sine prea ridicată, care iartă greu sau care nu au mustrări de conștiință atunci când dau la o parte pe
cineva, care nu folosesc
termenii
corecți,
nu
respectă echilibrul pe care
s-au
străduit
să-l
construiască cu atât de mult
efort pentru că tristețea îi va
cuprinde și accesul la
cunoaștere
le
va
fi
restricționat.
Asta
se
întâmplă pentru că dacă șiau atribuit un rol atât de
înalt, de superior, de
puternic, acela de-a ajuta
grupul de apartenență să
depășească un obstacol,
înseamnă că beneficiază de
o susținere din partea celor
din preajmă sau din partea
ființelor de lumină din subtil și nu este cazul să creadă că doar ei au făcut ceea ce se vede. Dacă nuși vor revendica toate meritele, dacă vor avea o picătura de smerenie și vor ridica privirea spre cer
pentru a mulțumi, atunci vor atrage frumosul și îi vor dezamăgi doar pe cei care i-au făcut să sufere
în trecut, adică experiențele prezentului vor crea o negație sau vor pune în dificultate doar
experiențele nefericite pe care, de-a lungul acestui an, au tot încercat să le ignore ori să le uite. Doar
îndeplinind această condiție vor reuși să dezamorseze un conflict nu neapărat pentru a combate
plictiseala, ci pentru că se pot concentra mult mai bine pe scopul pozitiv pe care și l-au stabilit.
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Pentru ei acum distanțarea înseamnă desprinderea de probleme pe care și așa nu le pot rezolva, ceea
ce înseamnă degajare. Rămâne în continuare pericolul ca experiențele de-acum dacă sunt
supradimensionate să anuleze o parte din meritele obținute în prima parte a anului și să se trezească
fără prietenii care le declarau dragostea sau fără drepturi.

OCTOMBRIE
Răsturnări de situație. Își schimbă motivația. Sunt păcăliți. Lăcomie. Accentuarea
parteneriatelor îi duc la confruntări teribile. Se implică în activități dubioase. Am nevoie de
înțelepciune. Trebuie să fie atenți cu viața lor. Vise bizare. Greșeli din imprudență. Se dedică
suferințelor celorlalți și ignoră propriile suferințe. Se reglează anumite tendințe. Sunt devotați
colaboratorilor. Se liniștesc dacă sunt înțeleși. Se tem de profunzimea sentimentelor. Am nevoie de
disciplină. Întoarcerea practică. Le place schimbarea. Le este invadată intimitatea. Restricții
profesionale. Se află în impas. Sunt marcați de efectele acțiunilor lor primesc avertismente. Sunt
invitați la sacrificiu. Atenție pe muncă și program prelungit. Oportunitate. Vor să se răzbune.
Suspectă dorință de a face rău. Dezamăgire. Scriu o pagină importantă vieții. Eșec prin reunificare
necontrolată a ideii .
Luna octombrie aduce berbecilor răsturnări de situație. Rămâne în continuare puternic
accentuat riscul pe casa parteneriatelor și tentația de a săvârși anumite fapte care să fie văzute greșit
de ceilalți ori încadrate la capitolul fapte împotriva legii, dar Capul Dragonului va trece pe casa a
VI-a și deci berbecii vor avea de acum încolo alte motivații, alte finalități, alte ținte. Chiar de la
începutul acestei perioade Mercur și Junon se vor întâlni pe casa parteneriatelor și berbecii vor fi
păcăliți de un personaj care îi invită să participe la o faptă care nu le este specifică și pe care nici nu
prea ar vrea să o facă. Sunt însă induși în eroare că prin această rezolvare o mare parte din
problemele lor se vor termina și vor scăpa de suspiciunea că din segmentul celuilalt va veni tot
timpul în pericol. Cei care cedează în fața acestei invitații arată că sunt lacomi, că nu-și cunosc
limitele și că vor în continuare să obțină avantaje mari cu efort minim. Este important să țină cont
că prin accentuarea acestei case a parteneriatelor ei practic sunt în război.
Pluton trimite un unghi negativ către planetele din Balanță și de aceea putem spune clar și
răspicat că berbecii vor fi avertizați și chiar de mai multe ori că anumite fapte pe care vor cu tot
sufletul să le săvârșească nu sunt în regulă. Vor fi și berbeci care vor ține cont de aceste lucruri, dar
în general sunt persoane care au trăit în umbră de la începutul anului până acum și au dorit ca
modificările cele mai importante, realizările cele mai mari să le aibă împreună cu prietenii sau cu
familia. Ceilalți care au dorit să strălucească în societate, vor avea ocazia să moară în glorie să se
încheie cu această creștere ascendentă, implicându-se în activități dubioase. Asta înseamnă că de
această dată calitatea vieții lor se schimbă și vor reuși să iasă basma curată din această confruntare,
în special cei care își vor vedea de familie, de prieteni, de sănătatea lor sau de locul de muncă. Doar
în aceste sectoare vom vedea berbecii care își cunosc lungul nasului care nu se declară vădit
împotriva celorlalți și care nu vor să își însușească bunurile celorlalți, doar pentru că anumite clauze
contractuale nu au fost indicate clar sau explicit.
De această dată adevărul lor nu este unul puternic și dacă sunt atenți cu viața lor și dacă nu
iau competiția ca fiind singurul element care le dă satisfacție atunci nu vor fi atât de curtați de
surprize neplăcute și nici dominați de vise bizare. Starea de sănătate le va fi afectată prin ingerarea
anumitor substanțe pe care corpul nu le poate digera sau care prin compoziția lor le fac rău. Din 8
octombrie Venus le va intra pe zodia Fecioară acolo unde sunt deja și planetele Marte și Jupiter, dar
și Capul Dragonului, iar asta înseamnă că dacă sunt sensibili, deschiși, cu viziuni largi asupra vieții
se vor dedica întru totul suferințelor celorlalți, ignorându-și propriile dureri și considerând că dacă
reușesc să vindece pe cineva din preajmă se simt bine și Dumnezeu îi va recompensa. Practic,
această primă decadă a lunii octombrie va dori să reglementeze anumite poziții pe care un berbec le
are față de grupul de apartenență sau chiar rolul pe care acesta îl are de îndeplinit până la finalul
anului. Berbecul dacă iubește ceea ce face este devotat partenerilor de dialog sau colaboratorilor și
poate ignora durerea sau își poate supune corpul, mintea, sufletului la eforturi inimaginabile.
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Vorbim aici despre înfruntarea unei frici personale, aceea care ține și de sărăcie, boală, grijă față de
ziua de mâine sau complicații legate de faptul că persoane în care berbecii au avut încredere, pe care
le-au lovit cu tot sufletul, au trecut în planul secund, s-au separat de idei, s-au poate a trecut la cele
veșnice. Luna octombrie din acest punct de vedere reprezintă o mare încercare pentru berbeci și vor
încerca să facă față acestor evenimente ocupându-se de lucruri care sunt în afară. Dacă cineva se va
preocupa și de rănile berbecilor atunci aceștia se vor transforma din persoane obișnuite să lovească
totul în jur pentru a-și face loc, în persoane devotate care nu vor uita niciodată un ajutor primit.
Momentul 10 octombrie, când Capul Dragonului va trece practic în Fecioară, reprezintă și ziua în
care lucrurile se schimbă. Momentul acesta pentru berbeci poate fi marcat de anumite remușcări
pentru că, în general, se tem de profunzimea sentimentelor deoarece nu știu niciodată cât de adâncă
este peștera sufletului și ce ascunde acolo. Dacă au fost educați să fie disciplinați cu gândurile, cu
sentimentele, să-și folosească progresiv forța fizică atunci momentul acesta nu-i va bulversa, ci îl va
percepe ca pe o întoarcere către practic, ca o desprindere de abstract.
Faptul că Mercur își revine la mersul direct, iar Capul Dragonului trece în Fecioară, adică
intră în cea de-a doua decadă a lunii octombrie cu forțe proaspete, înseamnă pentru berbeci un
element cu care sunt obișnuiți. Totuși, le place schimbarea dacă li se promite o realizare concretă
sau dacă nu fac această schimbare degeaba. Nu contează dacă beneficiul este acum sau peste câțiva
ani, important este ca munca lor să nu fie în zadar. Acum însă lucrurile sunt puțin diferite pentru că
sunt accentuate zodiile Fecioară și Balanță despre care știm că sunt implicate în direcții diferite. În
general, când cele două semne sunt constrânse să ducă mai departe același mesaj este invadată
intimitatea individului pentru a răspunde unei solicitări legată de nesiguranța internă sau pentru a
completa cu lipsa personală, fie, de partea cealaltă, pentru a ascunde anumite restricții.
În această a doua decadă a lunii octombrie putem vorbi de restricții pe filiera informațională.
Acum nimeni nu știe cum stau lucrurile cu sănătatea, cu relațiile profesionale sau cu nevoile pe care
le-au ceilalți, însă toți își spun părerile, toți sunt înțelepți toți vor să fie apreciați că și cum sunt cei
care cunosc foarte bine această problemă. În 12 octombrie Jupiter și Pluton vor fi în trigon, iar
Soarele și Uranus în opoziție. Practic, aceasta este ziua pentru care berbecii s-au pregătit încă din
luna septembrie. Acum, când Uranus primește o opoziție din partea Soarelui și când aceste două
corpuri cerești participă la formarea unui careu în T cu Pluton focar, berbecii au confirmarea
faptului că se află în impas. Deoarece casele, a subordonării, a sănătății, a bolilor acute (casa a VIa), dar și cea a parteneriatelor, a proceselor, a relațiilor cu asociații sau cu partenerul de viață (casa a
VII-a), încărcate prea mult sunt pe punctul de a săvârși greșeli lamentabile. Dacă până acum au avut
senzația că urmează să se întâmple ceva, că sunt în față unor evenimente pe care nu le pot controla
acum evenimentul pe care l-au intuit devine aievea.
Dacă avem de-a face cu berbecii care nu-și fac probleme că risipesc sau că au consumat prea
mult rezervele celorlalți atunci aceste evenimente nefericite nu-i vor afecta atât de mult în plan
afectiv, chiar dacă îi vor afecta în plan social. Adică vor fi atât de marcați de efectele acțiunilor lor
încât îi va durea faptul că nu mai au asociați, prietenii sau nu mai au în jurul lor oameni cu care să
vorbească ceea ce îi preocupă foarte mult sau să le spună ceea ce au pe suflet.
O altă serie de evenimente care marchează aglomerați de planete pe casele a VI-a și a VII-a
ține de starea de sănătate sau de implicarea în acțiuni care epuizează. Am putea vedea berbeci acum,
în această perioadă, care se îngrijorează pentru starea de sănătate. Tinerii se lasă păcăliți de faptul că
partenerul de viață nu poate face nimic în situația în care văzând ca berbecul este dispus să facă
totul în locul său se dă deoparte și-l lasă pe acesta să ducă în spate tot greul. Chiar dacă din jur vor
primi avertismente, chiar dacă au intuiția faptului că sunt orientați greșit sau că ajută pe cine nu
trebuie, berbecii nu vor să meargă mai departe decât împreună cu partenerul de viață și nu oricum ci
cu acesta vindecat din punct de vedere fizic sau social.
Este adevărat că lucrurile nu sunt chiar atât de simple pentru berbeci deoarece curajul lor
acum va fi folosit pentru a susține un colaborator sau un asociat, nu neapărat pentru sine. Ținta
berbecilor din această perioadă este neapărat aceea de a se sacrifica pentru cineva din preajmă. Ei se
simt antrenați în tot felul de evenimente care îi privesc și care se soldează cu această situație în care,
până la urmă, ei trebuie să facă totul în locul celor din preajmă. Se vor trezii dacă printr-un noroc
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vor vedea că cei pe care îi ajută se așază deoparte și se odihnesc prea mult sau își rezervă o perioadă
de relaxare prelungită ceea ce nu este normal.
În 16 octombrie, când Marte și Pluton vor fi în trigon, berbecii vor avea curajul să spună
lucruri deosebite, importante și prin intermediul acestora să fie remarcați la locul de muncă chiar
avansați în funcție, favorizați în a primit răspunderi sporite sau chiar funcții de conducere. Nu este
potrivit ca Marte în casa a șasea să predispună la funcții de conducere, însă acum pentru că au
ajutorul planetei Jupiter care le reorganizează locul de muncă, valorifică și susținerea celuilalt
benefic, Venus, care din Fecioară, îi face atenți la muncă și dispuși la program prelungit. Practic,
dacă de mult timp li s-a promis o avansare o pot primi acum, pot beneficia de o protecție specială
dacă renunță la o funcție de conducere în momentul în care le este propusă cu promisiunea ca pe
viitor din poziție din subaltern să fie protejați sau remunerație mult mai bine.
Aceasta se pare că este șansa lor de a ieși din anonimat de a se face remarcați într-un mod
pozitiv sau de a rupe gura târgului chiar dacă rămân în preajmă cu mulți dușmani. Cât timp Soarele
se va afla în zodia Balanță pentru berbeci înseamnă oportunitate de a se asocia sau intervenții
interesante în problemele personale din partea celorlalți care îi antrenează și îi fac să se simtă utili
printr-un gen de competiție liniștită. În această primă parte a celei de-a două decade a lunii
octombrie, berbecii se simt îndemnați să își spună durerile cele mai mari să se confeseze însă nu știu
spre ce să se îndrepte și de aceea greșesc atunci când își aleg consilierul său psihologul.
Primele trei zile ale acestei decade adică în zilele de 21, 22 și în ziua de 23 octombrie apar
premisele unor conflicte majore. Nu se știe concret spre cine își va îndrepta berbecul atenția însă
după 23 octombrie aceștia vor declara război celor pe care-i simt slabi sau vor hotărî să pornească
pe un drum încărcat de pericole.
După ce Soarele le va trece în zodia Scorpion vor reuși să scoată la lumina mânii aprige
împotriva celor pe care i-au iubit și care i-au trădat. Practic, finalul lunii octombrie va fi marcat de
dorința berbecilor de a se răzbuna pe cei care i-au trădat sau de a le expune de la obraz că au fost
neserioși și că nu este cazul să profite de momentele dificile prin care acesta a trecut. Este posibil ca
argumentele berbecului să facă trimitere la anumite afecțiuni, stări de tulburare emoțională sau
poate chiar la o anumită prăbușire organică cele care, după cum invocă el, se dovedesc a fi destul de
dăunătoare pe viitor.
Având în vedere aceste evenimente care vin spre ei în cascadă, care ar trebui să le țină
fruntea sus pentru că sunt obișnuiți să reziste în fața atacurilor sistematice, să facă față competiției
sau să reziste în condițiile grele, berbecii consideră că pot suporta aceste forțe care vin din exterior
doar dacă fac o nouă selecție a valorilor. Doar dacă refuza anumite reguli morale pot merge mai
departe sau pot rezista tentației de a face rău. Finalul lunii octombrie va fi marcat de dorința de a
face rău partenerului de viață, nu neapărat prin agresiune fizică, prin violență, cât mai ales prin
inactivitate. Dacă vor fi atenți la detalii, dacă nu se vor pierde în fața unor fenomene de masă despre
care până acum au crezut că nu au nimic în comun cu ei, atunci avem de-a face cu berbeci care
reușesc prin puterea exemplului, ca și până acum, să răstoarne lumea și să o așeze pe baze mult mai
solide. Accentuarea casei a VI-a prin planetele Jupiter, Venus, Marte, dar și prin intermediul
Capului Dragonului ne vorbește despre puterea berbecilor de a se sacrifica, de a se dedica unui țel
nobil însă fără a spune nimic, într-o tăcere adâncă, nu pentru că știu să aplece fruntea în fața
celorlalți, ci pentru că după nenumărate eșecuri au ajuns la concluzia că nu prea au cu cine vorbi.
Dacă dintre aceștia vor exista și berbeci care sunt obișnuit să lucreze cu energia sau care
sunt pasionați de științele esoterice atunci putem vorbi despre personaje care scriu o pagină
importanta a vieții asupra căreia nu vor mai reveni. Ne referim aici la unghiul pozitiv dintre Soare și
Neptun care înseamnă la finalul lunii octombrie și împlinirea unui triunghi minor ce-l are pe Pluton
ca planetă focar, adică deschiderea sufletului, a minții sau, pentru cei care sunt deja profunzi,
coborârea minții în inimă și deci înfăptuirea unor gesturi de o profunzime aparte. Indiferent de
categoria în care se află berbecii sunt avertizați că luna octombrie le va strica planurile prin vorbă,
prin cuvânt aruncat asemenea unui cuțit într-o reprezentație de circ sau sub forma unui obiect care
se strică atunci când este scăpa din mână. Nu neapărat că acum este vorba despre eșec prin atenție,
cât este vorba despre eșec prin reunificare necontrolată a ideii.
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NOIEMBRIE
Greutățile îi învață. Educație prin puțin. Acordă multă importanță sentimentelor. Au o nouă
speranță de viață. Au nevoie de iubire. Au senzația că indiferent de calitatea faptelor rezultatul este
același. Scepticism. Sunt dezinformați. Nu mai vor să respecte planul de lucru. Rămân lucruri
neterminate. Au o mare problemă cu acceptarea unei autorități. Sunt buni în a lucra cu mâinile. Se
răzbună. Apel la justiție sau la reguli stabilite de alții. Au nevoie de moralitate. Putere de
convingere. Sunt buni comercianți. Pot vinde orice. Provocările îi bucură. Sunt expuse pericolului
eșecului. Sunt inspirați. Văd ușor pericolele. Noi responsabilități. Fac apel la ceea ce au învățat în
perioada de formare. Li se cere un compromis. Nu pot colabora cu toți cei din jur. Riscul de a
parcurge un eșec lamentabil. Probleme cu legea. Se face dreptate împotriva lor. Este afectat
procesul muncii. Sunt ajutați cei care au greșit neintenționat.
Greutățile vieții îi constrâng pe berbeci să le ofere celor din jur ceea ce au mai bun. Asta nu
se întâmplă pentru că dintr-o dată și-au descoperit vocația de lideri sau au avut o revelație și numai
prin această deschidere pozitivă față de anturaj reușesc să meargă mai departe, ci pentru că așa
consideră ei că pot cumpăra norocul. Încă din 2 noiembrie Mercur le va trece în Scorpion adică pe
casa a VIII-a și sunt inspirați pentru a administra un bun. Este posibil ca mulți dintre berbeci acum
să fie săraci sau să dispună de mai puține resurse decât aveau la începutul lunii anterioare. Asta nu îi
oprește din a spera că poate obțin un câștig pe care vrea să îl împartă la momentul potrivit cu
persoana iubită. În luna noiembrie, berbecii se vor dovedi sentimentali incurabil însă ei aleg să
iubească, să se sacrifice pentru dragoste, să ceară celor din jur dovezi de iubire în momentele cele
mai nepotrivite, când de sus cad bombe sau oamenii sunt ocupați cu alte probleme, nici într-un caz
de cele afective.
Evenimentul definitoriu al începutului de luna noiembrie este dat de suna unghiurilor astrale
rezervate zilei de 3 noiembrie. Atunci vedem că sentimentul are o nouă reprezentare, iar pentru
berbeci această nouă reprezentare înseamnă o nouă speranță de viață. Dacă judecăm faptul că
berbecii au o casă a VIII-a accentuată, dar și o casă a parteneriatelor și a proceselor, de asemenea,
lezată de prezența lui Lilith acolo, înțelegem că toată această nevoie de iubire, de a atrage atenția
asupra sentimentelor, de a împărtăși cu anturajul doar ceea ce este frumos, liniștit, seducător, plăcut
arată de fapt marea sărăcie afectivă, un deficit emoțional despre care berbecii cred că dacă va fi
lăsat la voia întâmplării, dacă nu va fi vindecat prin răspuns de pe același nivel atunci sigur se vor
îmbolnăvi sau vor transforma acest impas într-un eșec lamentabil.
Cea mai mare problemă prin care ar putea să treacă un berbec la acest început de luna
noiembrie vizează neputința de a-și controla propria oboseală sau de a-și respecta propriul program
impus. Opoziția lui Uranus cu Junon se realizează pe axa Berbec - Balanța, iar opoziția lui Jupiter
cu Chiron pe axa Fecioară-Pești. Combinația celor două seamănă cu un foarfece care are integrat în
zona sa de acțiune, în spațiul pe care-l poate tăia, câteva elemente importante. Este vorba despre
Marte, Venus, Capul Dragonului și Lilith. Se pare că senzația acestor nativi este că indiferent de
calitatea faptelor, că fac bine sau rău, rezultatul este același, adică sunt supuși unui tribunal invizibil
pentru că toată lumea le cere socoteală, iar ei nu prea vor să dea socoteală nimănui.
Dacă avem de-a face cu berbeci care acceptă provocările destinului, dar sunt imparțiali
atunci scepticismul lor va lua înfățișarea unui discernământ plăcut, iar invidia nu va fi atât de
vizibilă pentru că plutește în aer în această lună noiembrie o ușoară dezinformare, iar oamenii,
indiferent de zodia în care sunt, devin puțin zăpăciți. Ceilalți însă vor profita de conjuncția lui
Venus cu Capul Dragonului și vor considera că merita anumite beneficii prin virtutea meseriei, prin
statutul pe care-l au doar pentru simplu fapt că poartă un nume sau că au apărut de câteva ori la TV.
În 8 noiembrie Venus va trece în Balanță și atunci berbecii nu vor mai fi atât de organizați,
nu vor mai respecta atât de mult planul de lucru și nici nu vor mai fi atât de preocupați de planurile
pe care și le propun. Vor fi interesați de ceea ce au de vândut, de ceea ce au produs până acum, de
cât de frumoși sunt la corp, la aminte, la sentiment, decât de carismatici sunt pentru că dintr-o dată
considera că numai așa pot trăi bine. Observăm astfel că 8 noiembrie reprezintă un moment decisiv
pentru relația berbecului cu anturajul. Dacă se vor preocupa să fie mai distinși, mai rafinați, mai
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parfumați sau mai curați la trup, la minte, la suflet, cu siguranță vor dedica mai mult timp aspectul
exterior sau acelor procese de purificare în detrimentul efortului. Asta înseamnă că rămân lucrurile
neterminate, iar acestea se vor răzbuna, adică se vor întoarce spre berbec la finalul anului 2015, dar
nu cu mâinile goale, ci cu sancțiuni.
Am mai spus și la observații aplicate altor luni, atunci când a fost cazul, că berbecii au o
mare problemă cu acceptarea unei autorități, cu subordonarea sau cu regulile pe care ceilalți din
afară le impun. Momentul de conjuncție a lui Marte cu Capul Dragonului care se va consuma în
zodia Fecioară adică în casa a VI-a a subordonării le aducea acestora dorință de a ieșit de sub
influența unor personaje care profită de priceperea, cunoștințele sau abilitățile berbecilor. Ei se
dovedesc a fi buni în a lucra cu mâinile, atenți la tehnica de calcul, importanți la procese de
rectificare, corectare, adică în a găsi acul în carul cu fân, ceea ce alte semne zodiacale nu vor mai
putea face. Totuși nu trebuie să luăm aceste lucruri în ușor. Berbecul face acest lucru cu mare
consum și întotdeauna sacrifică ceva pentru a fi prea atent sau prea mult preocupat de detalii.
Dacă avem în jurul nostru berbeci care lasă impresia că fac ușor acest lucru atunci cu
siguranță avem de-a face cu nativi ai acestei zodii care au primit din familie o educație severă, dură
pe care au așezat-o la baza comportamentului și considera că acesta este tributul seriozității sau a
succesului social.
De asemenea, Marte după conjuncția cu Capul Dragonului nu va mai stă mult în zodia
Fecioară pentru că pe 12 noiembrie va trecem Balanță și îi va face pe aceștia de temut. Dacă au
existat persoane care au râs pe seama sentimentalismului bolnăvicios pe care l-au arătat berbecii în
primele 10 zile ale lunii noiembrie atunci ar trebui să se pregătească de atac, pentru că după 12
noiembrie când Marte le va intra în casa proceselor aceștia vor reacționa și se pare că nu vor ierta pe
nimeni. Dacă asta îi va încălzi pe partenerii berbecilor, atunci e important să spunem că Marte în
Balanță nu este capabil de violență fizică, ci doar de agresiune prin cuvânt, termen, prin apel la
justiție, la reguli stabilite de alții. Dacă sunt berbeci care au meserii legate de justiție care sunt
mediatori sau care practică meserii în care este nevoie de atenție sporită, dacă au cunoștințe solide
de psihologie comportamentală atunci putem vorbi de un moment de schisma, 12 noiembrie
însemnând punctul în care își iau zborul și se îndreaptă către o perioadă de succes.
Berbeci de succes cu Lilith în casa VII-a sunt mulți, însă berbeci de succes care au o înaltă
ținută morală cu Lilith în casa a VII-a sunt foarte puțin. Din această cauză este important să nu ne
lăsăm păcăliți de ușurința cu care un berbec își argumentează acum ideile sau de modul în care își
va pune pe tapet argumentele sale. Le este dat prin această conjunctură astrală să fie abili, inteligenți
isteți și să convingă foarte ușor auditoriul. Relația bună care se construiește între Venus din Balanță
cu Saturn din Săgetător îi face pe berbeci și buni comercianți. Vor putea vinde ideea de dreptate în
care cred, conceptul filozofic pe care l-au descoperit sau o nouă metodă de a supraviețui în condiții
grele.
Fiind obișnuiți în general să facă față presiunii sociale accentuarea casei a VI-a a
subordonării și a casei a VII-a prin dorință, plăcere sau tentație, înseamnă pentru berbeci o nouă
încercare de viață. Ei sunt bucuroși dacă au provocări care vin din această zonă pentru că prin
acestea se simt vii, activi, utili anturajului sau, în cazul celor practice, prin acestea au dovada că pot
obține succesul pe care și-l doresc.
Conjuncția lui Mercur cu Soarele din 17 noiembrie reprezintă în toată această perioadă de
zăpăceală pe care cei din jur o observă un moment de luciditate. Vor fi atât de concentrați pe un
câștig, pe un avantaj, pe o idee, pe un demers încât ar putea să facă într-o zi cât nu au reușit să facă
în câteva luni. Beneficiază, însă în această perioadă în care Soarele și Mercur sunt în conjuncție, de
Neptun static pe casa lucrurilor ascunse și pericolul eșecului, ce va veni dintr-o zonă a
necunoscutului sau sub forma unei sancțiuni pe cale juridică, este trecut în planul secund. Nu
înseamnă că se vor situa în totalitate în afara pericolului. El este amânat pentru o perioadă și
berbecilor le face plăcere să constate acest lucru. Dacă Mercur se va desprinde de Soare el va avea o
relație foarte bună cu Capul Dragonului și berbecii vor fi în continuare inspirați, atenție la ceea ce
au gândit, au pus în practică sau au primit din jur în preajma zilei de 17 noiembrie pentru ceea ce
vor să ducă mai departe. Produsele lor de-acum par să se întindă pe o perioadă mare de timp, cel
puțin până la finalul anului 2015.
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Din 20 noiembrie, când Mercur va intra în Săgetător, berbecii se simt din ce în ce mai mult
degajați de presiunile care i-au dominat în ultimele luni. Acum în casa VI-a, a subordonării, n-au
decât planeta Jupiter care va mai stă acolo suficiente luni, dar și Capul Dragonului care abia a intrat
în acest sector. Practic, pericolele sau sarcinile sunt cunoscute pentru că vin de pe direcții mai
puține, sunt mai ușor de îndeplinit, mai plăcute sau pot fi rezolvate în timp util. Le place ca puterea,
dinamismul, hainele noi și cu intrarea lui Mercur în casa a IX-a se gândesc chiar să se extinde fie pe
linie profesională, fie în mod concret prin însușirea unor cunoștințe noi sau o limbă străină ori prin
călătorii în țară, străinătate.
Sigur, chiar dacă sunt buni cunoscători ai dinamicii psiho-comportamentale, sunt avertizați
berbecii că în acest nou domeniu, prin intrarea lui Mercur în Săgetător, dar și a Soarelui în această
zodie în 22 noiembrie, pot apărea noi pericole sau noi responsabilități. Nu totul trebuie să stea în
gradul de satisfacție. Trebuie să dea dovadă de înțelepciune însă am văzut de-a lungul anului că
atunci când au fost înțelepți berbecii au făcut apel la informații pe care le-au acumulat în perioada
de formare sau oricum cu ani în urmă, nu din ceea ce au trăit acum.
Împlinirea opoziției dintre Venus și Uranus înseamnă momentul în care conștientizează că
acest nou domeniu, aceste preocupări noi ar putea să-i pună în dificultate. Nu vor recunoaște față de
cei din jur, vor ascunde sau vor povesti despre aceste lucruri mai târziu ori cu oameni în care au
mare încredere. Deci dovada astrală pentru această ezitare sau ocultare este conjuncția lui Mercur
cu Saturn, dar și relația bună pe care Marte și Saturn o dezvoltă acum, în această a treia decadă a
lunii noiembrie. Consideră că au reușit să depășească acest moment de impas, dar dacă au respect
față de cei din jur, doar dacă sunt disciplinați sau colaborează bine cu grupul de apartenența. Însă,
oricât de sincer ar fi, o doză de minciună există, un compromis în raporturile sociale va fi cerut
pentru că au o casă a parteneriatelor zdruncinată de Lilith care le trece pe acolo și le arată că nu pot
avea încredere în tot anturajul, nu pot colabora bine cu toți cei din jur, ci doar cu câțiva pe care și-i
aleg cu mare atenție. Fără atenție ultimă decadă a lunii noiembrie ar putea să îi aducă în fața unui
eșec lamentabil.
Luna plină din Săgetător, cea care se împlinește în 26 noiembrie, le va vorbi berbecilor
despre cât de sincer sunt față de anturaj, despre cât de atenți sunt cu informațiile pe care le transmit
și cât de dispuși sunt să se sacrifice la un moment dat pentru cineva care merită. Considerând că
anturajul este impur, ajung la un moment dat să se gândească și că relațiile care se dovedesc de bun
augur au ceva incomplet, care nu le permit lor să își atingă ținta. Asta nu arată că de vină sunt
partenerii care au fost până acum sinceri și dintr-o dată nu mai sunt, ci arată doar ca berbecii au din
partea partenerilor de dialog așteptări nerealiste.
Careul care se construiește între Saturn și Neptun îi va afecta acum pe berbecii care au
probleme cu legea. Banii nu cresc în copaci, dar dacă ei au fost produși pe căi ilegale momentul
acesta de final al lunii noiembrie ar trebui să-i zdruncine pe aceștia și să-i facă să fugă de la locul
faptei, să se ascundă undeva unde nu-i găsește nimeni până când trece furtuna. Prin accentuarea
caselor IX-XII se realizează astfel o dreptate, dar nu pentru berbeci, ci împotriva lor. De aceea dacă
nu și-au controlat crizele, dacă au abuzat de încrederea cuiva sau dacă dintr-o dată, pe motiv că au
fost provocați de ființe de proastă condiție sau de indivizi nesincer, au reacționat dur, în forță, atunci
să se aștepte ca finalul lunii noiembrie să vină cu o sancțiune și nu neapărat cu privare de libertate
fizică, nu neapărat cu închisoare sau marginalizare, cât cu afectarea pe o perioadă lungă de timp a
stării de sănătate. Opoziția lui Jupiter cu Chiron ar putea acum să aducă primele rezultate majore
împotriva berbecilor afectându-i în planul sănătății și, ca o consecință a scăderii randamentului
fizic, munca lor să nu mai fie atât de eficientă, atenția lor să nu se mai situeze la cotele cele mai
bune și raporturile profesionale sau chiar statutul social să aibă mult de suferit. Pe principiul "O
faptă recunoscută este pe jumătate iertată", conjuncția Soarelui cu Saturn, eveniment care se
consumă chiar în ultima zi a lunii noiembrie, îi poate salva pe unii berbeci care au greșit
neintenționat și care au lăsat lucrurile așa în eroare pentru că l-au convenit. Ceilalți însă rămân în
continuare la mâna destinului adică în conul justiției divine.
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DECEMBRIE
Vor să arate că au depășit o etapă dificilă. Caută victoria. Au o memorie bună. Sunt
generoși. Se repetă anumite evenimente din trecut. Implicarea afectivă în relații nu-i mai
mulțumește. Oboseală. Cheltuieli suplimentare. Nu au răbdare. Vor să rezolve totul într-un timp
foarte scurt. Contactul cu misterul este transformat în cale spirituală. Vor să iasă rapid din criză.
Se gândesc mai mult la putere decât la rafinament. Probleme cu legea sau rupturi în parteneriate.
Întoarcerea la o fază distructivă pentru a înțelege unde au greșit. Apelează la justiție. Nu se simt
confortabil cu ceea ce știu. Obsesia controlului. Sacrificiu. Energia negativă scade în intensitate.
Învață să aibă încredere în valorile acestei lumi. Visează la lucruri mari. Le este afectată starea de
sănătate. Se pregătesc pentru următorul an. Înțeleg mai bine progresul.
În luna decembrie berbecii se simt ca și cum au trecut deja în anul următor și nu vor să se
mai uite în urmă, ci să abandoneze toate aceste proiecte care le-au făcut viața un coșmar. De fapt, ei
vor să fugă de o sancțiune, vor să arate că nu dau atenție zvonurilor și că sunt puternici pentru că au
reușit să treacă de tot felul de probleme după cum s-a văzut de-a lungul anului. Încă din prima zi a
acestei luni, Marte va fi în conjuncție cu Lilith și asta înseamnă păcat. Păcatele berbecilor știm că
sunt adesea alimentate de neputința lor de a-și controla temperamentul adică dacă au gustat dintr-o
plăcere, dintr-o victorie, dintr-un succes, vor să aibă tot timpul la îndemână această energie, vor să
fie tot timpul îmbătați de acest succes.
Vor avea însă la acest început de luna decembrie o memorie bună și vor reuși să-i ajute pe
cei din jur că dacă se preocupă de problemele lor asta înseamnă că, în continuare, vor să le ofere
consultanță gratuită, să-i susțină, să se sacrifice pentru problemele lor sau să le pună la dispoziție
acestora cele mai profunde idei sau cele mai bune soluții. Ei, de fapt, mimează pe toate aceste
elemente pozitive pentru că vor să se ascundă. Sunt avertizați berbecii că dacă nu fac un efort mare
să-și controleze acest impuls vor porni pe drumuri false se vor implica în activități de proasta
factură adică vor repeta trecutul pentru care a trebuit să dea socoteală la finalul lunii noiembrie. În
timp ce unii privesc prea mult înapoi, dar nu de-acum, din luna decembrie, ci de la finalul lunii
septembrie încoace, berbecii aleg să se dezvelească de toate elementele trecutului și să privească
foarte departe în viitor pentru că trecutul și prezentul nu prea mai au ce le oferi. Vor fi mult mai
conștienți de acest lucru începând cu 5 decembrie, când Venus va intra în Scorpion și când se vor
detașa de această nevoie de a străluci și vor privi lucrurile dintr-un punct de vedere practic. Acest
moment de intrare a lui Venus în zodia Scorpion poate însemna și ipostaza în care să înțeleagă ce au
ceilalți cu ei cât de obiectivi au fost atunci când le-au aplicat anumite sancțiuni sau când au fost
retrogradați la locul de muncă.
Putem vorbi aici de o confruntare cu anturajul într-un mod lipsit de cuvinte, prin sentimente,
nonverbal și rezultatul să nu fie unul care să-i mulțumească pe berbeci. Careul pe care Marte și
Pluton îl vor împlini în seara zilei de 6 decembrie poate însemna complicarea raporturilor sociale
din cauza unei oboseli. Oboseala de-acum înseamnă un cumul de factori, nu reprezintă efectul unor
activități din ultima perioadă. Acum conștientizează că și-au consumat abuziv anumite rezerve, că
au fost prea duri cu anturajul și sunt în continuare pentru că nu se pot abține sau că nu există cineva
pe măsura lor care să-i oprească. Astfel, valorile excepționale sunt puse acum de îndoială și își fac
griji pentru ziua de mâine. Reușesc să simuleze sentimentele pentru a le pune pe acestea în slujba
unui interes material.
Mult mai vulnerabile în această perioadă sunt femeile pentru că Venus pe casa a VIII-a ar
putea să le aducă cheltuieli suplimentare sau consum neprogramat al unor resurse, dar și implicarea
în activități în care să fie obligate să spună ceea ce nu au vrut. De asemenea, putem vorbi acum și
despre căderi nervoase sau tendința de a se rănit singure fie prin intermediul apei, a lichidelor în
general sau prin intermediul unor substanțe ce nu pot fi digerate.
În decembrie, când Mercur se va afla în careu cu Axa Dragonului berbecii vor dori să-și
rezolve totul într-un timp foarte scurt, să spună lucrurilor pe nume și chiar să ridice tonul. Nu vor
rezolva nimic cu această dorință intensă de a se impune în fața unui anturaj care nu le accepte ideile
sau care nu-i acceptă pe ei. Asta înseamnă că relația bună a Soarelui cu Uranus și proastă a Soarelui
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cu Chiron va însemna un moment în care berbecii vor dori să schimbe mediul social, anturajul,
prietenii sau să-și completeze grupul în care activează noi membri. De asemenea, acesta este și
momentul când sunt inspirați, când spun lucruri ieșite din comun sau când găsesc o informație pe
care reușesc s-o integreze în tot procesul complicat al vieții lor și să mai facă un pas important pe
acest traseu al progresului.
Cert este că în această primă decadă a lunii decembrie berbecii află multe despre viața lor,
despre pulsul anturajului și vor fi foarte mândrii cu aceste informații. Dacă avem de-a face cu
berbeci care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, atunci contactul cu misterul va fi
acum transformat în cale spirituale și chiar dacă ei nu vor reuși să-și rezolve multe dintre probleme,
soluțiile pe care le gândesc acum vor constitui un ajutor miraculos pentru ieșirea din criză în relații
sau pentru a produce vindecări spectaculoase.
În 10 decembrie Mercur va trece în Capricorn și le va aduce acestora aspirații neobișnuite.
Este de la sine înțeles că principalii beneficiari vor fi berbecii care s-au dovedit utili în primele 10
zile. Ceilalți, vor avea doar pretenții, aspirații și nu le vor putea pune în aplicare. Dar pentru că sunt
și ei oameni și dacă sunt berbeci atunci aceste previziuni trebuie să li se adreseze și lor, trecerea lui
Junon în Scorpion îi face pe aceștia să se gândească mai mult la putere decât la rafinament, la
sentiment sau la atenție.
Dar pericolul cel mai mare al acestei perioade de mijloc al unei decembrie nu este dat de
intrarea acestor corpuri cerești în următoarele zodii față de ceea ce tranzitau la un moment dat, ci
faptul că în 11 decembrie se împlinește opoziția lui Marte cu Uranus, ipostază care apare o dată la
doi ani și care acum o are și pe Lilith în preajma lui Marte. Vorbim aici despre probleme cu legea
sau rupturi în parteneriate care să le aducă berbecilor dușmani cât pentru toată viața. Se pare însă că
duritatea acestui moment este atenuată de trigonul pe care Venus din Scorpionul îl trimite către
Neptun din Pești. Oricât de departe sunt de rafinamentul spiritual sau de căutările interioare berbecii
au pus deoparte un sentiment pe care nu doresc să-l explice sau din cauza căruia nu doresc să se
justifice pentru nimic din ceea ce preferă.
Acum când văd că toată lumea este orientată împotriva lor, când ei înșiși constată că dacă
ies din casă trebuie să se împiedice, să strice ceva ori se întâlnesc numai cu oameni cu care au ceva
de împărțit, preferă să-și orienteze atenția către aceste sentimente care de fiecare dată i-au salvat
oferindu-le liniștea de care au atât de multe nevoie. De altfel, pentru cei evoluați această
reprezentare dulce-amară înseamnă și întoarcerea la o fază distructivă pentru a înțelege unde s-a
greșit cu scopul de a găsi puterea de a ierta. Am invocat de multe ori în analizele săptămânale, dar și
în analizele anuale necesitatea iertării. Acum când aceste lucruri se produc pe Luna nouă este cu
atât mai important să găsească liniștea în acest conflict puternic pentru a nu le duce în anul următor.
Este adevărat, nu ar fi singurul lucru care va fi dus în anul 2016, dar fără acesta greutățile
următorului an vor fi mai puține la număr.
În fața acestui moment crucial al anului 2015 sau chiar al perioadei în care anul 2015 este
integrat, berbecii dezvoltă o formă de răutate stranie. Pentru a compensa această răutate, nu
neapărat pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă, apelează la justiție. Nu se simt
confortabil să se preocupe de ceea ce se întâmplă în curtea vecinului însă consideră că aceasta este
singura soluție pentru ca răul să nu se prolifereze și cel mult să se oprească în stadiul acesta. Dar
pentru că unghiurile sunt atât de complicate și Soarele împreună cu Jupiter în 14 decembrie vor
împlini careul lor putem vorbi aici despre obsesia controlului a ceea ce se constată la ceilalți.
Problema parteneriatului, nu neapărat al celui declarat, cât a ceea ce se întâmplă în sectorul celuilalt,
reprezintă elementul vulnerabil al acestei perioade și implicit al anului 2015. Acum se va masca
această dezvelire a propriei puteri prin a căuta la ceilalți calități pe care să le admire sau defecte pe
care să le șlefuiască. Vom vedea la mijlocul lui decembrie berbeci care, din nou, se sacrifică cu tot
ce au pentru a-i împlini pe ceilalți, pentru ai face fericiți, tolerându-i sau vindecându-i. În realitate,
fac această depersonalizare, această evadare din ei înșiși pentru că s-au săturat de ceea ce este
personal și cred că prin acceptarea unui element străin, prin faptul că se îmbracă în hainele altuia, ar
putea să devină alți oameni.
Dar careul Soarelui cu Jupiter reprezintă de fapt și careul Soarelui cu Axa Dragonului ceea
ce aduce un moment de dezordine socială care ar putea să-i desprindă pe berbeci foarte mult de
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anturajul pentru care au investit atât de multă energie sau atât de multă putere. Prin această
desprindere, unii berbeci vor considera că decad sau rătăcesc pe drum. În realitate, sunt avertizați că
au nevoie de această desprindere, că traseul pe care au pornit conține și ramificații inutile
periculoase sau complicate pe care trebuie să nu le lase în urmă.
Când Soarele va trece în Capricorn, în 22 decembrie, deja multe din aceste frământări
interne și-au găsit soluție. Mercur împreună cu Pluton vor trimite unghiuri pozitive către Jupiter și
Capul Dragonului din Fecioară reușindu-se astfel să se medieze tendința nodurilor și să se găsească
un noroc mic pe care berbecul să îmi folosească cu succes. Primul lucru pe care îl vor constata
berbecii prin acest contact cu norocul va fi faptul că energia negativă care a fost orientată împotriva
lor până acum scade în intensitate și dintr-o dată pentru că ceața se ridică văd că au mulți oameni în
jur care și la momente delicate i-au fost credincioși. Momentul în care Soarele trece în Capricorn
este momentul în care pe cer se desenează o configurație numită vapor. Toată această nesiguranță îi
va face pe berbeci să aibă din nou încredere în valorile acestei lumi, în relațiile pe care le-a
dezvoltat și să meargă mai departe chiar dacă nu îi pot ierta încă pe cei care au vrut să îi
compromite iremediabil.
În acest final de luna decembrie berbecii au puțin noroc, iar acesta devine tot din rezultatele
muncii directe. Sunt din nou recunoscuți la locul de muncă sau apreciați pentru ceea ce fac în ciuda
faptului că starea de sănătate nu le este la cotele optime, nu se simt puternici, revigorați și nici mai
sănătoși doar pentru că nu mai au atât de multe ghinioane. Totuși, sunt mulțumiți cu aceste
aprecieri, dar consideră că problemele pe care l-au traversat în ultimele luni nu le permit să se
încreadă prea mult în aceste avantaje. Le consideră de moment sau iluzorii și, în continuare, visează
la lucruri mult mai mari, la ținte prea înalte sau la achiziții mult prea valoroase pentru ceea ce dețin
în momentul acesta.
Ulterior acestui moment mai sunt puține evenimente astrale până când anul 2015 se încheie
și cu toate că sunt dezamăgiți de ceea ce au avut de traversat de-a lungul anului 2015 vor să țină
binele la suprafață și să se bucure de el atât cât le permite structura. Ar putea în continuare ca
somnul să le fie afectat, iar de aici vin și consecințele faptului că odihna nu le ajunge. Au însă
speranța că o modificare pozitivă să-i ajute atât de mult încât locul în care au stat cel mai mult în
2015 să fie modificat pentru că
norocul nu poate să le vină
decât dacă își schimbă locația
sau schimbă ceva în locul
acela. Și aceasta este o iluzie
pentru că berbecii în 2015 au
progresat însă au vrut prea
mult de la viață și chiar dacă,
în momentul în care au
formulat această solicitare, s-au
gândit că aspirațiile sunt prea
îndrăznețe, s-au pierdut pe
drum, iar acum sunt dezamăgit
că nu au primit totul. Totul nu
aveau cum să primească și din
această cauză este indicat să fie
dezamăgiți și să se bucure, să
fie mulțumiți cu faptul că sunt sănătoși sau că sunt așa cum sunt în acest moment și că au achizițiile
pe care le-au în acest moment, pentru că ele constituie, și în ansamblu, dar și luate separat, semne
ale progresului.
Astfel, berbecii intră în 2016 cu speranța într-o viață mai bună și cu cât se vor adânci mai
mult în 2016 cu atât vor elogia mai mult experiențele pe care le-au traversat de-a lungul lui 2015 și
se vor felicita că au trăit intens, că s-au delectat, că au muncit mult, că au avut rezultate, deci au ce
să povestească celorlalți și, la modul concret, chiar au cu ce se mândri.
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“Acolo este țara mea,
Și neamul meu cel românesc!
Acolo eu să mor aș vrea,
Acolo vreau eu să trăiesc!”
(Ioan Nenițescu)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

DAN GABRIEL CACUCI
(6.05.1948, Cluj)
Fizician american de origine română
A început Institutul Politehnic din
București și a părăsit țara ca student, ajungând
la Columbia University, unde a absolvit fizica
aplicată și ingineria nucleară. Și-a luat
doctoratul la aceeași universitate, unde a și
devenit conducător de proiect
(1977). Profesor asociat la
Universitatea Tennessee (19831988) în specialitățile fizica
reactorului, termohidraulica și
dinamica reactorului, metode
computerizate pentru o scară largă
de sisteme neliniare. În perioada
1988-1993 activează în calitate de
profesor asociat la universitățile
din California, Santa Barbara, și
Ilinois, Urbana-Campaign. În
perioada 1995-2000 este profesor
invitat la Universitatea din
Michigan. Din 2000 până în
prezent ocupă posturi foarte
importante în diverse centre
Științifice internaționale, cum ar
fi: consilier Științific superior pe
lângă directorul Direcției de
energie nucleară (și membru al
directoratului),
membru
la
Comisariatul de Energie Atomică,
Franța, profesor adjunct la Universitatea din
California, Berkeley; reprezentant permanent al
Republicii Federale a Germaniei la Comitetul de
Științe Nucleare al Agenției de Energie
Nucleară; director al Școlii Internaționale de
Vară Frederic Joliot-Otto Hahn în fizica
reactorului, organizată de Comisariatul de
Energie Atomică (Franța) și Centrul de
Cercetări Karlsruhe, Germania. Din octombrie
2002 devine director al Institutului de Securitate
Nucleară al Centrului de Cercetări Științifice din
Karlsruhe, Germania. A inițiat și susținut
proiecte de extindere a rețelei informaționale din

România, a asigurat consultanța programului de
dezvoltare a sistemului de energie nucleară din
România, a promovat extinderea colaborării cu
diverse universități din Germania, SUA, Franța
în domeniul cercetării și învățământului.
Lucrări:
Benchmarking the
propagator method
for
nonlinear
systems: A BurgersKorteweg-de Vries
equation, 1990; On
the thermodynamic
efficiency of energy
conversion during
the expansion of a
mixture
of
hot
particles, steam and
liquid water Energy,
1997:
Dimensionally
adapti ve dynamic
switching
and
adjoint sensitivity
analysis:
new
features
of
the
KELAP5/
PANBOX/COBRA
code system for reactor safety transients, 2000;
Balance of Liquid-phase Turbulence Kinetic
Energy Equation for Bubble-train Flow, 2004;
Numerische Untersuchung der Strömung von
Taylor-Blasen in einem kleinen Kanal mit
quadratischem Querschnitt, 2005; Simulations
numériques d'écoulements dipha-siques gazliquide par la méthode de volume fini dans des
géométries confines, 2005. Laureat al Premiului
Ernest Orlando Lawrence (1998). Doctor 1
lonoris Causa al Universității Tehnice din Cluj
(2003). Membru de onoare al Academiei
Române (1996).
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LIA MANOLIU
(25.04.1932, Chișinăul - 9.01.1998, București)

Atletă
A făcut studii sportive la București.
Specializată în aruncarea discului. Medalie de
aur la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico
(1968) și de bronz la Jocurile Olimpice de la
Roma (1960) și Tokyo (1964). A fost membru
în Senatul României (1992— 1996) și
președinte al Comitetului Olimpic Român
(1990-1998). Stadionul Național din București îi
poartă numele.

IOAN NENIȚESCU
(11/24.04.1854, Galați - 23.02.1901. Buzău)

Poet
Frate cu Dimitrie S. N. A studiat
Filosofia la Berlin și Leipzig. Voluntar în
timpul Războiului de Independență, rănit
la Grivița. A scos și condus revista Țara
nouă (1884-1888). S-a preocupat de
învățământul românesc în zonele ocupate
de Imperiul Otoman: de la românii din
Turcia europeană, 1875, se referă la

aromâni. Lucrări: Flori de
primăvară, 1880; Șoimii de la
Războieni, 1882; Pui de lei,
1891; Poezii eroice și naționale,
1891 Radu de la Afumați, teatru,
1897. Membru corespondent al
Academici Române (1896).
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An complicat. Schimbare. Transformări importante. Viziune. Fug din fața pericolelor. Își
atribuie roluri interesante și se bucură că trăiesc intens. Îi acuză prea ușor pe cei din jur. Dușmanii
sunt puternici. Au de parcurs un an greu. Acuzații nefondate. Cei bogați sufletește sunt privilegiați.
Dovedesc putere. Spirit practic. Prin refuz șochează. Sunt neobișnuiți în comportament și
extravaganți. Nevoie de comunicare. Vor să facă impresie bună. Sunt obsedați de control și de
muncă. Ajută. Își oferă sprijinul pentru a-i scoate pe ceilalți din impas. Tensiune psihică. Probleme
cu sistemul de excreție. Neputința de a elimina ușor toxinele. Hrana este foarte importantă.
Tensiunile mai vechi se reanimează. Simt nevoia să consume mai mult decât produc. Li se cere cu
predilecție o transformare.
Pentru cei născuți în zodia Taur, 2015 este un an foarte complicat. În primul rând, pentru că
au de făcut schimbări sau transformări importante, apoi pentru că sunt îndemnați să aibă viziune, să
fie lucizi și atenți la experiențele pe care le parcurg. Știm însă din caracteristicile prezentate de
astrologie natală că schimbarea este elementul cel mai delicat pentru un taur. În general, acesta nu
se schimbă, ci doar simulează schimbarea pentru a beneficia de un grad de satisfacție diversificat.
Le place bogăția, le place să trăiască în confort și de aceea se pot ascunde sau pot fugi din fața
pericolelor doar pentru că acestea le agasează starea de confort nu neapărat ca îi zdruncină pe ei.
Începutul anului 2015 ar putea să fie benefic pentru taur pentru că le aducem tot felul de ipostaze
stranii în care să fie ba profesor, ba protector, ba elev, ba să fie beneficiar, însă vor fi bucuroși că
prin intermediul acestora pot să spună locurilor pe nume și mai ales să fie ascultați.
În 2015 au secrete față de ceea ce nu pot obține și se pot dovedi, în special în prima parte a
anului, destul de duri, aroganți, agresivi, acuzându-i pe cei din jur de ceea ce nu au putut obține.
Uranus și Coada Dragonului se întâlnesc pe casa a XII-a și le extrag acestora din sub
conștientul propriu acele probleme pe care nu au reușit să și le rezolve de-a lungul timpului. De
altfel, nici nu se poate rezolva atât de repede o problemă susținută de tranzitul lui Uranus prin casa a
XII-a. Au dușmani, iar aceștia devin puternici, existând pericolul ca în 2015 aceștia să domine
nativul născut în taur mai mult decât se așteaptă. Jupiter le va trece din casa a IV-a în casa iubirii
(casa a V-a) și acolo, o perioadă importanta anului 2015, va exista un marcaj care le va întări
acestora convingerea că pot fi lideri, că pot fi persoane ale căror păreri trebuie așezate la baza
conversațiilor sau demersurilor sociale.
Din nefericire, 2015 este pentru tauri un an greu. Dacă au o experiență suficient de solidă la
capitolul autocontrol atunci acest caracter negativ va fi ușor diminuat. De fiecare dată când își vor
întoarce privirea către cei din jur și îi vor acuza ar trebui să se gândească la faptul că sunt singurii
vinovați pentru ceea ce nu au reușit să acumuleze. Vor prefera această metoda a acuzațiilor ca
diversiune taurii care de regula șochează opinia publică prin comportamente neobișnuite. Știm însă
că în astrologia natală zodia Taur nu conține în prezentarea sa termenul de extravagant. Totuși,
acesta există și este pregnant integrată în firea unui asemenea nativ prin îndeplinirea unei condiții.
Dacă sunt ființe cu o trăire complexă, cu o experiență majoră la activ și care doresc să se extindă
către o zonă socială interesantă atunci vorbim de tauri bogați sufletește care știu multe, dar care nu
vor să împărtășească celor din jur din ceea ce au.
Noi, pentru că studiem astrologia, știm însă că aici nu este vorba despre rea voință. Taurii au
un talent special de a merge mai departe cu anumite fragmente ale demersurilor care nu vor fi
niciodată finalizate. Procedează așa în speranța că poate în demersurile viitoare acestea se vor
împlini de la sine ori prin alte mijloace. Taurii sunt de felul lor practici și nu lasă construcții
nefinalizate din proprie inițiativă, iar când se întâmplă acest lucru putem fi siguri că au încercat cam
tot ce au avut la îndemână. Peretele ce nu a fost terminat va fi transformat într-un imens șevalet de
care se va folosi atunci când vor avea de pus în practică ideile sau aspirațiile.
Cu alte cuvinte, taurii nu refuză în mod intenționat să împărtășească din experiențele lor, se
simt presat să procedeze așa pentru că este mult prea complicat să explice unui om care întreabă de
complezență sau întreabă pentru că nu știe ce răspuns va primi tot acest fir al demersurilor încât,
răspunzându-i, să înțeleagă ceea ce trebuie. Din această cauză, în 2015 taurii, prin refuzul lor de a
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împărtășit celorlalți din experiențele pe care le-au, vor fi ciudați, neobișnuiți, extravagant sau
stranii.
Cu toate acestea, pentru tipul evoluat sau care dorește să-și ducă viața prin rețineri, bun-simț
sau măsură, anul 2015 va avea importante beneficii. Nu doresc în această prezentare generală să
anticipezi ceea ce am specificat deja la fiecare lună în parte. Vreau să subliniez că greutatea anului
2015 pentru tauri vine din această problemă de comunicare, din această nevoie de a face impresie
bună și de a găsi anturajul potrivit, după gustul său.
Se vor dovedi în continuare persoane valoroase, puternice, dar uneori prea dure,
încrâncenate în munca pe care o prestează sau obsedați de control. Vom vedea în 2015 că mulți
tauri se duc în jos, se împiedica sau nu pot merge mai departe prin demersurile lor însă reușesc să-i
redreseze pe ceilalți, să-i aducă pe linia de plutire și chiar dacă nu fac acest lucru din toată inima
faptele lor rămâne remarcabilă. De-a lungul anului 2015 ajutorul pe care îl vor oferii taurii va avea
nevoie și de un preț. Cei din jurul celor născuți în Taur ar putea crede că generozitatea sau
devotamentul ori dispoziția lor pentru muncă sunt nesfârșite. Unii nu rămân la simple impresii, ci
aleg ca să se comporte în felul acesta pentru că au nevoie de un preț. De asemenea, accentuare a
casei a VI-a le poate aduce taurilor în 2015 afecțiuni legate de neputința de a elimina anumite
toxine, tensiune psihică, probleme cu rinichii cu sistemul de excreție sau cu o acumulare nefirească
de substanțe în diferite părți ale corpului. Au nevoie în 2015 de regim alimentar, de dietă, să
mănânce sănătos, să fie atenți la cantitatea pe care o consumă, la calitatea lichidelor pe care le
preferă pentru că riscul este foarte mare. Spre finalul anului, acest risc se diminuează și simțindu-se
mai puternici, mai riguroși, taurii s-ar putea să golească toată cămara și să n-aibă nicio problemă că
au luat câteva kilograme în plus.
Faptul că Uranus le trece în continuare prin casa lucrurilor ascunse (casa XII-a) și, la un
moment dat, Lilith i se opune, este important pentru tauri să se orienteze către credință. În general,
tensiunea psihică sau alte probleme de natură fizică, emoțională sau mentală au creat în trecut
tensiuni care le-au blocat accesul spre credință.
Anul 2015 are pentru taur are multe de dăruit. Pe lângă multe lucruri serioase vor avea și
câteva episoade în care li se va acutiza nevoia de distracție, de voie bună, de relaxare și, de
asemenea, nevoie de un anturaj solid, serios, capabil să înțeleagă și relaxarea, dar și munca și să îi
ofere satisfacția pe care o caută, dar care să nu-l agaseze atât de mult cu nevoia de schimbare.
Taurul nu dorește să se schimbe în 2015 deși aceasta este cea mai mare și mai interesantă direcție pe
care ar putea să o urmeze.

IANUARIE
Complexe de inferioritate. Primesc exemple negative. Îndoială. Se simt tulburați. Lucrează
asupra imaginii sociale. Au nevoie să facă descoperiri. Se implică în demersuri lungi crezând că de
acolo le vine succesul. Folosesc banul prin metode noi. Ajung la concluzii periculos. Se îndoiesc de
dragoste. Sistemul de percepțiile este răsturnat. Se preocupă de carieră. Nu au încredere în
oameni. Schimbare de atitudine. Inventivitate. Sunt blocați pe nevoia de împlinire afectivă. Refuză o
colaborare. Schimbările apar pe solicitări directe. Au răbdare. Nu se grăbesc. Vor să ajute. Pot
deveni prietenii tuturor. Am nevoie de rezultate practice. Sunt îndemnați să se schimbe. Se justifica
față de cei din jur. Trebuie să dea dovadă de seriozitate. Prea multă rigiditate. Sunt pe punctul de a
face o mare greșeală. Se simt obosiți. Vor să-și anuleze o parte din experiențele vieții. Se sperie că
perspectiva lucrurilor nu este așa cum o gândesc. Hotărâri drastice. Sunt îndemnați să vadă clar
care sunt direcțiile cu care vor lucra în acest an.
Debutul lunii ianuarie devine pentru tauri destul de încărcat la capitolul relații personale. Ne
referim aici în special la opoziția lui Marte cu Jupiter care leagă casele IV-X și la relația proastă pe
care în Lilith o are cu Neptun de pe casele V-XI. Vorbim aici, în cazul taurilor, despre complexe de
inferioritate sau exemple negative care le vin din planul social și pe care nu le pot însă analiza. Se
îndoiesc de faptul că pot fi iubiți ori că își vor găsi dragostea pe care o caută sau că vor avea
vreodată ocazia să aibă, pentru o anume perioadă de timp, de liniște în familie sau măcar înțelegere.
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Faptul că Marte se află acum în plin tranzit prin casa a X-a arată că ambițiile lor referitoare la
imaginea socială sau la o anume recunoaștere publică, îi îndeamnă să facă gesturi foarte
impresionante. Este posibil ca aceste gesturi majore pe care le fac taurii acum să fie în contrast cu
ceea ce au nevoie cu adevărat ori cu ceea ce li se recomandă din familie.
Primesc însă din anul 2014 o energie aparte, în special aceea dată de planeta Pluton din
zodia Capricorn (casa a IX-a), care îi tentează cu lucrurile esențiale și îi va face să se gândească în
perspectivă. Din nefericire, debutul acestui an se face cu Saturn în casa a VIII-a și la tot pasul îi
paște un pericol. Chiar dacă în adoptarea unor etaloane greșite, chiar dacă descoperirile pe care le
fac la începutul lunii ianuarie nu-i ajută foarte mult, au nevoie să acorde acestora maximă
importanță pentru că ele nu le vorbesc doar despre raporturile sociale ale celui născut în zodia Taur
cu cei din jur, ci și despre dorințele lor, despre aspirațiile lor profesionale sau nevoile intime. Până
când Venus le va trece în zodia Vărsător, adică le va trece pe casa X-a vor fi marcați de nevoia de a
se implica în drumuri lungi, crezând că de-acolo le vine succesul. Taurii traversează acest început
de luna ianuarie cu dorința de a se curăța de reziduuri, lăsând în urmă problemele în a folosi banul
prin metode noi, prin instrumente pe care nu le-au mai utilizat până acum obținând avantaje
interesante.
Avându-l pe Uranus în continuare pe casa a XII-a, a lucrurilor ascunse, taurii sunt loviți de
ceea ce nu văd în mod direct sau de ceea ce se desfășoară dincolo de înțelegerea lor. Nu vorbim aici
despre lucruri care se desfășoară în mod periculos dincolo de ceea ce pot vedea aici, ci despre ceea
ce nu sunt în stare să vadă așa cum se desfășoară, motiv pentru care ajung la concluzii periculoase.
Sectorul afectiv i se va părea interesant, de aceea cel mai ușor la acest început de luna ianuarie taurii
se îndoiesc că vor fi iubiți vreodată, că li se va răspunde așa cum se așteaptă. Se întâmplă multe
lucruri complicate pentru ca aceasta atitudine are la bază aceste lucruri nespuse care le răstoarnă
sistemul de percepție și îi îndeamnă să gândească greșit despre partenerul de dialog ori despre un
colaborator.
Vor fi preocupați de imaginea publică, de carieră, să-și facă cunoscute ideile, să și le pun în
practică, să le rescrie ori să construiască împreună cu oameni pe care i-au cunoscut acum pentru
prima dată o colaborare interesantă. Considerând că persoanele care le-au ieșit acum pentru prima
dată în cale nu le recunosc frământările, nu știu cât de ușor cad pradă refuzului, taurii îi pot păcăli
foarte ușor că au putere de influență, că sunt creatori de valori, că pot face lucruri complicate în
mod simplu și rapid. De aici pot apărea complicații destul de mari care ar fi declanșate de această
greșeală de atitudine pe care taurii o vor face mai mult cu voie decât fără voie. Dar inventivi cum
sunt de felul lor atunci când trebuie să-și rezolve o problemă, taurii se arată foarte deschiși afectiv
chiar dacă acolo este punctul sensibil insistând mult pe ideea că dacă între partenerii sociali nu
există și un schimb afectiv atunci relația pe care doresc să o construiască nu are durabilitate. În felul
acesta, reușesc să simuleze foarte ușor o problemă, considerând că se identifică atât de mult cu
sentimentele încât devin vulnerabili asemenea lor. În realitate, sentimentele lor devin vulnerabile
deoarece cuvintele sunt rătăcite, nu au încredere în oameni și se tem de lucruri ascunse.
În a doua decadă a lunii ianuarie se întâmplă lucruri interesante pentru tauri însă vor fi atât
de mult blocați pe această nevoie de împlinire afectivă sau nevoie de reciprocitate încât vor fi tentați
să facă gafa anului, să refuze o înțelegere, un contract, un parteneriat o colaborare ori să refuze
subordonarea sperând în lucruri ireale. Relația bună care se construiește între Junon și Capul
Dragonului se adresează relațiilor de serviciu, schimbărilor care apar prin solicitări directe, prin
impunere ori prin dominare. Le va plăcea tot acest joc de rol pentru că simt, chiar de la începutul
celei de-a două decade, că au mai multe șanse să se împlinească pe o linie importantă pentru ei
acum. Din nou se vor adânci în aceste combinații afective, din nou vor pune prea mult preț pe acele
sentimente care nu o finalitate, considerând că dacă măcar se vor împlini la jumătatea anului 2015
atunci sunt fericiți pentru că tărie de caracter au dovedit că au și, în plus, își pot impune să aibă și
răbdare.
Cu Marte care le trece pe casa XI-a taurii dintr-o dată au mai multă răbdare cu cei din jur și
vor fi iei înșiși susținători ai celor care s-au oferit să îi ajute, arătând că au răbdare, că nu se grăbesc,
că sunt suficient de mulțumiți cu puținul pe care-l primesc și că nu mai pun asupra celorlalți niciun
fel de presiune. În această a doua decadă a lunii ianuarie taurii devin prietenii tuturor și reușesc prin
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această ambianță să-și ascundă foarte bine dramele afective care le vor duce cu ei până în vara
acestui an.
În tot acest joc interesant vor căuta răspunsuri pentru că, de fapt, aceste răspunsuri reprezintă
pentru ei soluții la probleme pe care nu le-au împărtășit nimănui. Această componentă va fi foarte
apăsătoare pentru taurii acum, la acest început de an 2015, chiar dacă multe din conjuncturi se
orientează către succes ori devin motive de liniște. Gândesc în perspectivă, iar această perspectivă
nu le oferă siguranța pe care o caută. Faptul că speră în mai bine nu reprezintă pentru ei o
certitudine pentru că acum speranța nu este reală. Au nevoie de rezultate practice, clare pentru că
altfel se văd obligați să-și modifice direcția poate chiar sistemul de valori. Și ce este mai rău pentru
un taur decât nu schimbarea?
Se enervează teribil atunci când trebuie să treacă cu vederea anumite erori care se consumă
în grupul să te apartenență, mai ales că acest grup de apartenență nu are habar despre ce se poate
întâmpla în sufletul unui taur. Saturn, revenind aici pe unde a mai trecut acum 28 de ani, le readuce
taurilor dorința de a se împăca cu ceea ce i-a nemulțumit cel mai mult. Acum, la început de an, când
se întâmplă atât de multe evenimente pe casa prietenilor, a protectorilor sau a elementelor
universale, când toate aceste instrumente astrale primesc replici dure din partea lui Lilith de pe casa
sentimentelor, este puțin probabil ca taurii să găsească cel mai bun canal pentru a se exprima în
modul acesta. În general, taurii arată foarte greu sau deloc ce simt ori ce gândesc și doar de dragul
stării de confort. Își oferă lor înșiși explicații și uneori simt nevoia să se justifice față de cei din jur.
În acest moment de mijloc al lunii ianuarie explicațiile pe care le oferă sunt acelea pe care le-au
invocat de-a lungul vieții însă simt că de această dată nu-i mulțumesc și cu cât le explorează mai
mult cu atât îi compromit mai mult sau îi obosesc. Deci taurii de această dată trebuie să ia problema
exact așa cum este și să facă lucrul de care se tem cel mai mult: să se schimbe.
Este important să privească această problemă cu maximă seriozitate pentru că au șansa acum
la început de an ca anumite experiențe la care fac apel să le ofere informații noi, adică să le vadă pe
acestea dintr-o perspectivă nouă. Drept dovadă astrală stă, ca și în cazul celorlalte semne zodiacale,
relația dintre Saturn și Jupiter, în situația în care Saturn se află în Săgetător, semn guvernat de
Jupiter, iar Jupiter acum se află în mers retrograd. Pentru a supraviețui din punct de vedere social,
pentru a-și menține un statut, o imagine pe care cred că o au taurii, au nevoie acum de o modificare
reală, nu doar de câteva compromisuri.
Am putea vedea astfel tauri foarte rigizi așa cum știu ei că pot fi însă așa cum anturajului, în
special persoanele noi care au venit de la începutul acestui an în preajma lor, nu sunt obișnuite să îi
vadă. De această dată se restrânge toleranța demisia conjuncției lui Uranus cu Coada Dragonului și
taurii sunt pe punctul de a face o mare greșeală. Se vor dezvălui față de oamenii pe care îi cunosc
foarte bine, simulând acea înțelegere afectivă pe care speră să o primească și din partea altora sau pe
care ar trebui să o primească din partea celor care au încredere. Se simt slăbiți și în interior, epuizați
în gândurile pe care le tot explorează se simtă obosiți de toate aceste frământări interne, chiar dacă
la exterior acest lucru nu se vede.
Momentul 20 ianuarie este unul de mare cotitură pentru un taur pentru că îi aduce o putere
de pătrundere atât de mare încât în momentul în care problema se adâncește cel mai mult el poate
veni cu o soluție miraculoasă, să iasă din starea de lene sau de inactivitate în care se află. Dintr-o
dată se detașează de sentimentalismul arătat în ultima perioadă și devin asprii, duri, prea serioși în
munca lor și impermeabili pentru sugestiile celor din jur. Asta arată că dintr-o dată temerile lor au
atins puncte dureroase ale destinului și că nu degeaba Saturn le trecea prin casa a VIII-a, adică nu
degeaba simt nevoia să-și ucidă o parte din experiențele vieții.
În 21 ianuarie Mercur intră în mers retrograd și vor răspunde greu la apelurile din jur sau vor
refuza categoric să se implice în alte demersuri decât acelea pe care și le stabilesc singuri. Dacă de
la începutul lunii și până în acest moment au trăit într-un mediu vicios, au fost mințiți sau au trăit
doar din așteptări ilegale, momentul 22 ianuarie îi va găsi dezorientați sau speriați de faptul că
perspectiva lucrurilor nu este așa cum cred. Dacă vor să se simtă bine, își vor minții partenerul de
viață sau se vor minții care ei înșiși că trăiesc bine că au depășit probleme și că nu au de ce să le fie
teamă. De fapt, totul este o păcăleală și nu au nicio problemă în a se lăsa antrenați de toate acestea.
Taurii care sunt serioși în munca pe care o prestează, care au nevoie de rezultate concrete și, în plus,

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

439

le mai și obțin, vor lua acum hotărâri drastice pentru a schimba calitatea vieții. Își vor schimba
garderoba, coafura, cercul de prieteni sau un obiect personal în așa fel încât de fiecare dată când îl
privesc să-și amintească de nevoi reale, de oameni buni, puternici, optimiști.
Finalul lunii ianuarie vine spre tauri cu o notă dură, mai ales că acest sector face o legătură
interesantă cu ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii când au fost frământați de lucruri care nu pot
fi împlinit. Dar și pentru că aduce o relație proastă a lui Pluton cu Axa Dragonului taurii nu văd clar
în față ori trebuie să le spună cineva ce se afla acolo, să-i ajute să se pronunțe dacă să meargă mai
departe alături de o persoană sau nu.
Nu trebuie să dispere, pentru că la acest final de luna ianuarie ușile se deschid, numai că
dacă sunt suficient de atenți și se detașează de acea dramă fictivă pe care o explorează prea mult vor
reuși să vadă foarte clar ce se află dincolo. În rest, luna ianuarie îi îndeamnă pe aceștia să vadă care
sunt direcțiile asupra cărora vor lucra în anul acesta. Dacă vor prefera să fie prea emotivi, prea
sensibili sau prea mult scufundați în această supă a sentimentelor, vor pierde această șansă pentru că
vor trece pe lângă oameni importanți, pe lângă situații majore și nu le vor vedea. Nu este însă totul
pierdut, în cazul în care li se întâmplă așa ceva. Saturn, chiar dacă va intra în Scorpion și le va
tulbura din nou relațiile, așa cum au făcut-o în ultimii trei ani, va revenirii în Săgetător la toamnă și
îi va găsi pe aceștia puțin mai maturi sau cu mai puține speranțe ireale în minte.

FEBRUARIE
Probleme cu munca și cu valorificarea muncii sale. Răspunsuri negative. Se confruntă cu
greșeli mai vechi. Li se pare că trebuie să fie deschiși. Raportul social se complică. Sunt
compromise raporturile pe care le au copiii sau urmașii. Vor să se ridice prin efort propriu. Se
confruntă cu o formă ciudată de viclenie. Emoțiile devin foarte intense. Nu se simt iubiți. Refuză
interacțiunile. Tipul superior se hotărăște să se schimbe. Cântăresc greșit lucrurile. Caută lucruri
care nu le sunt folositoare. Doresc să ajute. Investesc. Nu sunt atenți la cheltuieli. Ceea ce fac doar
seamănă cu schimbarea. Probleme cu încrederea. Au nevoie să treacă de mai multe ori peste un
lucru pentru a fi sigur că acesta merită toată atenția. Stabilitate acolo unde problema s-a făcut
vizibilă. Sunt protejați de probleme. Au viziune. Vor fi ascultați dacă au un mesaj clar formulat. Au
tendința de a-și nega propriile convingeri. Distorsiuni produse în cadrul grupului de apartenență.
Cred că procedând așa fac lucrurile să fie mai bune. Mare problemă legată de exprimare. Tipul
superior conștientizează că este un mesager.
Când Uranus le trece prin Coada Dragonului, chiar la începutul lunii februarie, calitatea
vieții va fi judecată după ceea ce le-a rămas și constată ce au în acest moment. Nu doar faptul că
Uranus trece prin Coada Dragonului reprezintă unul din elementele definitorii ale acestui moment,
ci și faptul că Pluton în continuare amplifica puterea acestui element karmic și complică toate aceste
raporturi pe care taurul le are cu procesul muncii sau cu valorificarea muncii sale. Cu cât va dori să
se facă remarcat, să atragă merite, aprecieri, cuvinte de laudă ori rezultate concrete, cu atât mai mult
va primi din jur răspunsuri negative, ca și cum trebuie să plătească mai mult decât este cazul pentru
niște greșeli mai vechi.
Taurii în acest început de luna februarie se preocupă mult de carieră, de profesia pe care o
au, de raporturile sociale, considerând că dacă acestea sunt reglate, dacă sunt apreciați la locul de
muncă, dacă le face pe plac celorlalți atunci o mare parte din problemele sociale se rezolvă.
Insistând mult pe această idee consideră că au găsit secretul fericirii și că pot trăi chiar dacă în jur
oamenii strigă, chiar dacă sunt întrerupți foarte des din muncă sau dacă sunt întorși din drum pentru
a-și rectifica de mai multe ori același material. În cazul lor, se va vorbi la acest început de lună
februarie și despre moralitate, ca și cum trăiesc într-un glob de sticlă și ideea de educație pe care o
au deja nu se mai potrivește vremurilor prezente. Pentru că au Soarele și Mercur în Vărsător, dar și
o aglomerare de planete în Pești pe casa XI-a, nu vorbim aici despre un tradiționalism reformulat, ci
de faptul că acum dintr-odată li se pare că trebuie să fie foarte deschiși și lumea să le răspundă pe
aceeași direcție. Astfel, ating momente foarte complexe în care jocul de-a bunătatea să-i poată duce
către înțelegere profundă. Este clar că raportul social se complică pentru că lumea nu este pregătită
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să înțeleagă viziunea sa și nici recomandările ce țin de drumuri scurte, cele care vizează o perioadă
de o săptămână o lună sau chiar un an. Asta înseamnă că imaginea lor socială ar putea avea de
suferit și ca o consecință a faptului că nu țin de social ceea ce-și doresc de la viață, de la familie să
fie zdruncinat. Raporturile pe care taurii le au cu copiii sau urmașii vor fi, de asemenea,
compromise în această primă decadă a lunii februarie.
Taurii trăiesc vremuri complicate și nu doresc să-i facă pe ceilalți părtași la toate acestea.
Faptul că așteaptă să primească foarte multe de la ceilalți, în situația în care sunt renumiți în tot
zodiacul că pot să se ridice prin efort propriu, că le place munca, sârguința și creațiile personale,
înseamnă că se află într-un mare impas, într-un gol și trebuie ajutați ori problemele lor trebuie
tratate așa cum sunt. Acum se arată deschiși să muncească pentru ceilalți pentru că vor să le câștige
încrederea, să le cumpere atenția ori să le demonstreze că nu sunt prea intransigenți așa cum le este
faima sau așa cum susține Saturn din casa a VIII-a.
În realitate, acum, când Uranus le trece prin Coada Dragonului, au de-a face cu o formă de
viclenie foarte ciudată. Saturn, aflat în casa a VIII-a împlinește un careu in T cu Lilith și Neptun, le
vorbește despre intensitatea emoțiilor. Orice lucru nefiresc, nu doar pentru societate, ci și care îi
vizează pe ei direct și care se află acum în desfășurare și care va fi așezat la baza unui edificiu
important, îi enervează și îi face să arunce în jur cu obiecte ascuțite sau cu cuvinte dureroase care
vor tăia în carne vie. 6 februarie ar putea fi definitorie la acest capitol.
În felul acesta, lasă impresia că sunt lipsiți de respect, de condescendență, de admirație sau
că nu apreciază munca celor în vârstă, ba chiar doresc să-și însușească meritele celorlalți. Pentru că
nu sunt iubiți se pot izola complet de lumea exterioară sau pot să trăiască printre oameni ca niște
stafii, refuzând interacțiunile de orice fel. Dacă avem de-a face cu ființe inferioare atunci acești
demoni se vor exprima de-o manieră dură, așa cum am indicat mai sus, iar dacă avem de-a face cu
ființe educate, cu respect față de valorile umane, atunci întâlnirea cu acești demoni se vor zdruncina
atât de mult încât se vor hotărî să se schimbe. Pentru acești oameni nu mai există cale de întoarcere,
schimbarea de acum fiind decisivă.
Acest avertisment nu reprezintă însă o direcție banală peste care taurii să treacă superficial
sau pe care s-o ignore fără repercusiuni. Din 11 februarie Mercur va intra în mers retrograd și
accesul la informații depinde de puterea adevărată, benefică, de puterea reală pe care taurii o au, nu
de modul cum au reușit să îi manipuleze pe ceilalți pentru ai deposeda de ceva de preț.
Retrogradarea lui Mercur care va ține aproximativ trei săptămâni îi va zdruncina mult îndemnându-i
să cântărească greșit lucrurile, să ceară ceea ce nu le este necesar și să primească tot felul de lucruri
care nu le vor fi folositoare pe viitor. Mergând înapoi, Mercur le va răsuci sfera ideilor, îi va
îndemna să gândească greșit, să nu mai fie atenți la cuvinte și să-și propună idealuri pe care nu le
vor atinge niciodată. Obținând ceva, chiar dacă nu este ceea ce au gândit sau și-au propus, se bucură
că oamenii îi bagă în seamă, că nu sunt ignorați, că există.
Din nou avem de-a face cu tauri împărțiți în cele două categorii, ființe superioare și ființe
inferioare. Tipul inferior va persista în această eroare de judecată și va arăta că ființa umană se
poate adânci de la sine într-o dezordine mentală fără să fie încurajată, ajutată sau împinsă de la
spate. Tipul superior va profita de această deplasare înapoi a lui Mercur pentru a studia mai mult.
Neîncrederea în sine are acum conotații pozitive pentru că se va uita în oglindă și va considera că
este loc să învețe mai multe, să învețe o meserie nouă, să colaboreze mai mult cu cei din jur pentru a
deveni mai puternici, mai informați, mai bogați. Nu pretind celor din jur nimic, ci, dimpotrivă,
oferă, în ideea că gestul pe care-l fac reprezintă o investiție pentru vremuri mai grele decât ceea ce
trăiesc acum. Un taur înțelept se va gândi întotdeauna cu măsură, cu modestie sau cu
condescendență la ziua de mâine.
Cât timp soarele trece prin zodia Vărsător îi va agita pe tauri, îndemnându-i să privească
foarte departe, chiar dacă sunt obosiți, să investească mult, să cheltuiască, să se consume pentru
ceea ce strigă mai tare în planul social și asta îi solicită foarte mult. Este adevărat, tipul superior va
privi către viitor cu multă încredere și va reuși, în ciuda efortului foarte mare, să vadă cât de departe
are de mers. Pentru această categorie de oameni, elementul novator cu care intră în contact acum va
semăna mult cu schimbarea. Faptul că au un loc de muncă nou, că au în jur oameni cărora le acordă
credibilitate nu înseamnă că în adâncul sufletului lor s-a schimbat. Saturn din casa a VIII-a nu le
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vorbește taurilor despre genul acesta de modificare, ci despre schimbarea care-i sperie cel mai mult,
aceea referitoare la în cine să aibă încredere, cu cine să își trăiască sentimentele cele mai adânci sau
cui să-i lase întreaga avere.
Luna nouă din 19 februarie înseamnă pentru tauri înțelegere negativă. Gândindu-se la cele
care li s-au întâmplat de la începutul anului vor considera că libertatea aceasta făcută în fuga
trenului nu le este specifică. Acum înțeleg sau observă că există persoane care chiar dacă aleargă
foarte mult, chiar dacă sunt tot timpul în acțiune și muncesc foarte mult nu înseamnă că sunt agitați
la interior. Au nevoie să treacă de mai multe ori peste un lucru pentru a fi siguri că acestea merită
toată atenția, au nevoie ca ceea ce se află în preajma lor să ofere garantul stabilității. La rândul lor,
dacă sunt îndeplinite aceste condiții, taurii oferă siguranța încrederii, stabilitate acolo unde
problema s-a făcut vizibilă. Practic, despre asta va fi vorba în această a doua decadă a lunii
februarie, despre protecție de sine ori despre protejarea celorlalți. Taurii vor căuta să implementeze
în structurile asupra cărora și-au orientat în ultima vreme ideile, bunurile, pentru a-și proteja
interiorul fragil.
Faptul că Soarele intră în zodia Pești și se apropie cu pași repezi de conjuncția cu Neptun
înseamnă că taurii sunt protejați de probleme. Apropierea de Neptun înseamnă intrarea în fereastra
opoziției cu Lilith și punctul în care sunt foarte puternici poate deveni și locul cel mai vulnerabil.
Asta înseamnă că, în considerare se menține această problemă pe axa afectivității și din dorința lor
de a se proteja taurii vor reuși să-i enerveze pe toți cei din jur.
În 20 februarie Marte și Venus vor trece împreună pe zodia Berbec și dacă pentru celelalte
zodii aceasta ar însemna o explozie de putere, de inițiativă, de curaj, de dinamism, pentru tauri
înseamnă îndemnul la prudență. Cele două planete individuale trimit trigoane către Saturn din
Săgetător de pe casa a VIII-a și împreună cu Junon din casa a IV-a îi îndeamnă pe Tauri să-și caute
alte modele de viață. Este posibil ca unii să se uite foarte departe în timp sau foarte departe fizic ori
foarte departe ca zonă socială, de altfel nici nu contează direcția spre care își îndreaptă atenția
pentru că vor avea puterea acum din durere, nedumerire, constrângere sau frică să-și însușească
lucruri foarte valoroase.
Dar nu contează ca aceste corpuri cerești intră în casa XII-a, pentru că taurii dacă au ceva de
spus atunci vor spune clar și răspicat, iar acum cu atât mai mult vor fi ascultați pentru că își vor
alege cu mare atenție cuvintele sau mai exact intensitatea cu care vor folosi tonul sau construcția
mesajului. Este clar ca între toți taurii, mult mai avantajați sunt cei care sunt preocupați de șlefuirea
caracterului lor, cei care au preocupări ezoterice, care apreciază educația, cultura pentru că doresc
să lase o urmă a trecerii lor. Venus în casa a XII-a este în exaltare, iar Marte în Berbec este în
domiciliu ceea ce înseamnă pentru ei fuziunea a două forțe care în general sunt sterile, care nu
produc rezultate în plan social, dar pe care taurii le vor folosi acum cu o îndemânare extraordinară.
Asta înseamnă că se pot vorbi altfel, pot crea lucruri remarcabile, pot așterne pe hârtie
informații care să surprindă prin ordine, conținut, profunzime și despre care să nu se intereseze dacă
vreodată vor putea fi publicate sau prezentate la scenă deschisă. Simt un forfot interior și nu se pot
abține și trebuie să-i dea curs. Ființele inferioare vor transforma această energie a creației în a
inventa mijloace cu care se terorizeze pe cei din jur. Asta însă reprezintă și momentul în care taurii
au de probleme de sănătate, își pierd vocea, puterea brațelor, puterea picioarelor, inima nu mai
funcționează la parametri optimi și se sperie pentru viitorul lor. Ființele superioare vor face apel la
credință, vor ține post, se vor ruga mai mult, vor căuta exemple remarcabile din biografiile
oamenilor celebri și vor putea să iasă din acest impas. Ființele inferioare se vor adânci mai mult în
mânii, în greutăți pentru că, în general, taurii iartă greu sau deloc, nu trec cu vederea probleme pe
care ceilalți l-au făcut sau nu pot trece cu vederea anumite jigniri. Duc în adâncul ființei lor toate
acestea în așteptarea unui moment în care să uite complet ce li s-a întâmplat.
Asta înseamnă că spre finalul lunii februarie taurii vor fi mai practici, atât de practici încât
să-și nege propriile vise, propriile aspirații sau propriile convingeri din dorința de a le înlocui acelea
cu alte mai mult mai valoroase sau mai trainice.
O altă componentă pe care o vom vedea la finalul acestei luni va fi dată de anumite
distorsiuni pe care condițiile taurilor ar putea să le producă în mediul de apartenență. Pe de o parte
opoziția lui Mercur cu Jupiter aduce intervenții negative asupra grupului de apartenență prin idei
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false sau greșite susținute cu tărie, cu încredere, cu vehemență, iar de partea cealaltă avem
apropierea cu pași repezi a planetelor Marte și Venus de conjuncția cu Coada Dragonului. Fiind
duri, intransigenți, producând modificări în grupul de apartenență, taurii vor crede că fac lucrurile să
fie mai bune. Dintotdeauna cel născut în zodia Taur s-a crezut ctitor de valori, a considerat că,
indiferent de situație, poate să lase numele său în istorie pentru că este original, gândește altfel și
simte profund. Marea problemă a taurilor este, așadar, cea legată de exprimare, nu de ceea ce dețin.
Este adevărat sunt tauri atât de sensibili și de talentați încât dacă se va considera că sunt ființe
remarcabile, mesageri, trimiși pe pământ pentru a schimba viziune asupra vieții nu se greșește
deloc. Marea lor problema este dată de comunicare, nu de ton, nu de intonație, nu de efortul de a
contura litere, statui, chipuri pictate sau o simfonie, deci de sensul pe care-l gândesc și îl simt.
Astfel, impactul finalului de luna februarie înseamnă pentru tauri întâlnirea cu ipostaza în care
gândesc foarte mult, dar nu pot să transpună în cuvinte, simt intens, dar nu reușesc să-i facă pe cei
din jur părtași la aceste emoții. Este adevărat, în cazul ființelor inferioare acesta este un privilegiu al
naturii că partenerii de dialog ai celor născuți în Taur nu simt și nu trăiesc ceea ce acesta gândește în
adâncul ființei sale. Constituie însă o pierdere pentru fondul cultural al planetei faptul că acum la
acest final de februarie taurii nu se pot exprima pe cât își doresc.

MARTIE
Constrângere. Constată că dețin bunuri ce nu au fost obținute corect. Devin victime perfecte
ale intrigilor. Pierd la capitolul libertate. Gafe monumentale. Sunt puși la punct pentru că vor să
repete o greșeală. Diagnostic greșit. Sunt lucizi. Obțin avantaje și îi ajută și pe ceilalți. Se întâlnesc
cu forme de sacrificiu care le lasă un gust amar. Au nevoie de o sursă de căldură. Au nevoie să
vadă că viața e frumoasă. Își controlează mai bine emoțiile. Primesc motive de liniște. Cei din jur le
oferă dovezi de stabilitate. Își rezolvă problemele de comunicare dar au probleme cu timpul și
disciplina. Valoarea cea mai importantă va fi raportată la liniște. Își amintesc de instabilitate.
Devin puternici prin ceea ce simt. Probleme profesionale care au nevoie de soluții rapide. Trebuie
să nu repete aceleași fapte. Sunt original și deschiși față de nou. Intrigi. Marile probleme vin din
zona muncii. Tăcerea este o soluție. Faptul că sunt victorioși și eficienți nu înseamnă că sunt și
persoane de succes. Atragă profitorii. Atrag atenția asupra viciilor sau asupra a ceea ce consideră
că nu este în regulă.
Visul din nou se spulberă în cazul taurilor pentru că prima zi a lunii martie aduce împreună
forțe astrale care le vorbesc despre constrângere. Este posibil ca în cazul unora constrângerea să fie
chiar de ordinul privării de libertate sau deposedări de bunuri care, după cum se va constata, nu a
fost însușite corect. În primul rând, prima decadă lunii martie înseamnă pentru tauri întâlnirea cu o
formă de invidie pe care au disprețuit-o dintotdeauna. În general, au o anume naivitate, aceea dată
de neputința de a elabora într-un timp scurt procesele ample în care se implică. Din această cauză ar
putea fi victimele perfecte ale unor persoane cu experiență la capitolul intrigă în așa fel încât binele
pe care au reușit să și-l conserve să fie preluat de forțe străine și acesta să rămână doar cu
ponoasele. Cu alte cuvinte, alții scot castanele din foc cu mâinile taurilor și acest lucru va fi foarte
dureros pentru ei.
Privarea de libertate nu înseamnă însă pușcărie, ci desprinderea de această formă de libertate
pe care și-o doresc foarte mult. Asta implică și descoperirea unor afecțiuni fizice sau confruntare cu
anumite tulburări afective sau mentale care le modifică procesul muncii și îi încarcă de insatisfacții.
Pornind de la această naivitate taurii vor greși la începutul lunii martie atât de mult încât
până la sfârșitul anului s-ar putea să nu mai poată repara gafele făcute acum. Vorbim nu doar de
unghiurile negative care se construiesc pe axa Berbec-Balanță sau de opoziția de pe axa FecioarăPești, ci vorbim și de împlinirea unui careu între Venus și Pluton care accentuează de această dată
careul maleficilor Uranus și Pluton pe care-l formează de câțiva ani. Am văzut și pe alte conjuncturi
sau în analize aplicate altor zodii că răul cuiva ar putea să însemne binele celuilalt. De această dată,
taurii sunt puși la punct pentru că vor să repete o greșeală, vor să reediteze un mod de comportare și
anturajul de această dată este pregătit ori cineva din jur observa acest lucru și ia atitudine. Forțele
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astrale sunt astfel orientate împotriva taurilor care sunt neatenți sau vor să se implice în intrigi
ciudate.
Dar nimeni nu-l pedepsește pe taur degeaba. Dacă luna anterioară, cât timp soarele a trecut
prin zodia Vărsător a avut ambiții sociale prea mari acum devin protectori ori au nevoie să fie
remarcați de cei care sunt în situația de a trece pe o altă treaptă socială sau profesională. În 7 martie
Marte va trece prin conjuncție cu Coada Dragonului și am putea vedea tauri care să acumuleze
mult, cât pentru un an întreg. Cel mai mic refuz este privit de aceștia cu mare durere și dacă cineva
îi rănește acum nu se mai pot vindeca niciodată.
Există însă și tauri
care reușesc să transforme tot
acest conflict într-un avantaj
propriu. În general sunt
oamenii care urmăresc în
orice secundă ce se întâmplă
în jur și când apare conflictul
ei să devină a treia persoană
care să câștige în timp ce
primii doi se ceartă, ca în
celebrul proverb. Momentul
în care Marte este în
conjuncție
cu
Coada
Dragonului poate însemna și
un
diagnostic
greșit,
observarea era unor simptome periculoase sau înfruntarea unor acuzații nefondate. În general, nu se
tem de confruntări directe pentru că, fiind practici din fire, de cele mai multe ori lucrurile le sunt
clare, adică lor le este clar și că anumite lucruri nu sunt clare. Asta înseamnă că dacă își vor ține
firea și se vor ocupa de cercetare atunci aceste acuzații sau situații neplăcute pe care le traversează
vor fi transformate în avantaj, adică îi vor ajuta și pe cei care-i agasează să înțeleagă ce se întâmplă
cu ei.
Tot răul însă merge spre bine pentru că în 8 martie Soarele va fi în conjuncție cu Chiron și
dacă nu reușesc să-i convingă pe cei din jur de ceea ce se întâmplă, măcar pe cei apropiați se vor
convinge pe ei înșiși de ceea ce este valoros și de ceea ce nu este valoros din ceea ce au în preajmă.
Astfel, prima decadă a lunii martie înseamnă pentru ei întâlnirea cu o formă de sacrificiu
care le va lăsa un gust amar. Pentru că sunt practici din fire vor face față și acestor situații doar că
din nou se vor consuma. Nu mai au mult și această aglomerare de planete de pe casele 11-12 sunt
orientate către alte sectoare ale vieții. Deocamdată au nevoie ca periodic să se apropie de o sursă de
căldură, fie fizic, la modul concret, pentru a-și crește temperatura corpului, fie sufletește de oameni
calzi și generoși pentru a nu uita că viața este frumoasă, nu așa cum o văd ei în această perioadă.
Chiar dacă sunt mai mult porniți spre lucrurile care nu funcționează cum trebuie în a doua
decadă a lunii martie taurii sunt mai siguri pe ei. Au mai multă energie, reușesc să-și controleze mai
bine emoțiile, să nu mai fie atât de refractari față de serviciu sau față de puritatea celor din jur, să nu
mai respingă atât de vehement extremele, ci să tolereze greșelile celorlalți sau oamenii care greșesc
foarte des fără să se simtă în pericol în preajma lor. De altfel, în această decadă puterile le cresc,
sunt sigur pe ei pentru că forța vitală se revigorează fără să poată spune clar şi concis dacă de
această dată corpul este mai sănătos decât mintea sau invers.
În 10 martie Marte și Jupiter se vor întâlni într-un trigon și gândurile aspirațiile sau ideile pe
care le au acum devin elemente pe care doresc să le așeze la baza viitoarei vieți de familie sau
individuală pe care vor să și-o ducă mai departe. Dacă pentru orice alte zodii această dispunere
înseamnă explozii temperamentale, pentru taur înseamnă motive de liniște între temperarea sau
momentul în care primesc un cadou important. Nu valoarea cadoului reprezintă ceea ce îi bucură cel
mai mult, ci gestul în sine, persoana care vine spre ei cu gândurile acestea pașnice, pentru că le
reamintește cât de bine este să fii liniștit.
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Acestea sunt însă bucurii mici pe care taurii nu au reușit să le încadreze corespunzător,
pentru că pe zona socială lucrurile nu se schimbă, cel puțin nu se schimbă așa cum se așteaptă ei. În
13 martie, Mercur va ieși din Vărsător și va intra în Pești și dacă în anumite situații reacțiile lor ar fi
fost prea dure sau categorice fără să spună nimic prin vorbe, acum sentimentul se va întoarce la
obiceiuri sănătoase sau le va întoarce gândul către sine îndemnându-i să se vadă întâi pe ei înșiși și
apoi să-i critice pe cei din jur. Dar scapă de o problemă, aceea a lui Mercur, care i-a agitat foarte
mult, și dau de alta, adică intrarea lui Saturn în mers retrograd care se va menține până în luna
august. Beneficiile care ar putea să le vină din această relație a lui Saturn din casa a VIII-a înseamnă
întâlnirea cu faptele greșite ale trecutului când au dat dovadă de abuz de putere sau de intransigență.
Cei care se uită acum la ei și-i văd liniștiți și calmi nici nu-și pot închipui cum în trecut nativii din
zodia Taur au putut să-și iasă din fire.
Nu are importanță dacă-i cunosc sau nu foarte bine. Acum important este să țină cont de
faptul că valoarea cea mai importantă va fi raportată la liniște. Ceea ce nu este convertit în liniște nu
are stabilitate și îi îndeamnă să se declare împotriva tuturor. Cei care nu sunt în zodia Taur, dar care
citesc aceste previziuni sunt avertizați că nu este cazul să tulbure liniștea unui astfel de nativ pentru
că, în general, sunt integrați bine în apele proprii și atunci când își ies din fine sunt cu adevărat duri.
Saturn va fi retrograd până în august și va avea și o perioadă de trecere prin Scorpion ceea ce le va
aduce din nou aminte de căderi sau de instabilitatea primele două luni ale anului. Cei care au greșit
major față de ei în cele două luni ar trebui să se aștepte acum la replici dure, la răzbunare sau la
gesturi categorice din partea acestora, în sensul că vor dori să dea la o parte un obstacol. Dacă ei
reprezintă azi obstacolul este clar că vor fi dați la o parte.
În 17 martie Venus le va intra pe semnul lor și devin puternici prin ceea ce simt și consideră
că a sosit momentul să se exprime în alt mod. Va conta că în aceeași zi sau în aceeași perioadă
Uranus și Pluton își vor împlini din nou la grad perfect careul lor și, pentru că în jurul lor există
multă tensiune, taurii vor să demonstreze că se descurcă pentru că au putere, că sunt viguroși, că
dorm bine, că sunt atenți la nevoile lor și nimic nu-i poate zdruncina.
Dacă avem de-a face cu tauri care au experiență în a lucra în domeniul comunicării sau care
transfera informații atunci problemele profesionale se vor acutiza și vor avea nevoie de o pauză, de
un concediu medical sau de odihnă ori pur și simplu de câteva zile libere în preajma datei de 17
martie pentru că sunt prea impulsivi și ar putea să distrugă din neatenție ori din lipsă de control un
demers important. Oricum, sunt inspirați și puternici, iar sensibilitatea pe care au explorat-o atât de
intens în lunile anterioare, după cum am văzut din dispunerea astrale parcursă, îi ajută să fie
obiectivi și să nu repete aceleași fapte, așa cum contextul astral de acum îi îndeamnă.
Trecerea Soarelui în Berbec aduce un contur acestor direcții pe care le simt și le trăiesc. Se
simt în continuare acuzați sau învinuiți de lucruri pe care nu le-au făcut, dar reușesc să distragă
atenția de pe aceste probleme pentru că sunt originali și deschiși față de nou. Ar puteam, pentru că
au o casă a XII-a încărcată, să facă și ședințe de terapie ori să se confeseze unui prieten pe motiv că
s-au săturat de atâtea minciunii câte aud în jurul său, cât de periculoși se pot dovedi unii oameni
când simt o doză de naivitate la partenerii de dialog. Dispunerea astrală a celei de a treia decade a
lunii martie îi îndeamnă către o profunzime a ființei pe care o vor folosi cu succes.
Nu trebuie însă să piardă din vedere că opoziția lui Mercur cu Lilith înseamnă și
vulnerabilitate în fața unor intrigi. Aceste intrigi, pentru că Lilith se află în Fecioară, ar putea veni
dintr-o zona a muncii sau ar putea fi legate de utilizarea unui obiect, de administrarea unui fond sau
de modul cum o persoană a fost încadrată din punct de vedere social. Pentru tauri, în această ultimă
decadă a lunii martie, tăcerea este o soluție. Lor nu le este greu să tacă, este greu să-și oprească
mintea din a se frământa cu tot felul de probleme care nici măcar nu sunt reale. Raportul negativ
dintre Mercur și Lilith precum și raportul pozitiv dintre Mercur și Pluton aduce descoperiri
spectaculoase în care este implicat cel născut în zodia Taur. Dacă ne referim la cei care nu sunt
foarte evoluați, nici măcar nu sunt foarte educați atunci aceste descoperiri sunt legate de secrete din
viețile celorlalți ori de mici picanterii pe care și le însușesc pentru a se simți bine. Simțindu-se bine,
considera că s-au vindecat ori au dobândit liniștea pe care o căuta. Dacă ne referim la tipul evoluat
atunci se poate anticipa chiar implicarea într-un proces științific în care este făcută o inovație sau
descoperit un element care pe viitor se va dovedi foarte util. Faptul că sunt victorioși, eficienți sau
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geniali nu înseamnă că sunt și persoane de succes. Lilith în casa V-a are grijă să le compromită
toate aceste câștiguri, îndemnându-i să creadă că sunt iluzorii ori că nu le merită. Acolo unde vedem
un taur eficient, isteț, abil sau înțelept ar trebui să dăm cu privirea în jur pentru că-i vom vedea pe
profitori adunați ca muștele în jurul lui.
De această dată tipul superior nu doar că visează la o viață mai bună, dar va reuși să o facă
pe a celorlalți mult mai bună ei la rândul lor devenind puternici prin bucuria sau succesul celor din
preajmă. Mulți dintre cei născuți în zodia Taur consideră că sunt blestemați de soartă pentru că
oricât de mult succes ar avea, un ghinion nebun îi urmărește. Nu ar fi cazul aici să se gândească în
direcția asta. Acum au doar o zonă nevralgică, adică Lilith în casa iubirii dăruite și a liderului și de
fiecare dată când ies în fruntea unui grup, când ridică tonul, când se aud mai tare decât ceilalți taurii
pierd la capitolul imagine sau atrag atenția asupra celor din jur că au ceva de oferit și devin o
victimă perfectă.
De partea cealaltă, nu vor fi naivi până la capăt. Spre finalul lunii martie taurii sunt mult mai
siguri pe forța lor de distrugere decât pe succesul lor și vor fi din nou tentați să se implice în tot
felul de speculații. Cei care și-au rezolvat problema cu mânia, care nu mai sunt atât de porniți
împotriva asociaților, trădătorilor sau împotriva celor care vorbesc prea mult vor reuși cu ultima zi a
acestei luni să intre într-o nouă etapă. Marte va trece pe semnul lor, Mercur le va intra pe casa a
XII-a, iar Soarele se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului. Vom vedea pe firmamentul vieții
sociale ca atrag atenția asupra viciilor sau asupra a ceea ce consider ei că nu este în regulă. Este
adevărat, cu Marte în casa I au prea multă inițiativă și mentalul este adâncit în prea multe lucruri
misterioase, se gândesc prea mult la păcatele tinereții lor și consideră că e puțin probabil să atingă
succesul. Nu trebuie subestimat un individ care are Marte și Venus în casa personalității, adică în
casa I, dintre care una chiar în domiciliu (Venus). Vorbim aici despre persoane de succes care se
ridică deasupra condiției mizerabile în care au trăit până acum sau care pot să-și depășească
patimile cu fruntea sus. Există și personajele penibile, dar de acestea ne vom ocupa în luna aprilie.
Acum este momentul celor victorioși să își savureze succesul.

APRILIE
Se eliberează de problemele primelor luni ale anului. Intimitatea este ținută departe de
privirile curioase ale celorlalți. Apropiații devin breșe de securitate. Sunt slăbiți în fața conjuncturi
lor sociale. Combat obsesiile celorlalți. Emoțiile sunt tulbure. Se luptă cu adversar invizibil.
Partenerul său nu are prea multe privilegii. Au imaginea unui protector. Întoarcerea spre trecut
are acum conotații dramatice. Înșală încrederea celorlalți. Nu au mustrări de conștiință. Înțeleg că
au dedus o dramă. Au idei dar nu le pot pune în practică. Sunt înțelepți dar nu pot dovedi. Se cred
puternici inspirați și curajoși. Nesiguranța în zona acumulărilor materiale. Nevoie de a compensa
deficitul afectiv sau educațional din ultima perioadă. Se preocupă să-și consolideze starea de
confort. Dorește să fie remarcat la locul de muncă. Lipsurile se pot transforma în acțiuni de viață.
Autoanaliză. Evaluare corectă a propriilor fapte. Pot exista redresării în zona muncii. Li se arată
prea ușor că au puncte slabe. Anumite simptome dispar, dar situația este înșelătoare. Se luptă cu
viciile celorlalți. Au soluții pentru ceilalți.
Luna aprilie îi va scăpa pe tauri de multe din problemele pe care nu au reușit să le rezolve în
primele trei luni ale anului. Ei vor avea o viziune specială asupra vieții, o deschidere interesantă față
de ceea ce înseamnă avere personală, patrimoniu sau utilizarea unor bunuri care nu le aparțin.
Jupiter se află în continuare pe casa a IV-a, a familiei, și le aduce liniște acolo unde intimitatea este
ținută departe de privirile curioase ale celorlalți. Chiar de la începutul acestei perioade pe care o
analizăm planetele individuale Venus și Mercur devin vedete. Ele vor să se împrietenească cu
asteroizii Chiron și Junon, dar și cu Saturn, iar Soarele dorește să facă o prietenie de durată cu
Jupiter. Lucrul acestea se pot întâmpla însă condiționat. Prietenii de familie sunt pentru tauri breșe
de securitate sau persoane care trădează foarte ușor. Nu se întâmplă acest lucru dacă aceștia au
participat la conturarea personalității taurilor adică le-au fost ghizi, protectori sau confidenți.
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Ceilalți sunt curioși cum de reușesc taurii să-și mențină calmul în familie, cum de reușesc să-și țină
departe intimitatea de situațiile enervante ce se consumă pe zona publică.
În 4 aprilie, când se împlinește Luna plină care se suprapune și peste Axa Dragonului, îi
găsim de tauri slăbiți în fața conjuncturilor sociale, dar puternici în fața reușitelor personale. Jupiter
poate media toată această aglomerare de opoziții care se construiesc pe axa Berbec-Balanță și acum
taurii au puterea de a combate obsesiile celorlalți, curiozitățile neobișnuite sau indecențele prin
exemple de bune practici.
Nu stau bine la capitolul emoții, dar nu interesează pe nimeni pentru că tulburările taurului
sunt ținute departe de privirile celorlalți ele putând să se arate față de cei din jur și foarte superiori
dar și supuși.
Dar pentru că taurii sunt acum atât de siguri că în zona lor intimă nu intră decât cine știe
parola sau persoane pe care le legitimează ei în mod personal, nu înseamnă că viața lor a intrat pe
un făgaș liniștit, nu înseamnă că evoluția lor în ansamblu devine dintr-o dată lipsită de pericol. Sunt
rigizi, încrâncenați în intenția lor de a se lupta cu adversarii invizibili și această criză va pune în
dificultate partenerul. Ceea ce este curios vine din faptul că partenerul taurului nu ocupă un loc
privilegiat în preocupările pe care acești nativ le are în 2015. Fiind prea mult interesat de anumite
sectoare de viață își dea seama la acest început de luna aprilie că a avut lângă el persoana de cea mai
de încredere, cel mai bun confident sau ființa în care ar fi trebuit să investească cea mai multă
încredere. Acum își face procese de conștiință și se simte foarte nesigur sau rușinat în fața acestor
persoane care au avut răbdare sau care au investit încredere față de un taur, iar acesta nu le-a
răspuns pe măsura așteptărilor. Pentru a compensa, aceștia se implică în tot felul de acțiuni care mai
de care mai neobișnuită pentru a-și testa forța pentru a proteja, pentru a dovedi putere de influență,
masculinitate ori pentru a-i speria pe toți dușmanii ca nu cumva comoara cea de preț, floarea cea
mai plăpândă pe care au descoperit-o în curte, în grădina părăsită, să nu fie atacată.
Le place această imagine de protector și de persoane care protejează cu toate elanul tot ceea
ce au în jur și în 8 aprilie, când Jupiter își revine la mersul direct, fac declarații de fidelitate și
promit solemn, cu pumnul strâns în dreptul inimii că nu vor mai ignora niciodată dragostea ce le-a
fost purtată. Promit strâmb pentru că Lilith, aflată acum într-un tranzit prin casa a V-a, îi face să
trădeze în dragoste, să înșele sentimentele celorlalți, să înșele încrederea sau să ignore un sentiment
curat. Conform schemei de repartizare a primei decade a lunii aprilie înțelegem că întoarcerea spre
trecut are acum conotații dramatice. Nu pot explica de ce au nevoie să procedeze așa, iar asta pentru
că nu au cuvintele necesare și nici înțelepciunea suficientă pentru a rezolva fără să se observe din
jur o problemă personală. Atunci înșală din nou încrederea la colț de stradă și nu au mustrări de
conștiință pentru că știu că în adâncul sufletului ceea ce au descoperit este cu adevărat valoros.
Chiar dacă acum faptele lor arată altceva, cei care sunt din alt semn zodiacal și care au în preajma
lor un nativ din zodia Taur nu trebuie să-l judece pe acesta superficial, nu trebuie să-l creadă
mincinos din cale afară pentru că acum promite și în cinci secunde își încalcă promisiunea, ci
trebuie să fie înțelegători cu drama pe care o au de dus taurii în 2015.
Pentru că mulți dintre tauri și-au rezolvat problema cu evadarea spre trecut sau cu plăcerea
de a înșela pentru a rezolva multe într-un timp foarte scurt, Venus le trece pe casa a II-a, a banilor,
și devin comercianți peste noapte. Este posibil ca mulți dintre tauri să aibă doar idei și să nu poată
să le pună în practică pentru că Saturn din Săgetător arată că mediul de afaceri pentru ei este instabil
ori orientat greșit. De această dată, intențiile lor se orientează către valorile materiale considerând că
oamenii care risipesc sunt înțelepți dar nu pot să dovedească acest lucru. Devin, în felul acesta,
mistici ai obiectelor, ai locurilor, ai momentelor din timp și reușesc să-mi bulverseze pe cei din jur
cu o senzație stranie. Mercur în 15 aprilie își încheie tranzitul său prin casa a XII-a și până atunci îi
inundă pe aceștia cu sentimentul că aparțin unei familii mult mai mari și dacă au credință, dacă
învață să se sacrifice pentru un ideal abstract atunci simt că se află în față unui mare câștig, unul
sufletesc, moral pe care în primele trei luni ale anului l-au ignorat.
Acum devin puternici prin ceea ce inspiră sau curajoși prin ceea ce nu au apucat încă să facă
și întreaga nesiguranță din zona acumulărilor materiale, obstacolele în mediul de afaceri sau care
vin din zona micilor avantaje reprezintă pentru ei confirmări ale unor senzații pe care nu le pot
explica. Simt că dacă sunt opriți, întârziați sau deviați de pe traseu o măna a îngerului îi protejează.
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În felul acesta, deschiderile pe care zodia Taur le are acum reprezintă de fapt nevoia sa de a
compensa deficitul moral afectiv sau educațional ce s-a manifestat în primele 10 zile ale lumii.
Foarte ușor vor da vina pe soartă, pe obstacole ce au venit spre ei în primele trei luni ale anului sau
pe faptul că nu pot pune la dispoziția celorlalți sentimente adânci într-un mod inteligibil pentru a nu
și le răni.
Intrarea planetei Mercur în zodia lor constituie un mare ajutor pentru stabilizarea
raporturilor sociale ori pentru consolidarea stării de confort. Prin aceste ajutoare subtile taurii
reușesc acum să lase deoparte anumite dorințe de răzbunare și să se axeze mai mult pe reușita
personală. Practic, această trecere a planetei Mercur din Berbec în Taur înseamnă și adoptarea unei
declarații de curaj pe care un nativ al acestei zodii o face pentru că dorește să fie remarcat la locul
de muncă, să se evidențieze prin rezultatele deosebite legate de profesie ori de o pasiune pe care și-o
cultivă. Astfel, vorbim aici despre puterea de a privi minciuna în față și de a o transforma în așa fel
încât să nu i se ascundă caracterul compromițător și să fie folosită energia acesteia pentru un alt
scop. Reîmprospătarea relațiilor sociale, în jurul datei de 16 aprilie când Pluton și Lilith vor fi în
trigon perfect, pot avea o creștere spectaculoasă, însă nu este indicat în cazul acestor nativi să țină
cont de propunerile pe care le primesc atunci. Dacă mai luăm în calcul și faptul că Pluton chiar din
17 aprilie intră-n mers retrograd pentru aproximativ cinci luni de zile lipsurile pe care până acum
nativii din zodia Taur le-au ascuns se transformă în sancțiuni de viață.
Aceste evenimente sociale sunt acum coordonate ca și cum taurii doresc să le corecteze. Au
mai încercat ei de la începutul anului până acum să facă acest lucru însă au fost opriți de tot felul de
intrigi sau întâmplări pe care nu le-au putut anticipa și nici nu le-au putut controla așa cum se
cuvine, iar acum își consumă energia pentru a rectifica, încadra corespunzător sau revizuirii un
element cu scopul de a nu mai pierde conținutul acestuia. Vorbim aici și despre o picătură de
mândrie aceea care îi face pe tauri să se simtă superiori celorlalți, dar așa cum am văzut și în alte
conjuncturi astrale, prin ceea ce nu au împărtășit celor din jur.
Dacă până acum cei care s-au născut în zodia taur s-au simțit constrânși să procedeze într-un
anumit fel, ca și cum sunt la dispoziția societății să le spună încotro să o ia, care sunt valorile pe
care trebuie să le cultive și cât de mult trebuie să se implice într-un anumit demers, intrarea Soarelui
în semnul lor, pe 20 aprilie, reprezintă momentul în care balanța se înclină în favoarea lor. Nu vor
avea ocazia chiar din 20 aprilie să se implice în evenimentele de o amploare specială, însă vor
beneficia de o rememorare corectă a rolului pe care l-au avut de la începutul lunii și până acum. Cei
care sunt orientați pozitiv vor extrage din toată această experiență doar faptele bune și se vor simțit
privilegiați de soartă și îndemnați să construiască și mai multe lucruri bune așa cum constată că au
făcut până atunci. Pe aceștia sectorul muncii îi va avantaja având șansa să-și găsească un post mai
bun să fie plătiți mai bine sau să beneficieze de schimbarea atmosferei de lucru la serviciu. Ceilalți
vor folosi într-un mod negativ vibrațiile planetei Marte din casa întâi aducându-le prea multă
îndrăzneală sau să folosească de prea multe ori “eu vreau”, „eu știu”, „eu înțeleg”, „eu comand”.
Am văzut și pe alte conjuncturi că forța taurilor, atunci când este mobilizată la o intensitate
mare, devine memorabilă. De această dată prin faptul că Marte din semnul lor trimite un unghi
pozitiv către planeta Pluton din casa drumurilor lungi și a educației, taurii devin importanți prin
forța mesajului lor. Dintr-o dată sunt inspirați, au cuvintele la ei, au discernământ și carisma. Și de
aici până la a comporta un succes important nu este decât un pas. Chiar dacă acesta este simplu de
făcut, din nou asistăm la o reținere în a-și lua imaginea omului de succes. Nu putem însă generaliza,
considerând că taurii sunt slabi sau educația nu le să se bucure și de această ipostază a vieții. Există
Luna neagră pe casa liderului care le compromite nevoia de a străluci și de câte ori ies în frunte de
atâtea ori existe cineva care le arată că au puncte slabe și acestea sunt cunoscute foarte bine de cei
din jur. În felul acesta, taurii reușesc să obțină succesul însă se tem să se bucure de el pentru că au
văzut de la începutul anului și până acum că această situație ar putea să le aducă numai probleme.
Spre finalul lunii aprilie, taurii încep să se simtă mai bine fizic sau confortabil cu
sentimentele, cu gândurile lor. De această dată această revigorare a stării de sănătate este reală, nu
cum au văzut în lunile anterioare când aceasta se schimbă de la o zi la alta sau de la o săptămână la
alta. Simțindu-se bine cu ei înșiși nativii acestei zodii pot gândim perspectivă sau se pot ocupa de
creativitate fără să facă abuz de program, de cheltuială de viciu sau de senzualitate. Rănirea se va
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situa la cotele optime însă pentru că se simt bine vor refuza să ducă mai departe un tratament pe
motiv că au dispărut simptomele și deci administrarea medicației nu mai este utilă. Dacă este vorba
despre o afecțiune cronică atunci aceste simptome care dispar sunt pe frecvența Lunii negre din casa
a V-a, adică ascundă adevărul, sunt înșelătoare sau mint cu scopul de a distrage atenția.
Finalul lunii aprilie este în egală măsură și o perioadă în care se schimbă ritmul de lucru.
Încet ajung să lucreze în ritmul în care sunt obișnuiți adică cu multe pauze sau fără să fie presați că
trebuie să obțină un anumit rezultat. Chiar dacă sunt liniștiți și lucrează în ritmul lor, taurii se luptă
pe finalul lunii aprilie cu viciile celorlalți. Ipostazele astrale repartizate pe casele nativilor acestei
zodii ne vorbesc mai curând de atribuirea unui rol negativ. Se luptă cu viciile celorlalți nu pentru a-i
acuza sau a le pune etichete, ci pentru a-i ajuta să-și revină la starea de normalitate ori să se vindece.
Cei care au în preajma lor un nativ al acestei zodii se vor simți puternici și ajutați în permanență de
inspirația sa, dar și de spiritul său practic cu totul special. Chiar și atunci când greșesc oferă un
exemplu de a ieși dintr-o încurcătură sau de a găsi soluții la probleme pe care omul și le face singur.

MAI
Eliberare de o problemă personală. Întârzierea planurilor noi. Lucrurile nu se schimbă
substanțial. Vor să impună celorlalți propriile taloane. Decizii majore. Impas. Dreptate brutală.
Observație. Și folosesc prea multe resurse. Se sacrifică pentru ei. Frământare. Sunt norocoși. Se
preocupă de căldura căminului. Visare. Li se acutizează anumite probleme de conștiință. Doresc să
răstoarne o autoritate. Lucrurile sunt compromițătoare. Au nevoie de oameni stabili în sentimente.
Se luptă cu propriul noroc. Sunt înzestrați cu un spirit practic aparte. Planuri de viitor salvatoare.
Au nevoie să fie altruiști. Se află în conflict cu autoritate. Senzații stranii. Înțelegeri speciale.
Schimbare de conduită prin care viața se poate modifica. Ușoară zăpăceală. Sunt inspirați. Nu au
liniștea pe care o aveau pe vremuri. Își aleg acum evenimentele pe care le vor concretiza în luna
august a anului 2015. Risc de a fi depărtați de la informații esențiale.
Pentru tauri trecerea lui Mercur în zodia Gemeni înseamnă eliberarea de o problemă
personală pe care nu știau cum s-o rezolve sau nu pot s-o rezolve într-un timp atât de scurt. Devin
mult mai calculați mai atenți la valori, la schimburile pe care le fac cu cei din jur sau la cele care
sunt necesare. Opoziția cu Saturn le va întârzia planurile noi, acela care le vin peste noapte în minte
și despre care cred că pot să ajungă la finalitate imediată. Asta înseamnă că dintr-un anumit punct
de vedere lucrurile nu se schimbă substanțial în luna mai, însă ele devin mult mai accesibile pentru
tauri în a gestiona evenimente neprevăzute. Dar ceea ce este important la începutul lunii mai vine și
din faptul că Mercur va intra în zodia Gemeni. Asta înseamnă că vine și din partea lor o acută
dorință de a se asocia ca și cum numai așa pot să vadă mai departe, numai așa se pot bucura de
viață. Mai au puțin până când Venus va intra în zodia Rac pe casa a III-a, a comunicării și când vor
încerca să impună celor din jur propriile etaloane cu mai multă îndrăzneală sau cu mai mult curaj.
Acum sunt ușor dezorientați și se atașează de lucruri pentru a simți că trăiesc. Luna plină care se
împlinește în 4 mai, care coincide cu unghiul negativ dintre Soare și Jupiter, le vorbește taurilor
despre decizii majore sau despre dorința aceasta de a ieși din impas printr-o dreptate brutală.
Această dreptate brutală va ține mult pentru că taurii acum nu au atât de multă energie pentru
această problemă, ci doar câteva zile până când după ce trece unghiul dintre Soare și Pluton se va
împlini și vor putea să observe cu mai multă luciditate ce strică dacă își ies din fire.
Practic, începutul lunii mai va fi dominat de un risc straniu, acela care îi va face pe nativii
născuți în zodia Taur să-și folosească întreaga energie pentru a combate un rău lipsit de importanță.
Ceea ce este important vine din adâncul sufletului ori își doresc să lupte cu ei înșiși și conflictul
exterior devine astfel o născocire a minților sau un pretext pentru a se ascunde mai bine.
Vor exista însă și nativi ai acestei zodii care se gândesc de mai multe ori înainte de a acționa
și trecerea rapidă a lui Mercur prin zodia Gemeni nu îi va tulbura atât de mult, ci îi va încuraja să-și
folosească din resurse fără să regrete și fără să se gândească că risipesc orzul pe gâște. Își iubesc
prietenii, se sacrifică pentru ei, nu dorm nopțile gândindu-se la cum ar putea să-i ajute mai bine, ce
soluții rapide ar trebui să găsească pentru ca aceștia să se bucure puțin de viață. Jupiter în casa a IV-
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a le aduce aminte acum, când Venus deja se apropie cu pași repezi de zodia Rac și în data de 8 mai
va trece în noua zodie, de cât de norocoși sunt cu puținul pe care-l au sau cu ceea ce constată că au
în preajmă. Căldura căminului va fi elementul care îi va regla în această lună și acum în luna mai
când evenimentele concrete invocă ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii ianuarie, taurii au
tendința de a cădea pe gânduri de a se lăsa frământat şi de ceea ce nu au putut depăși la începutul
anului.
Pentru cei care îi cunosc pe tauri ca fiind realiști și înzestrați cu un spirit practic nativ
această visare a lor li se va părea stranie. Ea, de altfel, nu reprezintă efectul unei descrieri și nici
momentul în care se arată slabi de înger sau devitalizați, ci constată că anumite probleme au devenit
mai concentrate și că dacă nu au reușit să-și folosească nici măcar jumătate din cât și-ar fi dorit
creativitatea atunci binele care vine nu poate fi de durată. Asta îi frământă, le complică viața și doar
aceste gânduri, prin caracterul lor înșelător, le acutizează anumite probleme de conștiință. Soarele și
Lilith vor fi în trigon și implicând și Luna de pe final de zodiei Capricorn în această relație, în
situația în care piramida de pământ formată din Soare, Luna neagră și Pluton era deja formată, ne
vorbește despre durere, conflicte cu putere administrativă sau nevoia de a răsturna o autoritate. Dacă
începutul anului a fost complicat de nemulțumiri sau drame personale atunci careul lui Mercur cu
Neptun nu arată o durere personală, intimă, cât închipuirea unei dreptăți personale, construită cu
scopul de a compensa un deficit personal.
Dar dacă aceste lucruri pe care cei din exterior le află despre tauri sunt atât de apăsătoare nu
înseamnă că au ghinion, ci că lucrurile sunt compromițătoare. Taurii au planuri secrete la care vor
apela pentru a le reînvia o stare sufletească, o colaborare, pentru a se întoarce să locuiască la țară să
profeseze prima meserie pe care au avut-o. Nu înseamnă că scapă de acest caracter agresiv sau de
acest comportament greșit. Regretul va face trecerea de la succes la deziluzie și dacă taurii nu au în
jur oamenii înțelepți care să treacă dincolo de comportamentul lor și să le vadă sufletul dornic de
stabilitate și liniște atunci problemele pe care le vor face vor fi atât de periculoase încât îi pot duce
la izolare.
De fapt, taurii, la mijlocul lunii mai, se vor lupta cu propriul noroc. Vor stabili care sunt
mijloacele prin care pot câștiga mai mult și imediat le va veni în minte gândul cu care se merge în
acest demers, adâncindu-se și mai mult în regrete. Asta nu înseamnă că se vor adânci în pagube și
mai mari. Sunt în continuare inspirați, mai ales dacă se preocupă de ajutorul celorlalți, de susținerea
lor și dacă dovedesc și prin fapte, și prin vorbe, și prin gânduri, și verbal, și nonverbal că sunt lipsiți
de egoism atunci norocul este de partea lor. Practic, taurii nu sunt în pericol dacă jonglează cu
lucrurile acestea. Am mai spus și este cazul să repet, acum sunt înzestrați cu un spirit practic aparte
și până și acest conflict cu ei înșiși de dragul stabilității grupului îl abordează cu o anume
înțelepciune. Vedem astfel că în dispunerea astrală se află și Capul Dragonului și, privit ca element
separat, putem spune că mediază opoziția pe care Marte și Saturn o împlinesc pe axa GemeniSăgetător. Planurile de viitor, dorința de a se reinventa îi ajută să iasă din multe încurcături despre
care încă nu au aflat nimic. Uranus va mai sta o perioada pe casa lucrurilor ascunse și starea de
sănătate se poate șubrezi din ce în ce mai mult, dar ei știu, pentru că se cunosc mai bine, numai
susținându-i pe cei din jur, numai dăruindu-se unui ideal umanitar vor reuși să compenseze această
degradare accentuată.
Sigur, aici se impune o precizare. Din nou va trebui să facem o distincție clară între taurii
care sunt orientați pe o cale spirituală ori pasionații de ezoterism, care privesc foarte departe în timp
sau sunt suficient de rafinați din punct de vedere spiritual încât această formă de agresiune pe
bunuri de obiecte, această ură pe lucrurile pe care le au în preajma să nu se manifeste niciun fel.
Ceilalți vor traversa în mijlocul lunii mai o perioadă de distrugere. Pentru ei soluțiile imediate vin
printr-o defecțiune, printr-o grijă, printr-o insatisfacție sau prin a se situa în conflict cu o autoritate.
Din nou taurii revin la senzații stranii și indiferent de nivelul de cultură, de deschiderea pe care o au,
această formă negativă de energie, care va atinge un moment de maximum în 14 mai, le va accentua
gândurile oarbe, sentimentele lipsită de consistență, dar care, în același timp, îi ajută să înțeleagă o
anume slăbiciune organică.
Așa după cum se poate constata, a doua decadă a lunii mai îi îndeamnă pe tauri să facă
lucruri stranii pentru că își doresc să iasă rapid dintr-o mare încurcătură. Oficial, vor fi bine crescuți,
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nu vor ridica tonul dacă cineva țipă la ei, dar vor opune rezistență cu mare duritate dacă vor simți că
sunt dați la o parte dintr-un punct important. Dacă sunt agasați și mai mult, atunci vor observa că
puterea răului le crește și pot acum să-și construiască valorile personale, distrugându-le pe ale
celorlalți. Partea negativă nu vine doar din faptul că ar putea să producă anumite pagube în jur, ci
din faptul că acestea ar putea să se perpetueze până la începutul lunii august.
Dacă până acum Mercur a avut un tranzit destul de rapid prin zodia Gemeni, în 19 mai el va
intra în mers retrograd și ceea ce până acum a însemnat pentru tauri reacție de apărare în fața unui
obstacol devine plăcere de a reacționa sau bucuria de a se comporta într-un anumit fel. Este clar că
momentul 19 mai le aduce acestora o schimbare de conduită și implicit o schimbare a vieții.
Vorbesc altfel, se mișca altfel, preferă altceva și aceste elemente noi ar putea să fie ridiculizate de
cei din jur, arătând faptul că nu sunt cosmopoliți, ci doar niște zăpăciți.
Trecând în zodia Gemeni, Soarele i-a îndemnat pe tauri să se ocupe mai mult de hrănire.
Omul comun va face efort suplimentar și vor ține diete sau își vor alege cu mai multă atenție
alimentele însă tipul evoluat se va gândi mult mai bine dacă ideile pe care și le-a însușit le sunt utile
sau nu. Judecând după faptul că toată această aglomerare de planete din zodia Gemeni trimite
trigoane către Capul Dragonului taurii vor încerca să se liniștească singuri. Vor face ședințe de
terapie, se vor întâlni cu prietenii pe care îi iubesc mai mult și vor încerca să le ierte acestora ceea
ce nu au putut să le ierte celorlalți oameni, considerând că, în felul acesta, compensează un mare
deficit al vieții lor. În continuare sunt inspirați însă nu au răbdare să și pună în practică ce primesc,
nu mai au liniștea pe care o aveau pe vremuri, mintea le este tot timpul cuprinsă de gânduri și
declară război timpului.
Acesta este momentul în care taurul evoluat se va ridica deasupra celorlalți și poate arăta că
este superior celor din preajma sa și prin agitație, greșeală sau indispoziție. Acestea totuși nu-l
definesc și am putea vedea acum în cazul taurilor un comportament straniu. Exploziile
temperamentale, mustrările pe care le aplică celorlalți, făcute cu atâta căldură, protecție și încredere
în forțele celui pe care îl șlefuiesc încât pot într-un timp foarte scurt să formeze caractere care vor fi
recunoscătoare pe mai târziu. Am văzut ca acest lucru au făcut și în 2014, dar acum vor lucra la un
alt nivel.
Faptul că în 23 mai Soarele se va afla în opoziție cu Saturn nu înseamnă că acesta este
punctul în care evenimentele sociale din viețile taurilor se răstoarnă. Acum toate capătă înțeles,
până și insuccesul. Limitările sociale îi îndeamnă să gândească mai puternic, mai adânc, în
consonanță cu nevoile lor și să nu se lasă pradă instabilității. Retrogradarea lui Mercur din zodia
Gemeni are acum asupra acestei opoziții și doar în cazul taurilor un efect interesant. Se creează
migrația unui element rău care poate duce la o destindere pe zonă publică sau selectarea dorințelor
mult mai bine. Taurul își va alege din jur ceea ce va fi cu adevărat util pentru evenimentele din luna
august 2015 adică ceea ce este cu adevărat importante pentru el.
Când alții sunt agitați că nu le merge bine, că uită, că se întorc din drum, că sunt puși să
verifice de mai multe ori un document, taurii se bucura că au ocazia să muncească cu seriozitate, cu
atenție și, în cazul în care ceva le scapă, această condiționare socială, care îi întoarce la locul faptei,
le garantează că lucrul care le va ieși din mână va fi impecabil.
Această nevoie de eficiență are și o componentă superficială atunci când luptă împotriva
procesului de cunoaștere spirituală. Dacă în privința cunoașterii spirituale taurii în această perioadă
vor lua o pauză sau vor evolua lent, prea lent, în viața socială vor fi foarte eficienți, respectați de cei
din jur și căutați pentru recomandări, sfaturi, pentru a li se împărtăși celor aflați în dificultate care
sunt cele mai bune metode pentru a rezolva o problemă de destin..
Cu toate acestea Axa Dragonului pe casele VI-XII arată că superficialitatea este ascunsă în
diversitate și cu cât se vor implica în mai multe evenimente exterioare cu atât sufletul li se va
transforma într-o peșteră adâncă unde vor intra din ce în ce mai rar. Se înțelege, astfel, că
retrogradarea lui Mercur nu le face bine așa cum cred, nu-i ajută îndemnându-i să fie eficienți, ci îi
deviază de la cale. Aici intervine Lilith din umbră prin faptul că se ceartă cu marele înțelept, cu
șansa, cu norocul taurilor și îi depărtează pe aceștia de la informațiile esențiale. Venus de pe casa
III-a se află într-o relație bună cu Lilith din casa iluziilor și taurii pot beneficia de o mediere în
condiții optime a acestui conflict sufletesc.
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Finalul lunii mai îi aduce pe tauri în punctul în care doresc să fie protejați pentru că sunt atât
de mult apăsați de subiectivitatea lor încât succesul pe care-l generează în viețile celorlalți nu-i mai
ajută, nu-i mai încântă, nu le mai oferă nici o satisfacție. Progresul va fi, așadar, condiționat de
canalizarea pozitivă a dorințelor lor, adică sunt îndemnați să facă fapte bune pentru că undeva acolo
în ceruri există un contabil care le socotește pe toate.

IUNIE
Sunt mobilizați valori de maximă urgență. Preocupare față de conflicte. Invidie. Obsesia
reparării trecutului. Preocupare față de muncă. Li se suplimentează volumul de lucru. Neîncredere
în judecata celorlalți. Caută liniștea. Câștigă un capital de atenție. Susținere. Liniștea din familie
nu poate fi cumpărată. Studiile sunt importante. Se află în fața unui eveniment important pe care sar putea să-l distrugă. Își ascund problemele. Au nevoie de oameni buni în preajmă. Sentimentele
sunt lăsate de izbeliște. Problemele se orientează mai mult către fond. Își amintesc de relațiile care
nu au funcționat. Probleme cu locul de muncă. Greșelile mai vechi se întorc împotriva lor.
Preocupări pentru noi domenii de activitate. Au preocupări pentru informații noi. Deficit organic.
Pierde la capitolul discernământ. Pune accent prea mult pe gradul de satisfacție. Rezistă în fața
problemelor cu fruntea sus, fără a face rabat la calitate.
Problematica relației nativilor născuți în Taur cu cei care au mai mult decât ei ori s-au
descurcat mai bine devine destul de delicată de-a lungul lunii iunie. Chiar de la începutul acestei
luni, taurii au de parcurs o Lună plină care leagă două case importante pentru ei, casa a II-a și casa a
VIII-a. În primul rând, sunt mobilizați pe acele valori pe care le consideră de maximă urgență și pe
care nu le-au acumulat până în acel moment. De aici survine o satisfacție mult diminuată față de
procesul muncii sau față de conflictele care le-au consumat în ultima perioadă. Accentuarea casei a
II-a are însă pentru tauri și o componentă interesantă. Chiar dacă sunt invidioși pe cei care au mai
mult sau care se descurcă mai bine decât ei, care au avut mai mult noroc anul acesta ori s-au dovedit
mult mai inteligenți, nu se gândesc în acest moment la cum să-și valorifice experiențele de viață pe
care le-au comportat pentru a câștiga teren. Aici se poate vorbi și de obsesia reparării trecutului sau
a acceptării unor invitații venite dintr-o zona muncii cu multă încântare ca și cum în sfârșit au găsit
ceea ce căutau de mult timp.
Am văzut că de-a lungul acestui an taurii s-au comportat de multe ori în felul acesta și nu
este o noutate că se bucură atunci când li se suplimentează volumul de lucru fără să li se promită
ceva consistent. Taurii nu au încredere în judecățile celorlalți nici în împlinirile destinului, ci doar în
ceea ce construiesc, făuresc sau creează cu propriile mâini. În continuare sunt în căutarea liniștii
pentru că Venus, până pe 5 iunie, se află în zodia Rac și aduce încheierea unor colaborări pe ultima
sută de metri, transmiterea unui mesaj înainte de a se retrage în bârlogul lor ori înainte de a se ocupa
de alte proiecte. De altfel, în aceste direcții care țin de viața intimă taurii sunt inspirați și practic asta
îi și motivează să nu fie descurajați prea mult, ci doar dezamăgiți de cei care nu au fost echitabili
într-o tranzacție sau într-un schimb.
Din nou atrag atenția celor care nu sunt născuți în zodia Taur să nu se lase păcăliți în această
retragere a nativului născut în acest semn. Retragerea taurului poate însemna foarte ușor, ca și în
cazul zodiei Rac, o detentă periculoasă înaintea unui atac iminent. Accentuarea case a II-a le
trezește taurilor nevoii neobișnuite sau îi îndeamnă să privească în jur doar către zonele care le aduc
satisfacție.
În cazul taurilor care sunt implicați într-un proces de creație, care au un anumit nivel social,
care au studiat mult și, prin părerile pe care le dețin, au dovedit că știința de carte nu este o iluzie,
succesul social vine prin expresivitate și inteligență. Pentru că în 6 iunie Marte și Jupiter sunt întrun mecanism astral alături de Uranus, ceea ce a fost secret, ceea ce taurii nu au împărtășit celorlalți
ori știau că se desfășoară dincolo de ceea ce ar putea vedea prin contact direct se transformă în
avantaj propriu. Câștigă capital de atenție, câștigă prieteni, atrage atenția comunității asupra unor
probleme care le aduc spor de imagine sau susținere. Asta, pentru ei, înseamnă confirmări pozitive,
dar mai ales dovada faptului că lucrul au început să meargă și pentru ei. Dacă Venus le-a intrat în
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casa familiei și acolo lucrurile se orientează către liniște așa cum și-au dorit cel mai mult micul
benefic nu poate media opoziția lui Mercur cu Saturn. Asta înseamnă că dacă se liniștesc în familie
că dacă de-acolo primesc recomandările cele mai bune sau sunt alintați, lăudați, protejați, încurajați
în zona socială situația nu se modifică deloc. Liniștea din familie nu poate compensa divergențele
de opinie sau conflictele în care taurii au preferat să se integreze de la începutul anului până acum.
Pentru că, în general, au o gândire diferită care poate fi explorată destul de greu pentru că nu
vorbesc despre ceea ce simt, ce au sau despre ce ascund în profunzime, taurii vor fi judecați greșit
sau ei înșiși vor considera că nu contează disputele sociale, nu contează cât de mult au pierdut în
societate dacă acasă lucrurile sunt în regulă.
De altfel, această argumentare care subliniază dezinteresul față de pierderile speciale nu
reprezintă însă un punct important pe care taurii să-l bage în seama prea mult. Se implică în tot felul
de evenimente sociale marcate de inedit sau de dorința de a aduce la lumină informații ascunse. Din
nou, mult mai avantajați sunt taurii cu studii, cei care s-au preocupat până acum de cercetare.
Frământările predispuse de la începutul anului și până acum găsesc în această primă decadă a lunii
iunie un teren fertil pentru a oferi acestora beneficii importante. Pentru că au câteva zile din cea dea doua decadă a lunii iunie pe Mercur în continuare în mers retrograd, raportul pozitiv pe care
Soarele și Uranus îl împlinesc acum arată că se află în fața unui eveniment important pe care s-ar
putea să-l distrugă. Fie se întâmplă acest lucru pentru că starea de sănătate nu este așa cum și-ar dori
fie că având înțelegere, căldură și liniște în familie se relaxează și, pentru adversari, devin victime
perfecte, fie pentru că își folosesc forța într-o direcție total inutilă. Inspirația specială pe care un taur
a arătat-o până acum va apărea o expresie exagerată a unui potențial despre care nimeni din jurul
său nu știe dacă este bun sau rău. Uranus în casa a XII-a de câțiva ani buni le ascunde problemele
de caracter, problemele de gândire sau de orientare pe care taurii acum încearcă să și le oculteze,
bazându-se prea mult pe liniștea familiei. Ca o comparație, am putea asemăna acum
comportamentul taurilor ca acela al unui copil obraznic care după ce face o poznă se ascunde în
spatele mamei.
În 12 iunie Mercur își revine la mersul direct și taurii devin conștienți de caracterul real al
problemelor pe care le-au parcurs practic. 12 iunie modifică fondul problemei ajutând-o mult în
clarificarea unor complicații sociale și îi pregătește pe tauri în fața unor pericole care, până în data
de 11 iunie inclusiv, arătau altfel. Retrospectiva ultimelor trei săptămâni nu-i avantajează pe tauri
din această cauză au nevoie de și mai multă înțelegere, acceptare sau de oameni buni în pentru a nui încuraja spre răzbunare.
Luna iunie vine spre taur și cu revenirea lui Saturn în casa parteneriatelor. Este posibil ca
liniștea din familie, atmosferă plăcută să treacă într-un alt registru și ei să intre într-o perioadă de
restricție, adică să nu mai primească atât de multă înțelegere pentru capricii. Sentimentele sunt
lăsate de izbeliște și unii din preajma taurilor se gândesc dacă să-i mai susțină sau nu, dacă să le mai
ofere bani, găzduire gratuită, atenție, informații sau companie. Intrarea lui Saturn în casa
parteneriatelor complică din nouă relațiile sociale ale taurilor însă acestea se orientează mai mult
către fond și mai puțin către a explora anumite conflicte în mod punctual. Integrarea lor în grupurile
de apartenență sau în rolul pe care îl vor avea în aceste grupuri va fi mai mult marcat de nostalgie,
decât de situații concrete. Saturn intrat pe ultimul grad al zodiei Scorpion îi îndeamnă pe tauri să-și
amintească acum de relațiile care nu au mers. Cei care sunt mai puțin activi în exterior vor
considera că o mâna a destinului le scoate în cale numai oameni care-i enervează, îi supără, că îi
constrânge oameni față de care nu au sentimente curate și nu le face plăcere să se întâlnească toată
ziua cu aceștia. Din nou taurii au nevoie să fie susținuți în demersurile lor și dacă își schimbă în
fiecare zi traseul pe care merg să nu creadă cei din jur că și-au pierdut mințile sau că sunt ciudați.
Au o motivație clară pentru care fac acest lucru, iar această motivație le vine dintr-un suflet rănit de
prea multe ori, din dureri pe care nu au putut până acum să și-le rezolve.
Prin faptul că li s-a degajat casa a VIII-a, a misterelor, a morții sau administrării
patrimoniului celorlalți reprezintă o, pe de o parte, o mare ușurare pentru tauri, iar de partea cealaltă
le aduce o altă problemă. S-ar putea să-și piardă locul de muncă ori își fac griji pentru că în viitor,
modelele sociale pe care le parcurg sau anumite greșeli susținute de conflicte peste care nu au putut
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trece să se întoarcă împotriva lor și să îi lovească în această seară. Totuși, nu se tem de faptul că nu
se vor descurca pentru că, în general, taurii se descurcă în orice mediu.
Trecerea Soarelui pe casa a III-a din 21 iunie vorbește despre preocupările taurilor față de un
nou domeniu de activitate. Asta se întâmplă pentru că Soarele și Capul Dragonului încep să formeze
un careu și s-ar putea ca taurii să nu mai aibă măsură. Dacă se întâmplă să scoată din adâncul
sufletului lor tot ceea ce gândesc, simt sau tot ceea ce au acumulat până acum această exprimare se
va transforma într-un uragan care mătură totul în calea sa. De asemenea, dorința de a rezolva odată
aceste probleme care le vin dintr-o zonă a muncii sau a locurilor secrete îi îndeamnă să devieze de
la un traseu obișnuit, de la o regulă pe care și-au impus-o de la începutul anului până acum, adică să
greșească prin cuvânt. Tonul va fi atât de dur și de categoric încât liderii grupului care se integrează
sau anumiți reprezentanți ai unor instituții vor avea probleme mari în a găsi argumente care să-i
mulțumească pe taurii care vin acum cu solicitări.
Se vor deconecta prin călătorii pe distanțe scurte sau consultând informații dintr-un domeniu
nou. Vor face acest lucru în mod superficial pentru că elementul dominant al acestei perioade va fi
marcat de acest conflict pe linie profesională sau de o tensiune legată de un deficit organic. S-ar
putea ca pe unii tauri să-i ajungă din urmă greutățile, bolile, nesomnul, perioadele lungi de tensiune,
de stres și atunci să nu putem vorbi aici despre un succes obținut prin viclenie, abilități noi sau o
inteligență a momentului.
Fiind atât de activi sau atât de disperați să obțină succesul, taurii vor deveni foarte căutați în
grupurile active pentru că în ceea ce spun este foarte util și profitabil. În această situație taurii
primesc o avertizare puternică din partea asteroidului Chiron care nu numai că este agasat prea mult
de opoziția pe care o împlinește cu Lilith, pe axa afectivității, dar aduce și prea multă nervozitate,
prea multă tensiune, prea multe griji față de ziua de mâine care îi consumă atât de mult încât îi va
face să piardă din vedere discernământul pe care și l-a construit cu atât de mult efort de la începutul
anului și până acum. Practic, în dorința lor de a obține și aici reușită, succes, stabilitate nu vor mai
vedea care sunt prietenii și care sunt dușmanii dacă toți au aceleași solicitări.
Tipul inferior s-ar putea să nu bage de seamă că retrogradarea lui Chiron îl îndepărtează de
regulile morale care îi proteja de pericole sufletești foarte mari pentru că nu pune accent pe această
latură a vieții, ci doar pe gradul de satisfacție obținut prin explorarea bunurilor materiale. Tipul
inferior din zodia Taur are mintea întunecata de genul acesta de preocupări și nu vă simți că pierde
la acest capitol, că își coboară nivelul de dedicație, că devine vulgar în expresie, neîngrijit la trup
sau vicios la minte. Tipul superior va considera că a sosit momentul să ia o hotărâre decisivă legată
de tipul de colaborare pe care dorește să-l aibă cu grupurile, cu mediul de apartenență, cu oamenii
care au nevoie de ceea ce taurul dorește să ofere. Mânia ascunsă în adâncul sufletului va fi scoasă
acum la suprafață și, pentru că vorbim de tipul superior, vorbim și despre un spirit justițiar, despre o
seriozitate trainică, despre o putere teribilă de a rezista în fața problemelor cu fruntea sus, fără a
face rabat la calitate.
Finalul lunii iunie aduce împlinirea careului dintre Soare și Capul Dragonului, dar și a
careului dintre Saturn și Junon transformând în evenimente temerile lor față de calitatea mediului în
care trăiesc. Au însă privilegiul de a mulțumi pe cineva din preajma cu această decizie categorică de
a proteja pe cineva drag ca și cum cu trăiesc în fluxurile negative ale societății, iar pericolele care
vin de acolo nu îi ating.
Sunt avertizați însă că s-ar putea ca această protecție față de cineva drag să îi ducă într-o
zonă nouă adică să se ducă în familie cu problemele de la serviciu și să nu observe acest lucru. Cei
care se simt protejați de un nativ al zodiei Taur ar trebui să se aștepte ca această protecție să nu fie
gratuită. Înseamnă că ei s-au schimbat, înseamnă că problemele s-au transformat, că au intrat în
fereastra opoziției dintre Pluton și Soare pe axa comunicării (III-IX) și chiar dacă sunt buni, corecți
și doresc acest lucru prin fapte, nu pot formula, nu pot spune că le lipsește din vocabular termenul
care ar trebui să-i pregătească pe cei din jur și în același timp să aibă și așteptări de la ei. Nespunând
personajului din jurul său nimic vă considera că totul este gratuit. De aici și marea confuzie care le
va domina luna iulie.
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IULIE
Probleme în comunicare. Senzație de disconfort. Teamă față de oamenii care sunt puternici.
Planuri, vise, calcule inutile. Supraevaluare. Se simt strămutați. Se simt bolnavi pentru că nu au
fost mobili. Se face apel la experiențe. Curajul ascunde multă mândrie. Pentru orice lucru mărunt
trebuie să lupte. Sunt în impas. Se inversează valorile. Duritate. Situațiile banale se transformă în
evenimente majore. Viața are și componente severe. Prin dragoste învață să-și depășească teama
de oameni. Văd conspirații peste tot. Se supun în fața unui factor exterior. Duplicitate. Aroganța le
spune că sunt puternici. Au nevoie să învețe cum este să iubești obiectiv. Se simt dezveliți de
secrete. Inteligență stranie. Întoarcere la o iubire mai veche. De dragul iubirii nu va ierta totul. Are
polițe de plătit. Pune condiții pentru relaționare. Sunt remarcați. Devin vindecători pentru semeni.
Taurii vor considera că au probleme în comunicare pentru că ei se exprima direct, practic
spun ceea ce consideră, că anturajul are nevoie să audă și atunci nu se vede pe sine vinovat de
absolut nimic. Trecerea asteroidului Junon în zodia Fecioară chiar în prima zi a lunii iulie aduce o
senzație de disconfort, de teamă față de oamenii care sunt puternici sau care reușesc foarte ușor să
se impună într-un context agresiv.
Prima decadă a lunii iulie nu va avea o greutate ieșită din comun. Va fi înțepătoare, caustică,
va enerva și va da dureri de cap sau insomnii însă nu-i va întoarce din drum. Agresivitatea pe care
trebuie să o parcurgă pe axa comunicării construită din opoziția Soare - Pluton înseamnă pentru ei
indiferență față de suferințele celorlalți. Dacă această informație a experiențelor nefericite, a
suferinței sau a obstacolului nu îi învață ceva nou atunci vor lasă totul în urmă și vor arată că este
insensibil ori că nu urmăresc decât satisfacția proprie. La începutul lunii iulie taurii își vor face prea
multe planuri, își vor consuma energia pe lucruri lipsite de importanță și vor visa că norocul le va
cădea din cer. Femeile, pentru că ele sunt vizate în mod special, vor visa la prințul care vine călare
pe un cal alb și care le va scoate din acest context agresiv transformându-le viața într-o mare
binefacere.
Vom observa la acest început de luna iulie că taurii vor vorbi mult, vor încerca să atrag
atenția asupra conexiunilor pe care le fac, lăudându-se cu experiențele pe care le-au avut sau cu
puterea pe care o dețin.
Dacă printre aceștia există și tauri orientați spiritual care sunt pasionați de ezoterism sau care
lucrează cu energia atunci se vor crede ghizi, maeștrii, protectori și își vor consuma și picătură de
energie care ne-a mai rămas pentru a-și demonstra superioritatea. Superioritatea taurilor nu este o
iluzie însă ea va fi dovedită doar atunci când sunt provocați. Provocările verbale, cele care vin prin
nevoia de a se deplasa spre o locație neobișnuită, stranie, pentru că primesc un mesaj, primesc un
telefon, un email găsesc potrivit că trebuie să își schimbe locul pentru o perioadă, sunt motive care
îi strămută din locul în care au activat până acum și ne oferă o anume satisfacție prin mișcare. Este
posibil ca unii tauri să considere acum că sunt bolnavi pentru că sunt sedentari, pentru că nu au
alergat suficient de mult, că nu au făcut mișcare, pentru că nu au o dietă corespunzătoare. Ceea ce
vor face, alegerea pe care o vor arăta tuturor va părea o formă de progres, care le poate limpezi
gândurile pentru că vine și cu o notă de optimism, cu înclinație spre a-i face schimb de informații
sau a muta conflictul în acest sector.
Dacă tipul inferior va face apel la cunoștințele sale sau la experiențe pentru a-i zdruncina
anturajul și arăta că este puternic, tipul superior va profita de accentuarea tensiunilor pe aceasta axa
a comunicării, a educației, a învățării pentru a-și însuși noi cunoștințe sau pentru a învăța lucruri
noi. Fie că în sfârșit citesc o carte sau se duc la o conferință, taurii vor primi ceea ce fac acum să fie
mai presus de toți cei din jur. Este adevărat, curajul lor acum ascunde multă mândrie și din nou nu
trebuie să-i judecăm după aparențe. Taurii vin cu o mare experiență care s-a acumulat în
subconștientul lor, în adâncul ființei de la începutul anului și până acum și care le spun că pentru
orice lucru mic din jurul lor trebuie să lupte ori trebuie să depună efort. De aceea se simt motivați să
se ia de gât cu toată lumea și lasă impresia că în permanență au ceva de demonstrat. Din 8 iulie
Mercur va trece pe zodia Rac și aduce o picătură de emoție în toată această ambiție. Faptul că aceste
expresii personale pun mult accent pe curajul exprimării, adică pe un Marte puternic lezat în tranzit
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prin Rac, arată că taurii au mare nevoie de ajutor și din nou sunt în impas și lupta lor dură arată cât
de nefericiți, îndurerați sau complexați sunt.
Este clar că luna iulie îl învață pe taur să trăiască. Cea de a doua decadă, renumită pentru
ușurința cu care inversează valorile, va aduce schimbări în direcția pe care taurii au preferat-o cel
mai mult. Dacă s-au axat pe educație atunci schimbările vin de acolo, cerând un raport de activitate,
orientându-se către alți autori sau mutându-se de la o instituție la alta. Dacă au dorit să zdruncine tot
anturajul prin experiențele pe care le au fără să țină cont de rănile pe care le lasă în jur atunci vor
avea pierderi la capitolul autoritate.
Înțelegem de aici că fac greșeli repetate, că vor nega un traseu evolutiv și vor devia de la
ceea ce și-au propus, motivând că sunt obosiți, că sunt marginalizați, că viața lor se schimbă prea
mult și prea des, iar ei sunt astfel decât oamenii din jur. Este important să țină cont de aceste
avertismente astrale pentru că mijlocul lunii iulie aduce taurilor o duritate atât de mare, o condiție
atât de puternică și încrâncenată încât până și o situație banală, de exemplu o armonie în familie se
transformă într-un prizonierat și va trebui să fie și mulțumit cu asta.
Vor exista și tauri
mulțumiți cu această
condiție pentru că înțeleg
că numai așa s-ar fi oprit
de
la
abuzuri.
Constrângerile
sociale
sunt preferate de taurii
care sunt conștienți că
viața are și componente
severe,
serioase,
constructive nu doar
ipostaze intermediare în
drumul către satisfacție
personală. Dar aceste
personaje se vor bucura
de o undă progresivă ce
va fi parcursă de toată
lumea la mijlocul lunii
iulie.
Dacă
aceste
personaje se vor arăta reticente față de schimbările sociale dacă vor fi triste, melancolice sau
pesimiste se întâmplă pentru că pe lângă durerea pe care o simt văd în jur lucruri care nu-i
încurajează să fie deloc mulțumite sau fericite cu viețile pe care le au. Este bine să aibă puțină
răbdare până când opoziția lui Marte cu Pluton se va slăbi suficient de mult și vor veni spre ei
atunci informații corecte despre cei din jur, iar ei nu vor mai avea atât de multă aversiune față de
zonă care le-a promis confort sau satisfacție, dar care nu s-a ținut de cuvânt.
Dacă avem de-a face cu tauri care au talent artistic atunci mijlocul lunii iulie va însemna
momentul în care se pună pe hârtie noțiuni pe care le gândesc și le simt și să iasă din anonimat ori
să șocheze opinia publică cu profunzimea sufletului lor. Taurii chiar dacă joacă rolul omului
superficial, adâncul sufletului lor este atât de complex încât dacă s-ar deschide, întreaga lume s-a
răsturnat. Dar pe principiul acolo unde îi stă puterea acolo îi stă și slăbiciunea cea mai mare și
viceversa momentul 19 iulie, când Venus va trece din casa familiei în casa iubirii, le va încălzi
sentimentele taurilor și-i va face conștienți de această zonă a vieții. Prin dragoste vor reuși să-și
depășească teama de oameni, teama de conjuncturi neobișnuite sau chiar teama că în spatele lor
întotdeauna există o conspirație care ar putea să-i distrugă iremediabil.
Apelul la creativitate constituie și momentul de glorie prin care taurii doresc să își încheie
cea de-a doua decadă a lunii iulie încercând o nouă abordare. De această dată nu vor să mai pună
oamenii în centrul răului și nu vor să-i acuze de atât de multe lucruri care erau orientate împotriva
sa. Acum trecerea planetei Venus în casa a V-a prefigurează ceea ce se va întâmpla foarte curând
când și Jupiter a intrat în acest semn.
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Am putea vedea din această cauză tauri care să se supună în fața unui factor exterior și să nu
aibă mustrări de conștiință, să devină slugă la un stăpân și nu pentru că până acum viața i-a
demonstrat că trebuie să fie supuși, ci pentru că s-a îndrăgostit de stăpânul acesta. Din nou avem în
față tauri care simt într-un fel și se manifestă altfel sau tauri care nu vor să-i implice și pe ceilalți
părtași la ceea ce simt ei. Dacă insistă mult pe această aroganță că sunt puternici și că pot controla
lumea atunci cu cât se vor crede mai puternici cu atât mai mult se vor înșela.
Adesea astrologia karmică susține faptul că anumite persoane se nasc în zodia Taur pentru
că am nevoie să învețe ce înseamnă să iubești obiectiv, au nevoie să-și exploreze sentimentele
dincolo de plăcere sau de satisfacție. De această dată, lăsând în urmă opoziția Soare-Pluton, apoi
opoziția Marte-Pluton, taurii se simt dezveliți de acele secrete despre care de la începutul anului și
până acum au crezut tot timpul că dacă intră în posesia cuiva vor fi compromise iremediabil. Devin
hipersensibili când vine vorba de sentimentele lor, când sunt puși să-și explice de ce au preferat un
obiect, o persoană, o situație sau un oraș pentru că nu au răbdare să găsească acum cele mai
potrivite cuvinte.
Acum, în cea de-a treia decadă a lunii iulie, în casa comunicării, casa a III-a, a rămas doar
Marte și taurii și-au pierdut abilitatea de a explica în cuvinte bogate sau de a pune un înțeles mare în
cuvinte simple așa cum am văzut în ultima perioadă. Acum nu se axează mai mult pe a înțelege
sentimentul și a-l pune pe acesta la baza puterii sale. Este posibil ca acolo unde taurii să fie prea
mult marcați dramele pe care le-au parcurs de la începutul anului până acum să vedem persoane
care cred că numai cei duri, nervoși, aroganți, materialiști reușesc în această viață și că dacă
societatea nu condamnă atât de virulent hoția și nici pe hoți atunci acesta este drumul pe care
trebuie să îl urmeze.
Trecerea Soarelui în zodia Leu va însemna un ecou venite din sfera familiei care va încerca
să îi oprească de pe acest drum agresiv. Această ipostază, în cazul taurilor evoluați, înseamnă
căldură sufletească sau întoarcerea la obiceiuri mai vechi poate chiar întoarcerea la o iubire mai
veche alături de care să își petreacă următoarele șase luni. Dacă cineva din jur îndrăznește să se
apropie de un taur fără respect atunci ar trebui să se aștepte ca acesta să îi dea o replică foarte dură,
să-l zdruncine atât de mult, să-i arate că dacă vrea poate fi puternic și de necombătut încât să îl
marcheze pe partenerul său de dialog pentru tot restul zilelor.
Faptul că planeta Venus a intrat în casa iubirii dăruite nu înseamnă că de dragul iubirii taurul
va fi capabil să ierte totul. Din 25 iulie Venus va intra în mers retrograd apoi, în ultima zi a acestei
luni, se va întoarce în zodia Leu arătând că are polițe de plătit și că dacă se pune problema de
sentimentele împărtășite ori de jigniri atunci nu iartă.
Raportul de forțe prin intrarea lui Venus în mers retrograd se schimbă, iar duritatea acestui
nativ născut în zodia Taur va fi domolită doar acolo unde există o sancțiune juridică, doar acolo
unde acesta va tăcea de frică, de grija că dacă spune ceea ce nu-i convine interlocutorul s-ar putea să
îi aplice o sancțiune și mai mare. Pentru a compensa acest deficit va dori să se intereseze de trecut.
Pentru că cel mai accesibil le este să simtă într-un anumit fel, chiar dacă nu foarte rafinat sau foarte
complex, se va întoarce spre trecut și va acorda din nou atenție sporită vechilor iubiri.
Cu toate că lucrurile sunt amestecate pentru tauri sau, pentru a-l avantaja, pune multe
condiții pe care Marte și Chiron le împlinesc spre finalul lunii iulie, selectează taurii evoluați de
celelalte ființe și îi ajută să se exprime la un nivel. Aici nu putem vorbi decât despre surprize
neplăcute ce vorbim despre descoperirea unei locații despre extragerea din adâncul ființei ceea ce
este cel mai util pentru cei din jur sau pentru progresul său profesional. Este posibil să fie remarcați
de persoane aflate în puncte cheie de șef, de subaltern, că mai au și alte pasiuni, că au și alte
cunoștințe și că tăcerea lor nu însemna o muțenie autoimpusă, ci a fost de cele mai multe ori
motivată de un sentiment superior. Pe finalul lunii iulie acești nativi devin vindecători pentru
semenii lor nu neapărat ajutându-i să-și oprească evoluția unei boli, cât mai ales vindecător pentru
suflet. Venus este retrograd și pentru ei, doar pentru că sunt obișnuiți să ducă în spate greutăți mari
și să se automotiveze pentru a rezista, consideră că aceasta este o invitația universului de a se dărui
semenilor pentru un scop nobil.
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AUGUST
Redresare a relațiilor de parteneriat. Sunt scoase în evidență anumite detalii despre viața
personală. Lucrurile devin mari prin natura lor. Fac reorganizare în familie. Se cred puternici.
Sunt consecvenți. Nu vor să renunțe la promisiuni făcute în primăvară. Rigiditate. Acumulează
multe experiențe neplăcute. Argumentul se susține prin exemplu personal. Ajung la succes, deși
supradimensionează norocul personal. Și valorifica mult mai bine munca și efortul. Se evite un
accident. Familia devine mai puternică. Primesc primele semnale reale că lucrurile se vor așeza în
ordinea firească. Experiența de viață îi transformă în înțelepți. Forță. Creativitate. Mândrie.
Participă la o mare schimbare. Suspiciunea. Neîncrederea primește un semn de confirmare. Le
revin probleme de la începutul anului. Declarațiile de dragoste îi sufocă. Își organizează bine
timpul. Își descopere o slăbiciune care a fost ignorată. Dezvoltă pretenții foarte mare față de cei
din jur. Polemici.
Revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă pentru tauri o redresare a relațiilor de
parteneriat. Spre deosebire de momentul în care Saturn intră în mers retrograd, când pe cerul lor
erau accentuate alte case, deci erau importante alte domenii, acum casele familiei și casa iubirii
dăruite sau casa copiilor sunt încărcate. Într-o relație stranie se află acum Axa Dragonului și Lilith,
aspect care va pune o amprentă puternică asupra taurilor legând casa iubirii dăruite de casa
serviciului și a supunerii. Revenirea lui Saturn la mersul direct le scot în evidență anumite detalii
despre viața personală. Prin ceea ce descoperă că se simt puternici independenți că au o voință
solidă și sunt mult mai siguri pe rezultatele pe care urmează să le obțină.
De această dată însă lucrurile nu devin mari pentru ca așa vor ei să le vadă, ci sunt mari prin
natura lucrurilor, prin ceea ce reprezintă ei ca persoană publică. În 3 august Jupiter și Saturn se vor
întâlni într-un careu și se va rupe o înțelegere. Teama că viitorul este nesigur îi îndeamnă pe aceștia
să facă o mică reorganizare în familie printre prieteni sau să-și așeze lucrurile personale într-o altă
ordine. Accentuarea casei a V-a, a iubirii dăruite, primește însă o replică dură din partea planetelor
din Pești. Oricât de reținuți vor să fie în a se exprimă din punct de vedere afectiv, oricât de
disciplinați vor să fie cu iubirea nu reușesc acum decât să atragă atenția asupra unor înțelegeri pe
care nu vor să le mai respecte. Pentru că această relație dintre Jupiter și Saturn se împlinește pe
ultimele gradele zodiilor Leu și respectiv Scorpion vorbim aici despre o putere exagerată pe care
taurii cred că au față de cel din jur sau față de partenerii de dialog. Se cred puternici, de neînvins
asta nu înseamnă că și sunt. În schimb sunt concentrați pe idealul de la care cu greu ar putea să fie
dați la o parte. Devin insistenți, chiar dacă sunt dați afară pe ușă ei intră pe geam, sunt consecvenți
în ceea ce își pun în cap și obțin anumite rezultate.
Sunt însă ispitiți de ambițiile foarte mari și nu vor să renunțe la promisiunile pe care l-au
făcut în primăvară. Dacă stau bine și se gândesc, vor vedea că într-o misiune care s-a consumat în
primăvară au integrat o ambiție prea puternică pe care au explorat-o la finalul lunii ianuarie când
Pluton și Axa Dragonului se aflau într-un careu strâns și când li s-a părut că viața este mai
dinamică, mai periculoasă, iar oamenii foarte ascunși.
Schimbările însă nu se opresc aici pentru că pe 7 august Mercur va trece pe casa a V-a în
Fecioară, iar Marte va intra pe 9 august în Leu. Este mai puțin important faptul că Mercur intra pe
casa iubirii dăruite și pentru taur, faptul că Marte, un simbol al curajului lor, iese din Rac, semnul
căderii sale, și intrările în Leu va încălzi mult atmosfera familiei cu toate că transferă din zona
socială în intimitate o anume rigiditate și îndeamnă să se lupte cu ceea ce crede că nu respectă
ordinea, precizia și cum le vede el pe acestea. De aici taurii pot acumula multe experiențe neplăcute
sau situațiile în care se află să capete o notă gravă. Dacă avem de-a face cu tauri evoluați atunci
vom vedea la acești nativi că argumentul se va susține prin exemplul personal. Pe de o parte Mercur
îi va ajuta să-și vândă bine marfa, iar Marte din Leu le va da atitudine. Combinând cele două
elemente pot ajunge ușor la succes adică să recupereze ceea ce au pierdut din exces de zel,
agresivitate sau rigiditate în ultimele luni.
Trebuie consemnat faptul că Mercur înainte de a intra în zodia Fecioară va avea de împlinit
o conjuncție cu Jupiter. Asta înseamnă că taurii își vor supradimensiona norocul personal, se vor
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baza prea mult pe ceea ce au în spate pe promisiunile celor care i-au spus că ei vor susține până în
pânzele albe și de aceea expresia personală pe care o vor utiliza până la finalul lunii august s-ar
putea să capete o notă gravă sau o să fie interpretat greșit de cei din jur.
Schimbările însă nu se opresc aici. În 11 august Jupiter va intra în zodia Fecioară trecând pe
casa a V-a și încălzind sentimentele taurilor aducându-le dorințe de strălucire, de a-și valorifica
munca, efortul, sârguința dovedite până acum și caută să se afirme prin altceva. Jupiter pe casa a Va înseamnă nevoie de strălucire, dar și o anume autoritate pe care taurii nu vor dori să o împartă cu
nimeni. Dacă vor fi suficient de atenți la ceea ce le vine din jur, atunci valorile personale nu vor mai
fi încălcate atât de mult, viața personală nu mă va mai fi atât de desconsiderată de cei din jur, iar
aripile lor se vor deschide și vor porni într-un zbor cât se poate de frumos și de minunat. Vor fi
puternici pentru că vor fi curați, pentru că vor munci. Vor fi inteligenți pentru că vor îmbina utilul
cu practicul.
Trecerea marelui benefic (Jupiter) în casa a V-a înseamnă evitarea unui accident, iar pentru
femeile taur, care vor să aducă pe lume un copil sau vor să-și extindă familia în alte moduri, nu
neapărat prin a da naștere unui copil, vor avea o susținere puternică pentru că, printre dorințele de
afirmare care au fost sădite în subconștientul personal, au fost ascunse și acestea ce sunt acum
recunoscute imediat de vibrația astrală și soluționate. Acum a sosit momentul să primească primele
semnale reale că lucrurile se vor așeza în ordine și că până la urmă va răsări soarele și pe strada lor.
Vor fi însă suficient de puternice încât anumite obstacole care vin din explorarea unor
unghiuri negative, spre exemplu, opoziția lui Mercur cu Neptun să le ignore ori se le integreze în
categoria provocări. Vorbim aici despre experiențe de viață care îi transformă pe taurii în înțelepți.
În 14 august, Luna nouă le va ridica vibrația, le va aduce strălucire, forță, creativitate, puțin cam
multă mândrie însă prin ceea ce strălucesc prin ceea ce dăruiesc, devin stabili și un adevărat
exemplu la capitolul sentimente constructive.
Vedem astfel cum cu fiecare zi casa familiei se eliberează, taurii trecând într-o nouă
dimensiune și participând la construirea unei noi orânduiri. În general, taurii care se ocupă de
structura administrativă care au un cuvânt de spus în anumite formațiuni administrative sau politice,
care conduc o afacere, care sunt administratori de bloc sau lideri într-un domeniu, nu s-au trezit
dintr-o dată în aceste funcții, ci pot povesti cu lux de amănunte ce sacrificii au făcut și cum au atins
această performanță. Tot ceea ce povestesc poate fi încadrat la categoria experiențe de viață și sunt
acum explorate într-un alt mod cu mai mult rafinament și cu multă încredere.
Nu trebuie însă neglijat nici faptul că Lilith se află acum pe ultimul grad al zodiei Fecioară
și ar putea să le tulbure starea de sănătate, convingerile într-un partener față de care au investit
multe sentimente în vreme de război și pe care acum îl vede cu alți ochi. Iubind din durere, din
neputință, din disperare taurul a fost înclinat să închide ochii, să treacă cu vederea anumite crize, iar
acum, când lucrurile s-au mai temperat, când și el este mai calm, mai liniștit sau mai lucid vedere ce
sacrificiu a făcut și se simte cumva descumpănit pe motiv că poate persoana aceea în care a investit
atât de multă încredere nu merita.
Doar acest gen de dezamăgire i-ar putea tenta să se asocieze, să se apropie de alți parteneri,
să-și caute altă persoană cu care să-și împartă zilele de acum încolo. Altfel, înghit această licoare
amară și merg mai departe. Știu că dragostea de cele mai multe ori este constrânsă să intre pe o
stradă foarte îngustă acolo unde se pot întâmpla în penumbră tot felul de lucruri ciudate. În această
perioadă când Luna încă nu a părăsit zodia Fecioară, termenul de ciudat, nefiresc sau indecent are în
mintea taurilor o anume rezonanță. Le place și nu ne place, îi incită și îi dezguste în același timp dar
le țin cumva mintea ocupată încât să nu ia decizii împotriva celor pe care i-au iubit atât de mult.
În ultima decadă a lunii august, Lilith va trece din Fecioară în Balanță, eliberând casa
liderului, a iubirii dăruite. Din nefericire, se accentuează o altă dimensiune, aceea legată de profesie,
care a fost zdruncinată de Axa Dragonului, însă în alt mod, în prima parte a anului. Acum taurilor le
revine o problemă din prima parte a anului, mai exact din primele patru luni ale anului și se simt
cumva descumpăniți, zdruncinați sau respinși. Chiar de la începutul acestei decade au senzația că
șansa este de partea celui care se controlează foarte bine. Mercur și Chiron își vor definitiva
opoziția lor după care Mercur va trece în Balanță.
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Fiind obsedați de control, taurii vor încerca acum să creeze probleme celorlalți pentru a-și
distrage atenția de la problemele lor. În 22 august Soarele și Saturn vor fi în careu și din nou au
probleme cu autoritatea. Dacă vor avea atât de mult respect față de omul de lângă ei atunci nu se vor
mai teme că dacă cineva le opune rezistență neapărat acest lucru trebuie să se finalizeze cu
înlocuirea lor. Opoziția lui Chiron cu Junon pare să fie unul din elementele cele mai delicate ale
acestei perioade pentru că îi aduce pe tauri în fața unui capriciu straniu. Declarațiile de dragoste îi
sufocă, îi enervează, îi distrage de la muncă și îi face să-și piardă vremea.
În 23 august Soarele va trece din Leu în Fecioară eliberând casa familiei de o autoritate. De
această dată în familiile taurilor nu mai strigă nimeni, ci se aud doar ecourile a ceea ce era impus ca
regulă, ca măsură sau ca recomandare de la care nu trebuie să se abată nimeni. În casa familiei
există doar două planete Venus și Marte, iar de acolo primesc sentimente frumoase care mai curând
sunt legate de trecut, adică de ceea ce au stabilit deja, decât de ceea ce urmează să-l înfrunte în
perioada următoare.
Aglomerarea de planete de pe zodia Balanța va încerca să aducă în viețile taurilor o nouă
replică. Taurul, în general, poate să construiască lucruri din nimic ori să se maturizeze repede
asemenea celor din Capricorn însă nu în ansamblu, ci pe o anumită direcție care le trezește lor
interesul. Sextilul pe care Mercur și Saturn împlinesc în 26 august devine un element definitoriu în
organizarea timpului. Devin disciplinați, severi, dinamici prin aceste calități și atenți la răspunsul pe
care-l primesc în jur.
Le-ar fi ușor să obțină succesul procedând în felul acesta pentru că în 27 august Mercur va
intra în Balanță și-i va înclina spre conversații tematice, atenți la informațiile care vin din zona
profesiei sau care fac referiri la dietă, stare de sănătate, limitări sau pericole care vin din aceste
zone. Ceea ce este interesant la finalul lunii august vine din faptul că taurii își vor descoperi o
slăbiciune pe care au ignorat-o de-a lungul acestui an. Sigur, este vorba aici de taurii evoluați care
sunt atenți la ceea ce simt, la intensitate emoțiilor sau la cum sunt construite motivațiile până când
ajung la finalitate. Taurii inferiori vor fi în continuare în conflict cu cei care nu le îndeplinesc
dorințele, care le refuză pretențiile și cred că prin aceste atitudini joacă un rol important. Faptul că
se întorc la începutul anului cu aceste combinații stranii dintre sentiment și intenție arată că au de
dus un război cu pasiunile și aceste slăbiciuni sunt vizibile chiar și pentru cei din jur însă tipul
inferior nu dorește să le vadă.
Finalul lunii august îi aduce pe tauri în postura de a dezvolta pretenții foarte mari față de cei
din jur și de aici să ajungă la polemici care nu au nicio rezolvare. Accentuarea casei a VI-a le vor
reduce acestora elanul care în primele luni ale anului a fost încurajat. Pentru a merge mai departe cu
ceea ce și-au propus au nevoie de un plus de disciplină, de control, de seriozitate. De aceea, finalul
lunii august este favorabil doar pentru tipul evoluat.

SEPTEMBRIE
Se simt puternici prin ceea ce ascund. Au nevoie de confruntări. Pășesc pe un teren
periculos. Sunt curajoși. Sunt siguri pe ceea ce au în acest moment. Ambiție. Interes către lucruri
noi. Iubesc intimitatea confortabilă. Sunteți surprinși de calitatea colaboratorilor. Își fac
autocritica. Devin pătimaș cu cei care sunt puternici. Se arată puternici prin ceea ce le convine nu
prin ceea ce admiră. Răzbunarea inspira teamă. Își pot compromite poziția socială. Perspectiva
lucrurilor nu este încurajatoare. Se poate trăi și altfel. Se lovește de obsesiile celorlalți. Surprize
neplăcute. Se va vorbi despre niște sancțiuni. Curaj folosit greșit. Sunt constrâns să muncească din
greu. Au imaginea unor persoane puternice. Se tem de schimbare. Grijă pentru ziua de mâine.
Nevoia de a primi răspunsuri pozitive. Evenimentele sunt categorice. Se bucură că se schimbă.
În luna septembrie taurii se simt puternici prin ceea ce ascund. Am văzut că de-a lungul
anului au mai avut episoade de genul acesta însă nu s-au soldat cu succesul pe care-l vor. Acum cu
cât se ascund mai mult, cu atât succesul este mai mare pentru că Pluton din casa a IX-a își intră din
nou în drepturi, Jupiter va împlini o poziție cu Neptun, iar Pluton va media această opoziție. Practic,
taurii au nevoie acum, la început de septembrie și, în etape, până la sfârșitul anului 2015, de
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confruntări. Drept dovadă stă Pluton, în calitate de planetă mediatoare opoziției indicata mai sus, ce
formează de câțiva ani un careu cu Uranus care primește acum, în această primă jumătate a lunii
septembrie, opoziții din partea lui Mercur.
Practic la începutul lunii septembrie taurii pășesc pe un teren periculos și nu se tem de
sancțiuni pentru că se simt puternici, de necombătut, că au sentimentele așezate într-o ordine
preferată și consideră că oricât de mult ar fi loviți de cei din jur sunt siguri pe ei, își doresc un
imperiu și până și cuceririle mici, dacă se încadrează în această schemă, sunt binevenite. Încă nu au
probleme cu justiția, dar nu se știe până la sfârșitul anului în ce direcție o vor lua dacă nu se vor
liniști. Ambiția aceasta de a se extinde către mari zone, pasiunile intense pe care le dezvoltă față de
cel pe care îl consideră în intimitate, susțin un taur extravagant care poate zdruncina conștiințele
celorlalți și le poate trezi interesul pentru curiozități științifice, descoperiri arheologice, modă,
modelling, științe ezoterice.
Nu acceptă însă să fie provocați, nu acceptă să iasă din această intimitate confortabilă și,
dacă până la urmă acest lucru se va întâmpla, cu toate că ieșirile lor nu sunt de mare artă vor reuși să
capteze atenția celor din jur prin discurs, prin mesaj, prin atitudine sau prin locul în care aleg să-și
stabilească intimitatea. Pentru un taur acest început de luna septembrie este un adevărat balsam.
În 6 septembrie Venus își va reveni din mersul retrograd, fiind în continuare în zodia Leu, în
casa familiei, și pentru că în aceeași perioadă Soarele și Pluton își vor definitiva trigonul lor, taurii
se vor trezi peste noapte că sunt înțelepți însă nu în probleme care vizează sectorul personal, ci
referitor la ceilalți. Revenirea lui Venus la mersul direct în Leu, dar și prezența Soarelui pe casa a
V-a le va întăriri orgoliului și îi va face să se creadă mai puternici, mai inteligenți sau mai frumoși
decât sunt.
Ceea ce li se va părea interesant va fi dat de semnale pe care le primesc de la cei din jur.
Dacă până acum au insistat mult asupra celor din jur, abuzând de încrederea lor, acum primesc
semnale interesante de la cei pe care i-a tulburat sau față de care au greșit. Aici vor fi foarte
surprinși taurii pentru că nu se așteaptă ca în jurul său să aibă oameni de o asemenea ținută morală
sau atât de profunzi și de iertători încât să le treacă cu vederea anumite ieșiri. Nu vor vorbi despre
aceste frământări însă își vor corecta imediat atitudinea fiindu-le cumva rușine că au făcut așa ceva.
În preajma zilei de 9 septembrie Capul Dragonului și Lilith se vor întâlni într-o conjuncție
pentru zodia Balanță. Lucrurile acum se pot complica pentru tauri în ceea ce privește profesia sau
relația cu colegii de serviciu, cu rudele autoritate față de care taurii sunt subalterni. De asemenea,
nici starea de sănătate nu este la cotele cele mai bune și toate această nevoie de a străluci, de a
prezenta celorlalți informații spectaculoase, tot acest efort pe care-l fac să-și mențină o imagine este
cauzatoare de probleme.
Centrul lor de interes se mută astfel într-o altă zonă. Devin foarte pătimași cu cei care sunt
puternici, care au dovedit că au rezultate bune la locul de muncă și încet își abandonează proiectele
personale în care este implicată familia. Venus din Leu, la acest moment de început al lunii
septembrie, are calitatea de mediator pentru această opoziție pe care Mercur și Uranus încep să o
formeze spre sfârșitul primei decade a lunii septembrie. Chiar dacă în zona intimă soluțiile sunt
foarte bune, chiar dacă de acolo le vine inspirația cea mai mare, taurii vor prefera să se sustragă
acestor soluții pentru a critica metodele de lucru ale celorlalți și a se arăta puternici prin ceea ce le
convine nu prin ceea ce admiră.
Unul din cele mai importante unghiuri ale acestei luni este opoziția Soarelui cu Chiron. Nu
pentru toate zodiile această opoziții este importantă. Va fi importantă pentru cei născuți în zodia
Taur pentru că le va vorbi despre stare de confort, despre sănătate, despre lecții de viață sau despre
sfaturi înțelepte venite din exterior, de la un protector, de la o persoană importantă sau de care vor
afla dintr-o carte. Aceste elemente se suprapun pe faza de Lună nouă, pentru că se consumă la
aproximativ 24 de ore distanță, ceea ce înseamnă că pentru Taur mesajul va veni din exterior ori va
fi încărcat de risc. Însă oricât de periculos s-ar părea la un moment dat, oricât de tare ar enerva sau
descumpăni el reprezintă cel mai important lucru de care trebuie să se folosească până la finalul
acestei luni. Acest mesaj le spune taurilor că răzbunarea inspiră teamă și că nu au de ce să fie atât de
combativi cu cei din jur pentru că ceea ce este al lor, conform vechiului proverb, este pus deoparte.
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Luna nouă care se împlinește pe casa a V-a le aduce acestora dorințe neobișnuită de a se
simți bine când toți în jur muncesc, se enervează, se dau judecată, se critică își fură bunurile sau se
compromit. Din nou vom vedea tauri care se comportă de-o manieră extravagantă, reușind să facă
notă discordantă cu tot ceea ce se află în jurul lor fără să aibă mustrări de conștiință sau să se simtă
că pierd teren ori că își compromit pentru câteva zile poziția socială. Astfel, vor face apel la forța
fizică, la plăceri neobișnuite și vor căuta să-i integreze și pe cei din jur reușind astfel să-i salveze pe
unii care se lasă duși de val, adică aceia care se lasă îngroziți că perspectiva lucrurilor va fi foarte
rea după cum spune conjuncția Lunii cu Capul Dragonului. Astfel, deși par zăpăciți și dornici de
plăceri, taurii reușesc să-i scoată pe cei din jur din ritmul lor apăsător sau din gândurile lor și să le
arate că se poate trăi și altfel.
În 17 septembrie Junon va trece din Fecioară în Balanță și se va alinia grupării de planete de
pe începutul zodiei Balanța aducând dorințe de asociere pentru a compensa problemele cu care s-au
confruntat în primele săptămâni ale lunii septembrie. În comparație cu ceea ce au avut de traversat
de-a lungul anului 2015 faptul că sunt acum îndemnați de contextul astral să-și rezolve doar câteva
probleme, cele din ultima vreme i se vor părea mai ușoare. Cu cât vor avansa în această situație, cu
cât se vor implica și mai mult în aceste demersuri vor observa că lucrurile nu sunt deloc ușoare că
se lovesc mai mult de obsesiile celorlalți decât de rigiditatea lor. Tot în 17 septembrie Mercur va
intra pentru aproximativ trei săptămâni în mers retrograd prin zodia Balanță și, apoi, în 18
septembrie Saturn va trece din Scorpion în Săgetător. Chiar dacă toată această perioadă li se pare
ușoară sau că problemele, prin faptul că sunt cunoscute, pot fi rezolvate ușor, cu cât merg mai
departe în profunzimea lor cu atât își dau seama că anturajul le pregătește surprize neplăcute.
Nu se va pune problema unor consecințe foarte grave pe faptele pe care le-au săvârșit ei în
prima parte a anului, dar se va vorbi despre sancțiuni aplicate unui nativ din zodia Taur ori despre o
critică pe care acesta nu o poate înghiți, iar asta înseamnă pentru nativii zodiei Taur curaj folosit
greșit sau extravaganțe folosite împotriva lor.
Toate aceste schimbări, pentru tauri, înseamnă invitație la a modifica ceva în forul personal.
Nu trebuie să pierdem din discuție că planeta Pluton din Capricorn trimite careuri către gruparea de
planete din Balanță și asta înseamnă că în adâncul sufletului lor, prin toate aceste lucruri grele
apăsătoare sau prin toate acestea care poartă denumirea de “limitări” se simt ajutați să-și depășească
o problemă personală. Ceea ce depășesc acum prin constrângere nu vor depăși niciodată de
bunăvoie deci este vorba de un beneficiu.
Conjuncția lui Junon cu Capul Dragonului aduce taurilor orientări neobișnuite. Pentru că
toate aceste lucruri se întâmplă pe casa a V-a chiar dacă vorbim despre alte lucruri care sunt conexe
stării de sănătate sau problemelor profesionale, nu înseamnă că cele două sectoare devin mai puțin
importante. Această perioadă, care se întinde până la finalul anului, are o componentă interesantă
pentru tauri pentru că îi constrânge să muncească din greu și să pună la baza relațiilor sociale ceea
ce le va folosi în anii următorii. Dacă nu ar fi constrânși n-ar putea să facă acest lucru, iar asta
înseamnă că toată agresivitatea pe care o au, toată disponibilitatea pentru simțul detaliului, pentru
acumulare sau pentru a combate o afecțiune, pentru a învinge un adversar puternic le va construi
imaginea unor persoane puternice, profunde, interesante.
Pentru că această aglomerare de planete se produce pe casa a VI-a, în Balanță, taurii se tem
acum de schimbare care însă nu-i va ocoli, ba, dimpotrivă, îi va seduce și le va accentua această
grijă față de ziua de mâine cu precădere începând cu 23 septembrie când Soarele va trece în
Balanță.
La exterior lucrurile nu vor părea foarte grave pentru că Luna din Leu va fi prietena cu
Uranus din Berbec, iar asta înseamnă că taurii vor reușit să gestioneze lucrurile care sunt ascunse
celorlalți protejându-și astfel intimitatea. Dar pentru că Saturn a intra pe casa a VIII-a și avem pe
case de finalitate un malefic și un benefic taurii vor avea conștiința valorilor deosebit de importante.
Vor avea sentimentul că se află în fața unor episoade majore fără să știe concret care sunt acestea,
fără să le poată numi. În 24 septembrie și Soarele va fi în conjuncție cu Capul Dragonului și s-ar
putea ca după această dată să aibă ocazia să fie mai liniștiți și să vadă etapele viitoare cu mai multă
luciditate. Nu vor mai fi atât de ostili la exterior pentru că se vor interioriza mai mult.
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Este posibil ca aceste ambiții, care vin spre ei începând cu 25 septembrie când Mercur va fi
într-un unghi negativ cu Pluton, iar Marte va intra în Fecioară, să fie cumva scăpate de sub control
ori coordonate diferit față de așteptările pe care grupul de apartenență le are. Și nu e totul, Junon va
fi în conjuncție cu Lilith, iar Soarele va fi și el parte în această conjuncție în timp ce Saturn va fi
prieten cu Capul Dragonului. Toată această ipostază astrală, pentru că primește în 28 septembrie și
din fluxurile Lunii pline care se împlinește pe această axa Berbec-Balanța atât de încercată, arată, în
primul rând, nevoia de a primi răspunsuri pozitive chiar și acolo unde nu este cazul.
Pe principiul “Acolo unde-i este puterea acolo îi stă și slăbiciunea cea mai mare” cu cât se
cred mai puternici mai siguri pe ei, mai duri în raporturile sociale cu atât mai slabi vor fi în celelalte
sectoare ale vieții, pierzând mult la capitolul acumulării, administrare de fonduri, imagine publică
sau educație.
Lucrurile acum, la final de septembrie, sunt atât de categorice pentru cei născuți în zodia
Taur încât o greșeală, fie ea cât de mică, li se va întoarce și nu vor ști să o rezolve. Taurii, cei care
se pricep la toate, care sunt inventivi sau care au soluții pentru toate problemele cu care se
confrunta, atunci când se vor afla în fața unor erori personale vor bate în retragere.
La acest final de luna septembrie se activează o informație care le va fi taurilor utilă abia la
finalul anului 2015. Această idee poate fi legată de inițierea unui nou proiect, de acceptare a unei
colaborări, inițial, prin compromis, apoi prin colaborare, prin plăcere descoperită din aproape în
aproape sau din cauza bucuriei de a vedea că nu se schimbă nimic. Taurul nu dorește să se schimbe,
ci mai curând dorește să șlefuiască tot ce se află în jurul său pentru a face totul plăcut lui. Acum este
singurul moment din an când se bucură că se schimba.

OCTOMBRIE
Schimbarea nu se menține. Luptă cu violența. Declară război celor pe care nu-i mai
suporta. Comportament indecent. Extravagantă. Apel la evenimente din primăvara acestui an. Am
nevoie să se îndrepte către modelare. Idei noi despre profesie. Pot demonstra că sunt plin de
calități. Vor să împărtășească din experiențele proprii. Vor să le spună celorlalți ce au pe suflet.
Sunt subiective. Au nevoie de profunzime. Sunt susținuți. Orgoliile îi transformă în protectori. Se
simt constrânși să ia atitudine. Vor să se sacrifice pentru ceilalți. Nu vor să mai repete trecutului.
Inactivitatea lor devine un exemplu negativ. Tot ceea ce trebuie să facă este anunțată din timp.
Emoție. Probleme de patrimoniu. Au nevoie să demonstreze că sunt puternici. Starea de sănătate
este afectată. Experiențe neplăcute. Pot fi păcăliți de oameni în care au încredere. Sunt încurajați
să vadă frumosul din jur. Speră în mai bine. Se orientează către credință.
În general, în muncile pe care le prestează, taurii se iau prea în serios. În această lună
octombrie, când Capul Dragonului va trece din Balanță în Fecioară vom constata că schimbarea
care i-a bucurat în luna anterioară se va deplasa către o altă zonă lăsându-le celor din jur impresia că
nu se menține și că a fost doar o ipostază de-o clipă. Luna octombrie readuce taurilor dorința de a
face un pas înapoi pentru a se proteja de ceea ce nu cunosc. Soarele se află în continuare în fereastra
opoziției cu Uranus, urmând ca în 12 octombrie să se împlinească opoziția perfectă. În prima
decadă a lunii octombrie deplasarea înapoi de plăcere sau constrânsă ia înfățișarea luptei cu
violența. Vor fi atât de porniți împotriva celor care nu sunt consecvenți sau care vor să-și revendice
meritele celorlalți încât cea mai mare parte din preocupările lor se vor orienta în această direcție.
Conjuncția lui Mercur cu Junon, chiar din ziua de 2 octombrie, va întări această idee și va
reprezenta practic momentul în care taurii le declară război celor pe care nu îi mai suportă. Mercur
se află în continuare în mers retrograd și le aduce taurilor putere de convingere în această deplasare
împotriva a ceea ce s-a consumat, împotriva activităților dubioase sau împotriva lipsei de atenție.
Se va vorbi astfel despre conduită sau despre puterea de a lupta împotriva nedreptății. Prin
accentuarea caselor V și VI pe horoscopul lor, taurii vor lupta degeaba cu nedreptatea pentru că
acolo unde vor invoca motivul indecent sau anumite evenimente care nu au fost corecte dau și de
faptele lor, despre care vor constata că nu sunt tocmai așa cum cred ei. Aici se vor adânci și mai
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mult în comportamentele lor indecente, în extravaganțe pe care și-au permis de-a lungul anului
2015, căutând să distragă atenția de la faptele lor acuzându-i mai mult pe ceilalți.
Vor fi conștienți că nu procedează bine și cu toate acestea se lasă în voia evenimentelor care
se vor orienta către ceea ce s-a întâmplat în primăvara acestui an, când relații importante au venit
spre ei cu scopul de a se transforma. Acum transformarea se îndreaptă către exterior și taurii vor să
modifice anturajul ca să se convingă pe ei înșiși că s-au schimbat.
Opoziția lui Marte cu Neptun de pe axa Fecioara-Pești le complică însă relațiile. Faptul că
acuză după o regulă numai de ei știut sau, pe alocuri, chiar la întâmplare, nu este pe plac celor din
jur și mulți îl vor părăsi pe taurul dornic să modeleze totul. Pentru că lasă impresia că sunt siguri și
că au un vis pe care vor să-l pună în aplicare cu orice preț taurii se văd atinși de singurătate în prima
decadă a lunii octombrie ori sunt conștienți că faptele lor s-ar putea să-i ducă în direcția aceasta.
În 8 octombrie Venus intra pe casa a V-a și acum se poate spune că domeniul familiei este
complet eliberat de planete. Acolo lucrurile care se desfășoară nu-i mai atrag atenția taurului, ci ar
putea, dacă sunt insistenți, prin impactul planetei Pluton asupra elementelor astrale din casa a V-a,
să-și îndrepte forța de modelare și către ceea ce este evident și util pentru un alt membru al familiei.
Cel mai bine se va simți în preajma zilei de 1 octombrie, când Mercur își va reveni la mersul
direct și vor avea idei noi despre profesie, vor găsi soluții împotriva acestor limitări sociale și vor
putea să demonstreze celor din jur că felul lor de a fi nu este acela de a distruge, ci de a construi.
Taurul nu este un element care să surpe o construcție, ci acela care o ridică. Acum când Mercur își
revine la mersul direct se vor gândi cu o anume intensitate la experiențele pe care le-au avut și vor
dori să le împărtășească și celorlalți cât de bine este să treci prin probleme cu capul sus pentru ca
apoi să ai amintiri diverse pe care să le poți împărtăși celorlalți. Venus pe casa a V-a le vorbește
acum celor din jur despre tauri generoși poate mult prea generoși față de cum sunt ei obișnuiți.
Capul Dragonului le va trece în casa a V-a în zodia Fecioară și începând cu 10 octombrie
taurii vor avea impresia că tot anul s-au pregătit pentru ceea ce urmează să se întâmple de acum
încolo până la finalul anului și 2016. La început vor porni acest drum cu mici remușcări,
considerând că viața mai mult a fost dură decât generoasă, dar sunt bucuroși că și-a menținut
tonusul, că au toate cunoștințele intacte și că problemele pe care l-am parcurs nu i-au transformat
prea mult. Ceea ce vârsta a schimbat îi bucură și se mențin în continuare pe această ideea promovată
și în decada anterioară a lunii octombrie în care vor să le spună celorlalți tot ceea ce au pe suflet,
vor să împărtășească anturajului din cunoștințele lor.
Axa Dragonului pe casele V-XI îi îndeamnă pe tauri nu să privească lucrurile din punctul lor
de vedere. Au susținere din partea celorlalți, adică au un anturaj care îi susține și care îi îndeamnă să
nu mai fie superficiali ori să-și extindă orizontul percepției cunoașterii sau viziunea către alte
sectoare din care pot obține adevăratele avantaje sau câștiguri. Pentru că au Coada Dragonului pe
casa a XI-a beneficiază și de susținere și își amintesc în special de începutul anului 2015 când, întro scurtă perioadă de timp, s-au erijat în protectori sau lideri. Acum ajutorul lor le încălzește sângele
în vene și îi face să se simtă mai optimiști, mai puternici mai siguri pe ei. Opoziția pe care Soarele și
Uranus împlinesc reacția limitărilor reprezintă pentru tauri semnale de alarma referitoare la faptul
că ambițiile s-ar putea să fie prea mari și că în mintea sufletul poate anumite părți ale corpului nu
rezista la pretențiile pe care le au sau la o repriză de suprasolicitare așa cum își propun. S-ar putea în
acest elan taurii să dorească să răstoarne lumea, să facă prea multe lucruri într-un timp scurt și
atunci acest semnal venite din partea opoziției Soare, Uranus este binevenit.
Dar ceilalți să nu creadă că taurii au devenit acum oameni echilibrați, că și-au revenit peste
noapte. Faptul că Marte și Pluton se întâlnesc în mijlocul lunii octombrie într-un trigon arată că
taurii se simt constrânși să ia atitudine deoarece au impresia că sunt singuri împotriva tuturor. Este
posibil, în cazul taurilor evoluați această atitudine să se transpună într-un mod mult mai elegant.
Este posibil să aibă impresia că trebuie să-i ajute pe toți, să-i modeleze pe toți, să-i avertizeze pe toți
pentru că numai așa pot ca anumite lucruri să fie ținute sub control.
Taurul interiorizat va fi însă destul de agresiv având latitudinea celui care se uit în jur
circumspect ca nu cumva persoanele pe care le are în preajma să și le transforme în dușmani. Este
atent, reținut, dar în același timp combativ, menținându-se dintre toate trăsăturile pe care le-au
parcurs în lunile anterioare doar această linie a extravaganțelor.
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Aceasta modalitate de a se proteja de atacurile celor din jur, de intervențiile nevinovate ale
celor din preajmă pe care ei le interpretează eronat a constituit și bază unor comportamente pe care
le vor menține o perioadă bună. Aceasta debutează cu conjuncția lui Marte cu Jupiter și care îi va
ajuta să-și izoleze abilitățile practice față de cei pe care-i consider profitori ori care vor să-i
antreneze doar în câștigurilor. Taurii au mai avut antecedente de genul acesta în 2015 când au fugit
de problemele lor, ocupându-se de problemele celorlalți. Acum nu vor să mai repete ceea ce văd cu
luciditate că au făcut în trecut.
Dacă aceste concluzii la care ajung taurii îi îndeamnă spre inactivitate dacă toate aceste
lucruri se transformă în traume atunci realizările pe care le-au comportat în luna septembrie sau
octombrie vor fi trecut în plan secund urmând ca să-și petreacă timpul crezând despre sine că sunt
ceea ce nu au fost niciodată sau încercăm să-i convingă pe cei din jur că au puteri neobișnuite, că
sunt cunoscuți de toată lumea și că rezultatele lor sunt apreciate și utilizate de toată lumea. Practic
inactivitatea taurilor reprezintă o invenție dăunătoare pentru cei din jur pentru că au argument, iar
acest argument este cât se poate de credibil. De aceea, în activitatea sa, poate constata o stagnare a
tuturor celor care depind de el.
Dar pentru că ne-am obișnuit deja, urmărind această zodie de la începutul anului și până
acum, că nimic în viața unui taur nu se petrece peste noapte, toate sunt anunțate din timp sau
pregătite cu un simț aparte. Asta înseamnă că inactivitatea, pericolul cel mai mare pe care taurii îl
au de înfruntat în ultima decadă lunii octombrie ar putea însemna și o ușoară sărăcire în emoții, în
idei, în bani, în proprietăți sau în ceea ce apreciază ei cel mai mult. Pluton mediază opozițiile pe
care Chiron le trimite către planetele din Fecioară și asta înseamnă că taurii au nevoie acum să fie
inventivi, să găsească soluții prin eforturi proprii și acestea să devină noul patrimoniu la care să facă
apel. Deci, cumva, această atracție merge către inactivitate reprezintă doar o mică parte a
demersului. Pericolul vine dacă un taur se va opri doar la acest stadiu.
Definitoriu pentru toată această devenire socială este ziua de 23 octombrie când se împlinesc
mai multe aspecte la care participă și planetele individuale, dar și cele colective. 23 octombrie este
și ziua când Soarele, după ce, de dimineață, a fost pe ultimul grad al zodiei Balanță, va trece în
Scorpion. Dacă vor îndeplini această condiție, dacă vor fi puternici, interesanți și harnici atunci
trecerea Soarelui pe casa parteneriatelor va aduce sens tuturor interacțiunilor pe care le-a avut în
ultima perioadă. Pentru ei surprizele nu sunt negative, ci sunt răspunsuri pozitive la eforturile lor
serioase și severe de a se ridica din nou.
Din nou sunt avertizați că starea de sănătate s-ar putea să nu-i ajute în aceste orientări
neobișnuite, dar taurii, în general, nu sunt lași dacă au promis că vor să meargă într-o anumită
direcție, atunci vor depune toate eforturile pentru a se ține de cuvânt. Dacă în aceste demersuri este
inserat și un gând pentru propria sănătate, pentru propriul ideal sau pentru propria stabilitate atunci
în furtuna acțiunilor taurii vor reuși să-și redreseze și acel deficit organic semnalat acum de
contextul astral.
Sunt avertizați acum ca din cauza tinereții sau a lipsei de experiență se lasă înduplecați de
toți cei din preajmă. Careul pe care Pluton și Junon îl împlinesc în această perioadă le vorbesc
taurilor despre experiențe neplăcute, mai exact de faptul că ar putea să fie păcăliți de persoane în
care au avut încredere sau pe care la rândul lor să le păcălească, să le atragă numai în zona în care
aceste personaje să nu aibă nimic de câștigat, ci doar el să fie principalul beneficiar. Aceste
colaborări sunt din nou legate de o zonă a muncii sau acele sectoare ale profesiei pe care taurii nu le
stăpâneau. De aici un întreg cerc vicios care le spune acestor nativi că au nevoie de perfecționare și
că cei din jur pe care au pus mult preț în sensul acesta nu ne ajută. Luna plină care se împlinește pe
axa lor, Taur-Scorpion, le mai îndulcește puțin acest amar și prin faptul că le ridică vibrația sau îi
încurajează să vadă frumosul din jur, să se bucure de el or să facă o selecție pe baza acestor criterii
şi să-i ajute în redresări sociale.
Spre finalul lunii, când Soarele și Neptun vor fi în trigon, vor fi și inspirați, iar apelul la
lucruri nevăzute nu va mai avea acum doar o componentă dureroasă. Chiar dacă vor spune lucruri
pe care apoi le vor regreta chiar dacă vorba lor nu strică, tonul nu este potrivit, chiar dacă noile
asocieri au și unde de regret sau un tăiș ascuțit, taurii se simt îndemnați să spere în mai bine, să se
orienteze către credință, să renunțe la atașamentele materiale care până acum nu i-a oferit
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satisfacție. Pentru cei din jur asta ar însemna schimbare, însă aceasta nu este decât o ușoară adaptare
la contextul de acum.

NOIEMBRIE
Sunt optimiști. Ambiții constructive. Lucrează pentru recunoaștere socială. Nevoie de
experimentare. Se ocupă mai mult de stabilitate. Au în preajmă oameni puternici. Obosesc repede.
Sunt practici. Se înșală. Am nevoie să pună în practică ideile pe care le au. Au nevoie de o altă
viteză de lucru. Au noroc în colaborări. Am nevoie de măsură. Regrete. Se întorc la iubiri mai
vechi. Problema alegerilor este una delicată. Sunt privilegiați. Își pierd încredere-n colaboratori.
Au nevoie de soluții miraculoase. Au un nivel ridicat de percepție. Li se cere măsură. Colaborări
noi. Cred sunt reticenți la schimbare. Au nevoie să se apere împotriva unor abuzuri aflăm lucruri
neobișnuite despre ei. Riscul de a traversa evenimente majore care sunt neplăcute. Primesc ajutor
nesperat. Lipsurile materiale îi îngrijorează cel mai mult. Fac eforturi să se trezească la realitate.
Revenirea la normalitate este dificilă. Realizează că au un scop în viață.
Dacă, în general, pentru celelalte zodii luna noiembrie reprezintă un impas, aducându-le un
mare consum pe care-l vor constata abia la începutul anului 2016, taurii intră în această aventură
care se numește luna noiembrie cu un optimism care le va face foarte bine. Vor fi conștienți de
defectele celorlalți și vor fi mult mai organizați în munca pe care o de prestat. În cazul lor aceste
ambiții sunt constructive pentru că îi duc la expresii personale interesante, la drumuri, călătorii la
modul concret pentru prosperitate sau pentru recunoaștere socială ori pur și simplu pentru că vor să
fugă de tensiunea pe care o simt la locul de muncă.
Prima decadă a lunii noiembrie va fi marcată de nevoia de experimentare. Taurii vor încerca
să-și pună în aplicare visul, să se ocupe mai mult de ceea ce înseamnă stabilitate, fiind foarte
analitici cu munca lor și atenți la ceea ce primesc din partea celorlalți. Problema a ceea ce primesc
de la ceilalți va fi una nouă în viața taurului pentru că va lua înfățișarea relației profesor-elev. Chiar
din 2 noiembrie, când Mercur a intrat în zodia Scorpion raportările acestea de tipul profesor-elev va
însemna un elan special pentru taur pentru că le aduce în preajma oameni puternici, serioși, atenți,
cu spirit practic, adică așa cum le place lor. Taurii nu prea iubesc oamenii care visează prea mult și
nici pe cei care vorbesc prea mult. Având nativ un spirit practic aparte, obosesc foarte repede în
încercarea lor de a găsi în discursul celor nerealiști sau în aspirațiile visători lor ceva de care să se
lege. Acum când Mercur a intrat în zodia Scorpion găsesc în jur oameni ca ei, oameni cu spirit
practic, organizați, inteligenți, isteți.
Chiar de la acest început de lună, taurii se prezintă la fel față de cei din jur și trăiesc pe lângă
bucuria regăsirii unor persoane interesante sau a reducerii agresiunilor venite din anturaj și confuzia
că această realitate reprezintă cel mai clar exemplu că lucrurile s-au schimbat în favoarea lor. Vor
vedea până la finalul lunii că aici se înșală foarte mult.
La modul concret prima decadă a lunii noiembrie le aduce acestora contracte de parteneriat,
propuneri pentru a lucra într-o structură nouă sau o propunere de colaborare în care pot interveni cu
ideile personale, cu banii personali și care să se soldeze cu un avantaj substanțial. Ar trebui să se
miște repede, să intervină în această ecuație socială cu tot ceea ce au, pentru că dacă întârzie decizia
până când Marte va intra în casa parteneriatelor se vor schimba și nu vor mai avea atât de mult
noroc. Va rămâne în continuare propunerea. Vor fi în continuare luați în calcul atunci când pe viitor
ar putea să apară din nou o situație similar însă dacă nu pun în practică rapid ideile de acum pierd o
șansă.
De asemenea, norocul și insuccesul sunt acum aproape de ambițiile lor pentru că Axa
Dragonului având o deplasare retrogradă a intrat pe zodia Fecioară pe ultimul grad și știm că
această poziție zodiacale reprezintă una dintre cele mai delicate ale fiecărei zodii. Pe 7 noiembrie
Venus și Capul Dragonului se întâlnesc pe ultimul grad al zodiei Fecioară și norocul este pus la
încercare. 7 noiembrie este practic ziua când înțeleg că au nevoie de o altă viteză de lucru și nu este
indicat să se oprească și să se tot gândească la ceea ce au de făcut, așa cum obișnuiesc. Apoi, în 8
noiembrie când Venus va intra în Balanță și le va aduce acel noroc în colaborări pe care îl indicam
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mai sus însă condiționat, pentru că Venus intrată în Balanță se va apropia de fereastra conjuncție cu
Luna neagră. Deci avertismentul astral referitor la viteza de lucru este singura soluție pentru a
transforma această predispoziție într-un avantaj concret.
Taurii idealiști, romantici vor avea susținerea astrală pentru că relațiile lor vor fi acum
agreabile, chiar dacă nu vor avea spiritul practic pe care îl caută. Dar dacă acum sunt prea mult
implicați în demersuri începute încă din lunile anterioare și nu se preocupă deloc de propunerile
prezentului atunci aceste relații agreabile vor da o notă plăcută primei decade a lunii noiembrie.
Dacă nu depășesc această linie a predispozițiilor astrale, dacă țin cont de aceste recomandări
atunci nota plăcută care va veni spre ei spre mijlocul lunii noiembrie îi va proteja de pericole și
peste ani își vor aminti de această perioadă că au fost prea liniștiți și calmi când totul în jur s-a
dărâmat. Intrată în Balanță, Venus va avea de împlinit un sextil cu Saturn ceea ce va însemna relații
stabile sau aspirații către informații care să dejoace planurile unor profitori. Mercur și el se va afla
în unghi bun cu Jupiter și toată această construcție se constituie ca o bază solidă pentru relațiile
taurilor.
Întâlnirea lui Venus cu Lilith din 17 noiembrie are conotații destul de periculoase pentru
toată lumea și, implicit, și pentru cei născuți în zodia Taur. Este vorba despre un regret care îi va
întoarce la iubiri secrete. Se vor lăsa seduși de informații, de prezență, de corp, de minte, de haine,
de ceea ce strălucește, de o nouă funcție încât liniștea lor s-ar putea acum zdruncina. Pentru că sunt
în general în căutarea unor rezultate practice această formă de tentație va fi văzută așa cum este. De
această dată, interiorul explorat prin conjuncția lui Venus cu Lilith primește și prezența lui Marte
acolo în zonă pentru că de curând a intrat în Balanța și luând în calcul că Soarele și Mercur își vor
împlini o conjuncție chiar în 17 noiembrie, problema alegerilor va fi una cât se poate de delicată. În
general, această dispunere predispune la alegeri proaste indiferent de nivelul de cultură, de gradul
de sensibilitate sau de profunzimea spirituală. Nimeni nu este în afara tentației, de vreme ce a pus
piciorul aici, în această lume. De aceea taurii s-ar putea să fie unii dintre cei mai privilegiați pentru
că se lasă antrenați de această tentație, fiind puternici și reușind să obțină de aici maximum de
avantaje care se poate obține acum. Vor ține în interior totul, nu vor spune nimic și cei care pot citi
dincolo de cuvinte sau de gesturi vor reuși să vadă ce se întâmplă cu taurii acum, dar acestea sunt
puțini.
Problema tentațiilor devine cu adevărat dureroasă pentru taurii care își petrec viața mai mult
în familie, care nu au activități sociale foarte intense și pe care nu-i interesează nici faima, nici
recunoașterea socială. Aceștia vor fi singurii care vor resimții cu mai multă duritate întâlnirea
nefastă intre Lilith și aceste planete de pe Balanță. Practic, acesta va fi momentul când își vor pierde
încrederea în colaboratori, în asociații sau în cineva din preajma sa, un membru al familiei sau
partenerul de viață.
Conjuncția Soarelui cu Mercur de pe Scorpion din casa parteneriatelor reprezintă în toată
această ecuație tentația de a ieși din durere și de a se îndrepta către ceea ce acum li se pare ca fiind
soluția miraculoasă. Fie că vor să-și schimbe de locul de muncă pentru că nu mai suportă ceea ce se
întâmpla acolo, fie că-și propun ca pe viitor să mai practici această meserie sau să nu mai spune
nimic din ceea ce știu, au cunoscut sau au experimentat.
Asta înseamnă că au un nivel ridicat de percepție și vor putea să le pună în aplicare doar
dacă persoana care dezamăgește nu a făcut acest lucru intenționat, ci doar dintr-o greșeală
lamentabilă pe care a dorit imediat să o repare. Oamenii cu bune intenții din jurul taurilor au acum
un rol esențial atât în cazul celor care preferă să stea departe de viața socială, cât și în cazul celor
care au viața publică intensă.
Revenirea lui Neptun la mersul direct pe casa prietenilor și a protectorilor, chiar dacă acesta
primește un careu din partea lui Saturn și acești protectori nu sunt întru totul dezinteresați, ci îi ajută
pe tauri și cu intenția de a primi la rândul lor susținere sau o formă de plată, înseamnă o revenire la
un mod de achiziție, la un confort social. De aici pot apărea și noi colaborări sau deschideri către
noi proiecte care înseamnă pentru ei relansare sau reîntoarce la o stare de liniște pe care au căutat-o
foarte mult. Totuși grija pentru sănătate sau stabilitate profesională există.
Simțindu-se mai puternici în fața noilor situații evoluția taurilor trece acum într-un alt plan.
Mercur a intra în Săgetător și vor fi destul de agresiv prin intonație, prin mesajul pe care doresc să-l
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transmită adică nu vor mai ține cont de faptul că Pluton în continuare veghează opoziția lui Jupiter
cu Chiron și au nevoie de măsură în acest gen de exprimare, au nevoie să-și pună bazele unor noi
colaborări, dar nu prin genul acesta de reacții. Am văzut încă de la începutul anului că taurii sunt
reticenți la schimbare chiar dacă uneori simulează foarte bine.
Justificarea lor față de acest comportament vizibil în a doua decadă a lunii noiembrie va fi
acela că vor să reacționeze, să se apere în fața unor abuzuri care au fost făcute la adresa lor ori să îi
marginalizeze pe profitori. În această decadă, Marte va fi în conjuncție cu Lilith și Junon i se opune
lui Uranus, ceea ce înseamnă că aflăm lucruri neobișnuite despre ei, despre starea de sănătate pe
care o au sau despre pericolele la care s-au expus. Judecând după faptul că Pluton va împlini cu
Marte și Uranus un careu în T pe semne cardinale cu Pluton focar și în această construcție astrală
este implicată și Luna neagră vorbim aici despre pericolele în glorie, despre riscul de a traversa
anumite evenimente neplăcute tragice sau accidente în momente de maxima bucurie, de intensitate
surprinzătoare sau de liniște adâncă. Atunci când se simt mai bine, când sunt mai bucuroși sau mai
deschiși ceva din cer îi ajută.
În 22 noiembrie Soarele va intra în Săgetător și
se va apropia cu pași repezi de conjuncția cu Saturn
transformând această neșansă, această întâmplare
nefericită în eveniment. Dacă pentru berbeci riscul
parteneriatelor indecente este predispus cu predilecție de
trecerea lui Saturn pe Săgetător, riscând să fie duși pe un
drum periculos din care să nu se mai întoarcă prea
curând, taurii sunt compromiși în locul în care sunt
fericiți, prin demersurile pe care le-au ales, pe
conjuncturile preferate. De aici și riscul ca dezamăgirea
să fie atât de mare încât pe drumul ăsta să nu-și mai
dorească să meargă niciodată.
Asta nu înseamnă că vor fi marginalizați complet
sau vor fi scoși din ecuație. Chiar și fără bani, fără
prietenii sau cu alte probleme pe cap taurii pot s-o ia de
la capăt pentru că sunt de regula rezistenți la efort și
când au pentru ce muncii lucrează până când cad în
picioare.
În 26 noiembrie, când se împlinește Luna plină
pe axa Gemeni-Săgetători, când Soarele se află în
preajma lui Saturn, lipsurile materiale îi vor îngrijora cel
mai mult. Practic, această Lună plină se întrunește pe
axa acumulărilor materiale și nevoia lor de mai mult te vor trezi la realitate. Acum realizează că
banii nu cresc în copaci, că succesul nu vine pe apa Siretului și pentru toate acestea este nevoie de
muncă și nu oricum, ci, după cum constatăm care este situația acum, printr-o muncă istovitoare.
Având o casă a VI-a încărcată, dar și anumite marcaje care vin de pe casa a VIII-a putem
indica aici și faptul că ne va fi afectat confortul psihic. Dacă vor ceda stresului, dacă vor fi prea
îngrijorați de ce au în jur, că sunt spionați sau că vor să le fure ideile ori rezultatele muncii atunci
revenirea la normalitate va fi de domeniul trecutului și odată intrați pe acest drum nu vor mai dori să
iasă.
Careul pe care Soarele și Neptun îl împlinesc reprezintă un element din aceeași structură în
care se integrează conjuncția Soarelui cu Saturn. Deci aceste pericole dacă nu se concretizează sub
forma unor agresiuni fizice sau psihice atunci alegerile taurilor înclină către lucruri mărunte, lipsite
de importanță care vor măcina sufletul și îi vor depărta de la adevăratul scop al destinului. Spre
finalul lunii noiembrie vor realiza că au un scop în viață că trebuie să conducă, să ghideze, să fie
șefi, lideri, să-i susțină pe cei din jur și să construiască împreună cu ei noi structuri. Colaboratorii
lor nu vor vedea rezultatele acum însă acestea vor fi vizibile și vor reprezenta bazele unui viitor
strălucit.
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DECEMBRIE
Se preocupă de proiecte imposibile. Visează prea mult. Sunt îndemnați să se orienteze către
mari deschideri mentale. Probleme de conduită. Se orientează prea mult spre viitor. Risipă. Cer o
recompensă pe moment. Sunt dezamăgiți de viață. Oboseală suspectă. Se frământă pentru lucruri
inutile. Expresia sa primește un elan. Oscilează între compromisuri sau lipsuri. Se simt agresați.
Dau dovadă de lăcomie. Învață să trăiască. Senzații stranii. Educația poartă un rol important. Au
probleme cu conduită. Au tărie de caracter. Realitatea îndeamnă să fac altceva. Posibilitatea de a
insista pe noi proiecte. Cei care se ocupă de latura materialistă vieții cred că acum trebuie să-și
ispășească anumite greșeli. Nu doresc să se desprindă de un proiect. Trec într-o nouă etapă. Refuză
să vorbească despre sine. Își amintesc de colaborări mai vechi. Vor să-și extindă orizontul
cunoașterii. Caută să-și recupereze statutul. Vor să revină la starea de fapt a lucrurilor.
În luna decembrie taurii își vor pierde timpul cu proiecte pe care nu vor putea să le
finalizeze în timpul care ne-a mai rămas până la finalul anului. Tocmai de aceea se vor proiecta cu
totul în viitor, considerând că deja trăiesc realizările spre care visează. Cei care lucrează cu energie
care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor beneficia de influxuri minunate.
Această proiecție în viitor înseamnă proiecție într-un spațiu al abstractului care îi va duce către mari
deschiderii mentale, către explorarea informațiilor ascunse ale universului și a progresat. Ceilalți
însă se hrănesc cu iluzii și trebuie să se aștepte ca până la urmă toate acestea să se întoarcă
împotriva lor.
Cu alte cuvinte prima decadă a lunii decembrie va aduce în atenția taurilor probleme de
conduită. În cazul unora, problemele de conduită vin dintr-o atitudine necuviincioasă. Pentru că
arată mai puțin decât gândesc și simt, când spun un cuvânt cei din jur ar trebui să construiască în
jurul lui tot ceea ce a dus la formarea sa ori să îl definească pentru că taurul nu va spune niciodată
totul. De aceea este vorba despre conduită în aceste vise, în aceste fantezii pentru că le lipsește
profunzimea.
Acceptarea casei a VIII-a acum, la început de luna decembrie, când Marte în Balanța a
trecut prin conjuncția cu Luna neagră aduce taurilor senzații stranii: fie că au vise premonitorii fie
că anticipează banalități a ceea ce urmează să se întâmple, fie că beneficiază de o electricitate
stranie a corpului având fiori neobișnuiți sau trăiri bizare. În 4 decembrie Mercur se va afla în careu
cu Jupiter și visurile succesului obținut prin dialog se spulberă. De această dată au nevoie să-și
caute succesul în altă parte. Unii preferă să se orienteze către viitor, considerând că timpurile
acestea nu sunt potrivite pentru ei și atunci îndreaptă către anturaj o critică nejustificată,
considerând că nu este în stare să-și întrețină ambițiile.
Astfel vom vedeam taurii risipitori care nu țin cont de ceea ce primesc din jur care vânează
totul pentru o recompensă de moment și pentru care doar viitorul este important, prezentul trebuie
strivit, călcat în picioare, desconsiderat împreună cu protagoniștii lui. În 5 decembrie Venus va intra
în zodia Scorpion și îi va permite să facă toate aceste lucruri rele pentru care va construi o aură de
mister în jur prin care vor atrage, vor deveni magnetici, carismatici și îi vor molipsi și pe ceilalți cu
visele lor.
Dar careul lui Mercur cu Jupiter înseamnă de fapt și careului Mercur în Axa Dragonului și
toate aceste frământări toate aceste fluctuații ori desconsiderare pe care taurul o aplică grupului de
apartenența nu reprezintă altceva decât modul în care arată că sunt dezamăgiți de viață. În felul
acesta, îi este afectată și liniștea psihică, adică este zdruncinat în confortul afectiv și dacă sunt tauri
cu experiență de viață, maturi atunci vor lua din toate acestea doar ceea ce le folosește cel mai mult.
De altfel, vor acuza în prima decadă a lunii decembrie o oboseală suspectă pentru că de fapt
se frământă pentru lucruri inutile, pentru ceea ce este insignifiant, mărunt sau care nu îi întregește.
Taurii care sunt evoluați vor apela la cunoaștere, la cultură, la inteligență, la spiritualitate și vor
combate exact problema care strigă cel mai tare, că poartă numele de “calitate”. Adică vor fi
înțelepți în raport cu ei înșiși însă lucrurile acestea se vor desfășura în planul secund, departe de
privirile curioase ale celorlalți. Această oboseală ar putea să fie combătută prin tehnici
neconvenționale prin meditații, prin procedee care permit lucrul cu energia, ori cu informația și dacă
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au mai procedat în felul acesta, dacă au puțină experiență și în domeniul acesta atunci își vor reveni
destul de repede pentru că opoziția lui Marte cu Uranus se adresează mai curând cuvintelor de
natură profesională și abia dacă acestea sunt scăpate sub control produc repercusiuni asupra
sănătății. Deci dacă lucrurile profesionale, dacă raporturile sociale sunt orientate către o zonă a
controlului sau a informațiilor cunoscute, orice dezechilibru fizic este minor și poate fi rezolvată
relativ repede.
Unii care sunt mai slabi de înger vor considera că sunt pierduți și încercați temându-se de
faptul că-și vor mai reveni știind că sunt în plină criză relațiilor și că nimic din ceea ce fac nu le va
folosi pe viitor. Este puțin probabil ca realitatea să fie așa cum o văd iei pentru că din 10 decembrie
Mercur va intra în Capricorn, iar Junon în Scorpion. Asta înseamnă că expresia personală primește
un nou elan și chiar dacă Marte și Uranus se află în continuare în fereastra opoziției lor, nu
înseamnă că lucrurile se adâncesc în pericol, compromis sau în lipsuri, adică sunt loviți, agresați sau
educați acolo unde au dat dovadă de lăcomie. Practic, de această dată opoziția lui Marte cu Uranus
din nou nu înseamnă revoluție sau revendicare menită să ducă spre un succes personal, ci îi învață
pe aceștia cum să simtă, cum să trăiască, cum să creeze din nou valori importante pentru ei și
deopotrivă și pentru ceilalți. Nu trebuie să pierdem din vedere că Pluton reprezintă focarul careului
în T format cu Marte și Uranus. Asta înseamnă că educația poartă un rol important deoarece ține
sub control acest șir de tentații.
Din nou, taurii au probleme cu conduita, din nou adâncimea gândirii lor ar putea să ajungă
într-o zonă în care să-i trezească, să facă un apel la momente în care și-au depășit fricile când au
devenit bogați prin comuniune cu anturajul, puternici prin forțele pe care le utilizau. Este puțin
probabil că acest lucru să se întâmple pentru că, de ceva timp, taurul se crede sculptor care ține în
mănă daltă și ciocanul fără să aibă vreun sentiment adânc față de creația sa. Dorește să o șlefuiască,
să-i dea o formă, un chip nou și abia după asta va vedea el ce va simții despre ceea ce a creat. Cu
toate acestea sunt oameni puternici care rezistă și care au tărie de caracter chiar și atunci când
pozează în oameni fragili.
În felul acesta, aspirațiile sale se reduc la sfera preocupărilor, la obiectul la care lucrează, la
demersul în care se implică. Asta înseamnă că își diminuează toată această expansiune pentru că vor
să fie eficienți. Este plăcut să vezi un taur mulțumit de munca sa pentru că are și față de această
atitudine de protecție o atitudine plăcută. Astfel, înțelegi că o experiența personală hrănește ceea ce
este mai valoros în nativul acestei zodii și chiar dacă anumite situații la care participă se dovedesc a
fi periculoase pentru destinul pe care și l-a gândit de la începutul anului până acum, realitatea îl
îndeamnă să facă altceva și se supără. Va dori în continuare să stăpânească mediul în care s-a
inserat această forță concentrată.
Acum planetele sunt răsfirate, nu mai sunt îngrămădite în marea lor majoritate pe două
semne zodiacale, pe două case și sunt împrăștiate pe mai bine de jumătate de zodiac, ceea ce aduce
taurilor posibilitatea de a se extinde către noi proiecte dacă, până acum, când au fost îndemnați să
fie concentrați pe idealul lor au fost serioși în muncă și nu s-au compromis deloc. Nu putem ști din
această analiză generală dacă taurii s-au compromis sau s-ar putea afla doar în cazuri excepționale,
atunci când aceștia vor dori să povestească prin ceea ce au trecut, să spună ce au simțit, care au fost
intențiile lor și unde au vrut să ajungă. Soarele trece prin careu cu Axa Dragonului de două ori pe an
și acum, în preajma zilei 18 decembrie, este un caz de genul acesta, când s-ar putea să-i vedem pe
tauri rușinați de ceea ce nu au reușit să împlinească. Contactul cu o pedeapsă îi aduce pe aceștia cu
gândul la începutul lunii decembrie când s-ar putea ca anumite gânduri, atitudini sau conspirații să
nu fi fost corecte. Cei care se preocupă mai mult de latura materialistă a vieții vor considera că
acum trebuie să ispășească greșeli pe care le-au făcut la începutul lunii august.
Dar nu trebuie să luăm în ușor pentru că pe casa liderului taurul îl are în continuare pe
Jupiter și acesta se află foarte aproape de Capul Dragonului. Astfel, se află în fața succesului și
chiar ar putea să beneficieze de pe urma unor evenimente sociale pe care le-au rătăcit prin minte sau
de care se aflau la mare depărtare fizică.
În 21 decembrie Mercur se va afla în careu cu Uranus și este posibil ca o parte din aceste
proiecte aspirații sau victorii pe care și le văd învăluite într-o aură de mister în viitor să ofere
primele semne că sunt pe drumul cel bun. Se va întâmpla acest lucru printr-o dispută, printr-o
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discuție în contradictoriu care nu va putea arăta pistă falsă pe care taurii ar fi trebuit să meargă dacă
ar fi eșuat. Fiind în general persoane practice este puțin probabil ca să eșueze în mod lamentabil sau
să se desprinde complet de un proiect. Chiar dacă acesta nu mai are suficientă susținere sau energie,
acestea se orientează imediat spre altceva, având la bază aspirațiile care, în proiectul anterior, nu au
ajuns încă la finalitate. Deci taurii trec într-o nouă etapă cărând cu ei toate aceste elemente și să nu
ne mirăm că atunci când se pune problema să vorbească despre ei, refuză categoric. Taurul vorbește
greu despre proiectele sale, despre aspirațiile sale considerând că este mult mai comod să fii decât
să nu spui lucruri care
pe parcurs ar putea să
fie
preluate
de
partenerul de dialog și
transformate
înaintea
taurului în succes.
Totuși, acum la
început de drum nu
putem vorbi despre un
progres substanțial, ci
vorbim despre fire ale
destinului care le arată
taurilor
ce
ființe
minunate sunt și cât de
important este să-și
ducă
mai
departe
aspirațiile așa cum sunt
ele. Cei din jur când vor
vedea pe aceștia ca pe
niște depozite de informații de la care cu mare greutate scoți ceva.
Luna plină care se împlinește pe 25 decembrie, de această dată pe o altă axa, cea a educației,
învățării, a drumurilor lungi și scurte sau a comerțului îi trezește acestora amintirea unor aspirații pe
care le-am avut la începutul anului. Acum lucrurile sunt altfel, așa cum au constatat și pe alte
demersuri, însă nu înseamnă că taurii nu vor putea acum să valorifice. Se vor interesa de cursuri de
perfecționare, de a învăța o meserie nouă sau a acumula informații despre ceea ce este de
actualitate. S-ar putea să vedem acum tauri care ies la rampă și fac o mare figură încercând să-și
recupereze statutul pe care l-au avut cândva. Vor vedea însă în timpul derulării acestui proces că nu
le mai este necesară. 26 decembrie îl aduce pe Uranus la mersul direct și anumite evenimente care
se desfășurau în secret și care le-a compromis statutul taurilor îi transformă pe aceștia în niște
ciudați ai zodiacului readucându-le interesul pentru o viață personală încărcată de sens. Mulți se vor
întoarce către credință, către spiritualitate pentru a-și controla impulsurile stranii pe care le au față
de patimi alimente toxice băuturi periculoase sau dorințe stranii de a domina un anturaj vicios.
Revenirea lui Uranus la mersul direct îi îndeamnă să revină la o starea de normalitate a lucrurilor.
Nu le sunt utile aceste patimi nici aceste înclinații negative decât dacă le va întări credința în lucruri
bune sau caracter.
Dar finalul anului 2015 le aduce taurilor și puterea de a schimba totul, un mare avantaj în a
ținti foarte sus, de a fi strălucitori și învingători în demersurile pe care l-au avut în vedere de la
începutul anului și care au trecut prin multiple transformări. De altfel finalul anului 2015 le
reamintește taurilor că au nevoie de regenerare periodică sau că trebuie să se transforme în alți
oameni. Dar, știm, problema transformării pentru taur este una destul de delicată.
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GEMENI

“Corbul slobozit de Noe nu s-a mai întors. Fie s-a înecat, fie a
rămas în Occident!” (Vintilă Corbul)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

ALEXANDRU BORZA
(21.05/2.06.1887, Alba Iulia - 3.09.1971, Cluj)

Botanist, călugăr greco-catolic și protopop onorar al Clujului.
După terminarea Seminarului Teologic
Greco-Catolic din Blaj și a Facultății de Științe
din Budapesta, a funcționat un timp ca profesor
la Liceul de Băieți din Blaj,
după care a fost numit profesor
de botanică la Facultatea de
Științe a Universității din Cluj.
Împreună cu un grup de
profesori, fizicieni și alți oameni
de știință a ajutat la pornirea
mișcării de cercetași din
România și la dezvoltarea
organizației
Cercetașii
României. În 1923 a pus bazele
grădinii botanice din Cluj, care
în prezent îi poartă numele. Tot
la inițiativa sa a fost înființat
Parcul Național Retezat. A fost,

în perioada interbelică, președintele Asociației
Generale a Românilor Uniți (AGRU) din
eparhia de Cluj-Gherla, arestat din acest motiv
în 1948, după instaurarea regimului
comunist în România și desființarea
Bisericii Române Unite cu Roma
(Greco-C
atolică)
de
către
autoritățile comuniste. În 1990 a
fost ales membru post-mortem al
Academiei Române. Lucrări: Flora
și vegetația văii Sebeșului (1959);
Nicolae Boscaiu - Introducere în
studiul covorului vegetal (1965);
Dicționar
etnobotanic
(1968);
Amintirile turistice ale unui
naturalist călător pe trei continente
(1987). Membru post-mortem al
Academiei Române, 1990.

VINTILĂ CORBUL
(26.05/7.06.1916, București - 30.01.2008, București)

Scriitor
Aparținea prin naștere unei familii foarte
bogate. A absolvit Dreptul și Literele la
Universitatea din București. Pilot în al Doilea
Război Mondial. După război i s-a interzis să
profeseze. S-a stabilit în Franța în 1979. A
publicat multe romane, cu foarte
mare succes de public: Moarte
și portocale la Palermo, cu
Eugen Burada; Cenușă și
orhidee la New York, cu Eugen
Burada; Cavalcadă în iad - 2
vol., închinate tatălui autorului,
generalul Constantin P. Corbul,
și participării României la cel
de-al Doilea Război Mondial;
Căderea Constantinopolului - 2
voi.;
Dinastia SunderlandBeauclair - Idolii de aur -3 vol.;
Asediul Romei 1527 - 2 voi.;
Dinastia Sunderland-Beauclair Păsări de Pradă - 3 voi.;

Uragan asupra Europei, cu Eugen Burada;
Salvați-mă! Sunt miliardar, Sclavii pământului,
Babei Palace, Roxelana și Solimán, cu Eugen
Burada; Oameni în Rolls-Royce, cu Eugen
Burada; Iubirile imposibile ale lui Pelronius;
Casa
din
Cherry
Street;
Hollywood - infernul viselor;
Groaza vine de pretutindeni, cu
Eugen Burada; Sunt regele
Franței!
Regele
Soare!;
Împărăteasa fără coroană; Calea
ducesei, cu Eugen Burada;
Plângi, plângi, balalaikă, cu
Eugen Burada; Atenție! Los
Angeles va sări în aer. A făcut și
scenariile pentru filmele: Nea
Marin miliardar, Revanșa, Un
comisar acuză, Duelul, Miliarde
și picioare lungi. Distins cu
Ordinul Meritul Cultural în grad
de Ofițer, 2004.
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ALMA GLUCK
(11/23.05.1884, lași -27.10.1938, New Hartford, Connecticut, SUA)

Soprană.
Mamă a actriței Marcia
Davenport. A studiat muzica la
New York și, după ce a debutat la
Metropolitan Opera cu începere
din 1910, a cântat mai ales
muzică ușoară. A fost una dintre
primele soprane imprimate pe
disc într-un tiraj de peste un
milion de exemplare. Fondatoare
a Asociației Femeilor Americane.
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Discografie-Habanera, My
Laddy, Song of the Sheperd
Lehl La Colombo, Song of
the Chimes, Irish Love
Song, A perfect day, Old
black Joe, Listen to the
Mocking Bird, Mother's
Prayer, Hans und Liesel, Au
Clair de la Lune; Rock of
Ages.
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Nemulțumiri. Schimbarea unei direcții. Probleme de familie. Au de traversat un imens gol.
Disimulare și superficialitate abordate pentru a obține un câștig. Ușoară de vitalizare pe care și-o
pot accentua prin dezordine mentala. Conflict. Se hotărăsc să schimbe ceva și vor să vadă toata
lumea. Devin protectori pentru cei dragi. Sunt încolțiți din toate pârțile de oameni mincinoși,
fățarnici sau profitori. Probleme sentimentale. Își ascund răutatea prin superficialitate. Au nevoie
de libertate. Își protejează demnitatea socială cu mari eforturi.
2015 este un an încercat pentru gemeni pentru că le aduce necesitatea însușirii unor
experiențe noi. În general, gemenii sunt interesați de însușirea unor experiențe noi însă de această
dată acestea vor avea alt chip, alte direcții, iar persoanele implicate s-ar putea să fie altele decât cele
cu care gemenii s-au obișnuit deja. Problemele lor sunt, în general, probleme de familie unde vor
resimții un imens gol sau probleme de suflet, cele care vin din relațiile personale, din relațiile de
dragoste sau din cuplurile pe care le-au format și care acum sunt în impas.
Au de parcurs câteva marcaje de-a lungul acestui an, când li se va cere mult să dăruiască, să
se sacrifice pentru cei din jur să își cultive firea personalitatea, temperamentul într-un mod
echilibrat, fără minciună, disimulare sau superficialitate. Mult mai câștigați vor fi gemenii profunzi
care au deja o personalitate formată și care nu doresc să îi responsabilizeze pe cei din jur pentru
ceea ce nu este în regulă în viețile lor. Aceste momente neobișnuite, când gemenii vor fi invitați să
se ridice deasupra celorlalți pentru a le oferi un exemplu de viață, pentru a-i ajuta să vadă viața
altfel, mai simplu, mai deschis sau mai liber sunt deja inserate în analizele pe fiecare lună a anului
2015. La modul general, marcajele sunt dominate de faptul că Saturn are în 2015 un tranzit
neobișnuit, când, prin retrogradare, se va întoarce în casa a VI-a, adică în Scorpion, pe care a lucrat
aproximativ trei ani de zile. Gemenii se întorc, la propriu, la vechile preocupări profesionale sau la
eforturi făcute în această zonă pe care l-au crezut încheiate. Este posibil ca o parte din afecțiunile
care i-au chinuit în ultima perioadă, unele dintre ele legate de sentimente abisale, de gânduri
nefirești ori de o devitalizarea accentuată, să se întoarcă asupra lor și să le dea de furcă, în special în
vara acestui an.
Dar dacă urmărim cu atenție contextul astral al anului 2015 constatăm că aceasta nu este cea
mai importantă problemă a lor. Aici lucrurile se desfășoară într-un registru cunoscut pentru că
anturajul este cam același, iar schimbări ale profesiei, ale mediului social sunt făcute doar în
anumite condiții și pentru o perioadă limitată anului 2015. În cea mai mare parte tensiunile
sufletești, golul din familie, neputința de a se face înțeleși de cei din jur, le va domina întregul an
2015.
Cât timp Jupiter se va afla în casa a III-a aceștia vor fi îndemnați să se exprime liber, vor fi
inspirați și bucuria succesului îi va curta chiar dacă vor fi în conflict cu dușmanii pe care-i cunosc
sau cu societatea, în general. Gemenii vor putea în 2015 să facă impresie bună până la mijlocul lunii
august chiar și atunci când sunt în conflict, chiar și atunci când nu le convine dieta, salariul,
anturajul sau țara.
Din capul locului trecerea Lunii negre pe Balanța în casa a V-a le acutizează acestora nu
doar problemele afective, acelea care sunt susținute și de alte ecuații astrale, cât mai ales îi face
vulnerabil în fața unui șantaj. Pot pierde bani, atenție, o funcție, un prieten drag sau pot fi invitați să
se mute cu totul în altă locație unde mediul să fie atât de diferit față de ceea ce s-au așteptat încât să
aibă impresia că o iau întru totul de la capăt.
Trecerea lui Jupiter în Fecioară în luna august a anului 2015 înseamnă repararea unor
probleme de familie. Se vor simții mai siguri pe ei, vor cere dovezi de afecțiune din partea familiei
sau își vor face un inventar clar asupra a ceea ce simt față de oamenii care le sunt devotați. De altfel,
vor avea parte de multe ori de-a lungul lui 2015 de momente în care să facă apel la cei care le sunt
credincioși. Dacă, la finalul anului 2015, vor fi întrebați, atunci vor spune că abia în ultimele patru
luni ale anului au cerut dovezi de dragoste, adică după ce Luna neagră le-a intrat în casa iubirii
dăruite și când s-au văzut încolțiți din toate părțile de oameni mincinoși, fățarnici sau profitori. De
fapt, după cum am inserat și în anumite momente, de la începutul anului și până când Luna neagră
le va trece în Balanță, pe 25 august, au de traversat nenumărate momente când vor simți nevoia de
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prieteni devotați pentru a depăși un moment delicat, marcat de dezamăgiri, tulburări afective sau
complicații la locul de muncă.
În 2015 ideea de singurătate îi îngrozește teribil pe gemeni și îi aduce din nou în preajma
ideii de a investi mult în anturaj. Pluton le trece în continuare din casa a VIII-a și îi fascinează
lucrurile ascunse, misterul, îndemnându-i să învețe multe despre secretele vieții, despre ceea ce se
întâmplă cu oamenii atunci când ei nu sunt de față sau poate ce se întâmplă cu oamenii după ce mor.
Pluton pe casa a VIII-a le aduce acestora fascinație față de ezoterism, față de moarte, față de științe
oculte sau față de dezvoltare personală. Nu tot anul 2015 vor avea ocazia să exploreze informații
legate de dezvoltarea personală. Le place să fie și superficiali dacă prin asta își mențin anturajul și
se bucură de viață.
O altă problemă importantă a anului 2015 va fi dată de faptul că Axa Dragonului își va
schimba poziția. În 10 octombrie Capul Dragonului va trece în Fecioară și gemenii își diminuează
expansiunea, se interesează mai mult de ceea ce se întâmplă în sufletul lor, iar unii dintre ei se vor
gândi să se așeze la casa lor, că le-a ajuns cât au călătorit. A se așeza la casa lor nu înseamnă
neapărat a pune bazele unei căsătorii, a divorța dacă relația a fost încordată ori păguboasă sau a se
muta cu persoană iubită. Gemenii au nevoie de libertate și, după ce Capul Dragonului va intra în
casa a IV-a, se vor gândi ce să facă cu această libertate pentru ca viața lor să fie mai bună. De altfel,
Coada Dragonului din casa a X-a înseamnă că gemenii vor ieși ușor în evidență și vor avea o mare
problemă cu atenția celorlalți care îi vor stânjeni. Acesta este, de altfel, un paradox, pentru că
gemenii se mobilizează foarte bine dacă au în jur oameni care să le acorde atenția cuvenită. Acest
lucru se va produce când pe cerul lor Saturn și Neptun vor face o legătură negativă între casa
parteneriatelor și casa demnității sociale. Au nevoie se vadă altfel, să ierte, să înțeleagă, să le vadă
celorlalți calitățile, nu să se prefacă sau să ascundă că anumite comportamente ale lor nu le sunt pe
plac. Testul sincerității reprezintă, în special pe finalul anului 2015, o mare încercare pentru gemeni.
Dar așa cum știm din observațiile inserate în astrologia natală Gemenii sunt firi puternice care se
ridică deasupra problemelor și pot privi întotdeauna mult mai departe decât alții cu scopul de a se
bucura de viață sau de alte probleme. În 2015 vor avea nenumărate ocazii în care să arate celor din
jur că sunt superiori prin ușurința cu care rezolvă problemele sau cu care le ignoră. Dacă în alte
perioade ale vieții această atitudine au fost criticate mai puțin, în 2015 dau de greutăți, de probleme
atunci când se înconjoară de oameni optimiști și vor investi în factorul uman ceea ce îi protejează
din fața adevăratelor probleme, cele legate de accidente, pierderea statutului, privare de libertate,
boală.

IANUARIE
Sunt ascunși. Dispun de avantajul superiorității. Fug de problemele proprii. Au nevoie să
învețe detașarea. Probleme cu informațiile. Devin vulnerabil la informații. Sunt ușor de compromis.
Nu țin cont de avertismente. Situații penibile. Pierderi importante. Riscă să se facă de râs.
Superficialitatea este periculoasă. Se plâng. Devin excentrici. Nu văd pericolul. Se tulbură prin
orbire. Caută bucuriile superficiale. Lansează prea multe pretenții. Pot învăța din greșelile proprii.
Au nevoie de oameni buni în preajmă. Înțeleg unde nu s-au adaptat. Văd că viața este prea dură.
Nu sunt lăsați să se bucure pe seama celorlalți. Vor să-și protejeze imaginea de învingător. Ceea ce
este stricat nu mai poate fi reparat. Pericol venit de la înălțime sau prin administrare greșită. Își
fac griji pentru familie. Soluții revin prin conversație. Merg pe două trasee. Nu acceptă o nouă
autoritate.
Debutul anului 2015 este, pentru gemeni, mai puțin furtunos decât se întâmplă în cazul
celorlalte zodii. Îl au în continuare pe Pluton în plin tranzit prin casa a VIII-a și gemenii sunt
ascunși, enigmatici pentru cei din jur, spunând altceva decât ceea ce simt și lăsând impresia
anturajului că au reușit ceea ce nu se aștepta nimeni niciodată: să fie niște ființe profunde. Chiar din
prima zi a anului 2015, când Marte se va întâlni cu Jupiter într-o opoziție complexă, avantajul
acesta al superiorității trece într-un plan secund și atunci gemenii se simt dezinvolți, căutând să-și
pună în practică interesul pentru ceea ce se întâmplă în curtea vecinului sau să-și facă simțită
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prezența ori puterea de dominare neglijând că, de această dată, la început de an 2015, puterea lor de
dominare se manifestă prin cuvânt, prin termen sau prin direcțiile pe care intenționează să le traseze
în viețile celorlalți.
Cu alte cuvinte, interesul lor pentru ceea ce se întâmplă în familiile celorlalți, în sufletele
celor din preajmă arată că vor să fugă de fapt de problemele proprii. Pentru că au pe Uranus în
continuare în tranzit pe casa prietenilor și anul acesta vor avea de înfruntat conjuncția lui Uranus cu
Coada Dragonului în zona protectoratului, gemenii sunt avertizați să-și vadă de treabă, să-și țină sub
control curiozitatea și să nu se lase influențați de vorbe spuse fără rost, de recomandări care nu au
conținut pentru că dacă le spun mai departe pe acestea, așa cum obișnuiesc să facă, cei din jur le vor
considera recomandări venite din partea lor, a gemenilor, și nu-i vor vedea ca pe simplii mesageri.
Cariera este foarte importantă pentru ei și dacă în prima decadă a lunii ianuarie se ocupă în
continuare de ceea ce se întâmplă în jurul său, considerând că, acumulând informații, devin mai
puternici, cu cât avansează mai mult în spațiul lunii ianuarie cu atât gemenii devin vulnerabili la
promisiuni sau foarte ușor de tentat să accepte o funcție în societate sau responsabilități noi în
grupul de apartenență.
Aceste ambiții ale gemenilor devin după data de 5 ianuarie, când Mercur însoțește planeta
Venus în tranzitul lor prin zodia Vărsător, elemente de vulnerabilitate. Nu doar că sunt ușor de
tentat să-și revendice o poziție socială, dar sunt și ușor de compromis prin acest gen de manevră. Cu
precădere, sunt avertizați gemenii care se află în mijlocul vieții, în preajma vârstei de 40 de ani care
au mai multă experiență și se cred suficient de înțelepți încât să nu țină cont de simplele
avertismente nici măcar de cele astrale ori de avertismente obținute prin alte științe ezoterice.
Motivul principal pentru care refuză să țină cont de avertismente, nu ține de intuiție, de semnale, de
nimic din ceea ce este pus la dispoziție, ci de faptul că se simt bine. Noua stare psihică pare foarte
buna pentru că ceea ce se întâmplă în interior nu este atât de vizibil pentru ceilalți. De această dată
nu le vine să creadă că nici nu am intrat bine în anul 2015 și planetele au ceva aparte să le spună, îi
trag de urechi sau îi avertizează că, dacă nu se liniștesc, se poate întâmpla o mare tragedie. O
tragedie nu li se poate întâmpla însă pot trece prin situații penibile în care să piardă un obiect, să
piardă un om drag, să se despartă de consoartă ori să se facă de râs. Gemenii care au meserii legate
de scris, comunicare, transfer de informații, curierat sau care sunt consilierii vor avea o primă
decada a lunii ianuarie încărcată de succes și aceste rezultate profesionale îi vor mulțumi foarte
mult. Dacă sunt superficial atunci vor considera că acesta este semnul că au intrat pe un drum nou și
ca de-acum încolo lucrurile, cel puțin în domeniul acesta, vor fi foarte bune. Se vor bucura că au
scăpat de o perioadă de aproximativ 3 ani de zile în care li s-a cerut să muncească mult să fie
disciplinați, să facă față responsabilităților profesionale și să nu se plângă. Acum au și rezultate, iar
dacă se plâng un pic nu pățesc nimic.
Dar gemenii nu devin importanți doar pentru că au scăpat de presiunea care vine din partea
planetei Saturn de pe casa profesiei, ci pentru că acum sunt liberi să-și aleagă profesia ori să facă
ceea ce le place. Gemeni fac parte din acea categorie astrală care, atunci când au de îndeplinit ceva,
se gândesc dacă le place, nu dacă le este util. Îndemnul care le-a venit din Scorpion prin intermediul
lui Saturn îi apasă cu nevoia de a fi util, cu faptul că munca lor trebuie sa aibă obligatoriu și
rezultate practice. Acum își iau zborul către domenii noi, se exprimă frumos, au oameni pe care îi
iubesc în jur, cu toate că se enervează că aceștia întârzie la întâlniri ori le dau peste nas atunci când
vorbesc aiurea, când spun ceea ce ar trebui să țină pentru ei, când împărtășesc prea ușor din
intimitățile lor și nu țin cont de pericolele la care se expun.
În 12 ianuarie gemenii primesc semnale referitoare la acest spor de imagine la care face
referire contextul astral al celei de-a doua decade. Primesc propuneri și se gândesc la modul foarte
serios dacă să le ia în considerare sau nu. Pentru că nu văd niciun pericol, vor accepta. Pericolul nu
vine din zona pe care o analizează ei. Pericolul social are pentru ei acum alte conotații. Acceptarea
acestor noi direcții s-ar putea să le tulbure și mai mult viața intimă și să-i compromită în fața
partenerului de viață ori să-i ducă spre însingurare.
Gemenii au un talent special din a ieși din plictiseală sau din singurătate și chiar dacă li se
spune că această alegere are acest preț consideră că pot să facă față acestor provocări, că de dragul
bucuriei, destinderii sau succesului de care le era dor și pe care nu l-au mai avut în felul acesta de
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vreo trei ani de zile, consideră că pot face față acestor provocări. Pentru că sunt accentuate case de
comunicare, de deplasare, dar și case care întăresc raporturile parteneriale sau statutul social,
gemenii nu se gândesc acum la viața intimă, se gândesc dacă întârzie acasă ori cine-i așteaptă acolo.
Consideră că trebuie să fie înțeleși pentru că primesc în sfârșit ceea ce și-au dorit.
Dar acolo unde au parte de succes, au parte și de compromisuri sau de probleme. Imediat ce
în 15 ianuarie Marte și Saturn își definitivează careul lor observă că de fapt golul care se creează în
zona intimă este mai mare decât cred ei. Astfel, ajung la concluzia că au nevoie de hrană spirituală
și că limitările pe care le-au parcurs în ultimii trei ani au avut un rost, adică i-au învățat să fie
disciplinați și periodic să se întoarcă spre disciplină, tradiție, liniște în cuplu sau puritate. De
asemenea, gemenii pot fi acum, la începutul lunii ianuarie, interesați prea mult de succesul social
pentru a ține cont chiar și de acest semnal interior. Din această cauză pot apărea anumite descinderi
care să adâncească dramele pe care l-au explorat în ultimii trei ani. Dacă au protejat o calitate
sufletească, dacă au alături de ei oameni dragi care înțeleg aceste fluctuații sau comportamente
nefirești ale gemenilor atunci sunt cu adevărat norocoși și se pot bucura de succesul care le trece
prin față acum, în 2015.
Cu toate acestea nu putem trece cu vederea faptul că se accentuează două poziții interesante
pe axa comunicării care se suprapune peste zodiile Leu și Vărsător. Transferul de informații,
cuvintele dulci, romantismul declarat pot să slăbească și mai mult încrederea anturajului într-un
nativ născut în Gemeni care se vede acum scăpat din prizonierat. Percepția celorlalți față de un nativ
Gemeni este că se aventurează în lucruri care-l depășesc, că spune prea ușor ce știu și ar trebui să-și
mai țină gura.
De aici gemenii ar trebui să înțeleagă că asocierile majore pe care nu le pot susține acum ori
mustrarea care le vine din această zonă arată că nu s-au adaptat suficient de bine, că nu văd
problema cu personalitatea pe care o au și ar trebui să-și mai diminueze puțin entuziasm bucuria sau
deschiderea față de noile posibilități care vin acum spre ei. Au succes, dar nu trebuie să lovească cu
acesta în toți cei din preajmă.
Cei care sunt mai slabi de înger ori care se lasă zdruncinați de fiecare obstacol mic pe care-l
întâlnesc vor considera că viața este prea dură și nici măcar acum, când au puțin noroc, nu sunt
lăsați să se bucure până la capăt. Sunt lăsați să se bucure însă nu împotriva celorlalți, nu pe seama
celorlalți. În 19 ianuarie Venus și Jupiter vor fi în opoziție și asta înseamnă că atitudinea lor față de
cei cu care colaborează, față de cei care încearcă să-i corecteze este una nefirească. Gemenii ar
trebui să știe că acum au nevoie să se oprească din această joacă teribilă pentru ca nu cumva, dintr-o
neatenție, să jignească pe cel care, în mod gratuit, își oferă atenția, susținerea sau recomandările cu
scopul de a-l ajuta pe un nativ al zodiei Gemeni să depășească un impas. Cu precădere
recomandările care vin spre ei acum se adresează libertății de gândire pe care gemenii s-ar putea să
o folosească cu scopul de a găsi justificări, explicații sau pentru a smulge o înțelegere pentru faptul
că vor să se odihnească, să evite o răspundere sau să nu se vadă că mint puțin.
Intrarea Soarelui în zodia Vărsător se produce în 20 ianuarie când se împlinesc și alte
unghiuri dintre care opozițiile pe care Luna neagră le trimite către planetele Marte și Neptun aflate
în conjuncție și care le vorbește despre un deficit afectiv, o dizarmonie internă care poate fi, în egală
măsură, și un resort pentru război. Știm că dincolo de această atitudine verbală, combativă, gemenii
ascund și o atitudine, iar atunci când sunt provocați pot să arate că nu au prea multe lucruri de
protejat în afara orgoliului sau imaginii de învingător.
Ultima decadă a lunii ianuarie înseamnă o mare greutate pentru ei pentru că se vor preocupa
mult de obiectele pierdute, de ceea ce a rămas în urmă, de ceea ce au stricat și nu mai pot repara. Se
pare că bucuria succesului poate fi umbrită doar de acest sentiment de împlinire sau de teama față
de lucruri ascunse. Pluton în careu la Axa Dragonului înseamnă și pericol care le vine de la înălțime
ori prin administrarea greșită a unei susțineri venită dintr-o altă zonă socială. De asemenea,
pericolul la care se expune un nativ din Gemeni acum este și acela de a primi cadouri ciudate,
avantaje nefirești și apoi tot anul 2015 să se justifice față de cei cu care va colabora.
Pentru că din 21 ianuarie Mercur le va intra, pentru aproximativ trei săptămâni, în mers
retrograd ceea ce vor explora nu vor fi simple gânduri, iar agitația pe care o vor traversa nu va fi o
simplă stare proastă. Gemenii acum își fac griji pentru familiile lor și deși încearcă nu pot găsi
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cuvintele cele mai potrivite, nici alte elemente de care să se folosească pentru a atenua o tensiune
care există deja. Nu se știe dacă această tensiune au provocat-o ei, însă acolo unde se află un nativ
din Gemeni în acea familie există o presiune care se poate diminua numai prin discuții, prin
conversații, prin consiliere sau iertare.
Cu cât ne apropiem mai mult de finalul lunii ianuarie cu atât se accentuează această casa a
carierei și se întâmplă acest lucru fără a li se promite gemenilor că viața de familie, stabilitatea
afectivă sau confortul personal va intra pe făgașul normal. Se pare că și de această dată vor fi
obligați să meargă pe două trasee și dacă avem de-a face cu gemenii educați pentru care cultura nu
reprezintă ceva respingător, pentru care educația înseamnă o preocupare plăcută, deconectantă
atunci nu putem vorbi despre un impas atât de adânc, ci doar de oportunități pe care să le rezolve cu
fruntea sus, cu demnitate devenind un exemplu de simplitate și atenție.
Soarele și Junon vor fi în opoziție, iar Venus din Pești va arăta că nu poate accepta o nouă
autoritate în sfera colaborărilor. Dacă tot succesul le-a intrat în casă de ce trebuie din nou să aplece
fruntea, de ce trebuie să schimbe un șef cu un altul și să nu fie el propriul său stăpân? Din nefericire,
se va duce acasă cu toate aceste tensiuni, cu toate aceste frământări și acestea vor fi ușor diminuate
doar în cazul unui gemeni educat. Ceilalți vor deveni un mare stres pentru anturaj, pentru familie
sau pentru prieteni strigând în gura mare că acum au cel mai mult nevoie de ajutor.

FEBRUARIE
Dezamăgesc. Compromiterea imaginii publice. Se tem ca lucrurile să nu le scape de sub
control. Adjudecă un succes. Subevaluare. Relații compromise. Evenimente neașteptate.
Neîncredere în partenerul de viață. Probleme de limbaj. Se orientează către proiecte noi. Tensiune
afective. Îndrăzneală. Rezolvă problemele celorlalți și dau de alte probleme. Soluționare prin
generozitate. Modificare de statut sau de imagine socială. Nu există transformări peste noapte.
Ajung la concluzii interesante. Sunt interesați prea mult de aspectul practic. Risc. Calculează greșit
un demers. Femeile sunt vulnerabile. Ceea ce ar putea să-i compromită îi incită. Primesc o
susținere interesantă. Se gândesc la abundență. Li se complică problemele afective. Se anunță o
furtună.
Și pentru gemeni începutul lunii februarie înseamnă întâlnirea lui Uranus cu Coada
Dragonului ceea ce reprezintă compromiterea imaginii publice prin faptul că fac alegeri proaste sau
reușesc să dezamăgească foarte ușor un protector. Oricât de ușor spun ei că le este, faptul că această
zona vieților este vulnerabilă îi va face să-și amintească de faptul că întreaga lună ianuarie a
însemnat contactul cu dorințe pe care nu au putut să le exploreze la adevărata intensitate. Își
amintesc de faptul că au existat diverse motive pentru care s-a întâmplat lucrul acesta și acum se
tem ca nu cumva și un alt sector al vieții lor să se molipsească de aceste ghinioane.
Problemele care sunt puse acum în discuție de un nativ născut în zodia Gemeni înseamnă
evitarea confruntărilor directe sau devierea adversarului de la cele mai bune metode pe care acesta
le are. Pe de o parte, gemenii pot adjudeca acum un succes pentru că aleg să procedeze cum este
mai bine pentru ei, aleg să dezarmeze un adversar despre care nimeni nu știe cât de departe ar putea
merge.
Până la Luna plina din 4 februarie gemenii au de parcurs o dispută între Venus și Luna
neagră care se va petrece tot pe o axă a afectivității însă de această dată vor fi loviți în inspirație. Pe
motiv că știu foarte bine să se descurce cu un anturaj care este instabil, adică dintr-o dată își fac
timp pentru a le asculta celor din preajmă dorințele, aspirațiile sau problemele, le promit că îi
implică în proiectele pe care le au și consideră că, procedând așa, problema este pe jumătate
rezolvată. Dacă gândesc așa atunci pierd din vedere faptul că Saturn pe casa a VII-a înseamnă relații
compromise prin întârziere ori deviere, adică exact ceea ce fac acum. Vor fi încurajați să procedeze
în felul acesta și de alte dispuneri astrale, spre exemplu, de relația bună dintre Soare și Uranus care
înseamnă acceptarea supărărilor unui protector pe motiv că lumea este mare și, abili cum sunt, isteți
cum au fost înzestrați din naștere, își pot găsi foarte ușor pe cineva care să le ia locul.
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Luna plină pe axa comunicării pe care o vor parcurge în data de 4 februarie la duce
evenimente neașteptate venite nu atât pe un traseu fizic, de la persoane situate la distanțe mari, cât
mai ales de la persoane situate pe alte nivele sociale. Drept dovadă astrală stă faptul că peste această
Lună plină se suprapune și poziția Soarelui cu Jupiter care înseamnă comportament antisocial
exprimat pe cale verbală sau mai exact se pune de-a curmezișul, acuzând pe toată lumea sau
amenințând cu revoluția. Gemenii care sunt evoluați vor explora această dispunere delicată ca pe o
imensă provocare. Pe de o parte le persistă în continuare problemele în familiile tensiunile ce apar
din faptul că gemenii au față de partenerul de viață o mare insatisfacție și dacă pe zona socială
lucrurile se desfășoară în aceeași manieră, orientând atenția sa către probleme sau tensiuni, atunci
gemenii se declară întru totul dezamăgiți de ceea ce au acum. Doar tipul evoluat poate explora cu
înțelepciune, această dispunere, doar acesta se poate alege cu mari beneficii. Lăsând în urmă ceea ce
nu poate ține pasul cu el înseamnă a se orienta către proiecte noi, iar noutatea acum reprezintă calea
cea mai scurtă care conduce pe un nativ al zodiei Gemeni către victorie sau către a scăpa de acele
probleme care ar putea să-l facă de râs.
În continuare se mențin și în această primă decadă a lunii februarie tensiunile afective,
acelea care sunt pe punctul de a comanda unui gemeni încotro să o ia, ce oameni să aibă în jur și în
ce fel să se exprime față de ei. Nu doar Luna neagră le compromite această perioadă, dar și Axa
Dragonului care are acum o relație proastă cu Uranus și ceea ce este neprevăzut îi sperie. Dacă au
curajul să ia taurul de coarne, să se avânte spre un ideal ambițios, dacă pot să facă acest lucru fără să
se gândească la încercările anterioare când au eșuat, făcând la fel ca atunci, sunt cu adevărat ființe
superioare și succesul le va veni.
O altă problemă importantă care va veni către un nativ al zodiei Gemeni în luna februarie
ține mai curând de un sector despre care nu vor să vorbească. Aduc cu ei din 2014 afecțiuni,
dezechilibre sau chiar boli pe care nu mai vor să le trateze așa cum au făcut anterior și despre care
cred că ar putea să treacă de la sine. În 9 februarie când Venus și Chiron vor fi în conjuncție pe
zodia Pești aceștia ar putea să aibă o inspirație atât de bună și de valoroasă pe această problemă
încât dacă vor ține cont de ea, dacă vor pune în practică ideile pe care le au sau recomandările pe
care cu generozitate un terapeut le oferă, atunci ar putea să-și rezolve problema și tot anul 2015 să
nu mai fie compromis de ea.
A doua decadă a lunii februarie îi ajută pe gemeni să devină mult mai puternici, să exploreze
o imagine socială până la limite la care în 2014 nici nu se gândeau. Cu toate acestea, deși șansa și
norocul sunt de partea lor în această privință, deși anumite modificări în statut sau în imaginea
socială se transformă peste noapte în avantaj, sunt avertizați că tensiunile din familie, regretele pe
care le-au adus cu ei din 2014 din satisfacția pe care nu vor să și-o rezolve ar putea să le
compromită tot acest succes și să nu se poată bucura până la capăt de această reușită. Neptun pe
casă a X-a le aduce, nu doar în 2015, ci din 2011, încoace aspirații care să-i dezamăgească. Nu
contextul social este acela care dorește să îi compromită, ci ei aleg să se orienteze către ținte pe care
nu le pot atinge.
De aici tragem concluzia că gemenii arată și în 2015, ca de câțiva ani încoace, o oboseală
suspectă. Din 11 februarie, de când Mercur își va reveni la mersul direct vom vedea gemeni care-și
vor face autocritica și vor ajunge la concluzii înțelepte făcând această retrospectivă a ultimelor
perioade sau a ultimilor ani. Fiind marcați de prezența lui Saturn pe Săgetător vor reuși să extragă
din noianul de evenimente ceea ce este util însă nu vor putea să pună în practică ori nu vor
rememora ce trebuie și nici nu vor ține cont de ele. Dacă vor avea un partener de dialog, dacă va
avea cu cine să vorbească despre asta atunci le va fi mai bine. Dacă doar se gândesc la aceste
evenimente există riscul ca acestea să se ducă cu noaptea.
Dacă au în jur tot ce le trebuie, dacă sunt curtați de oameni cu putere socială, cu bani, de
profesori înțelepți, de oameni care au tot timpul informația accesibilă atunci nu au nicio problemă
dacă o parte din aceste experiențe pe care le rememorează cu lux de amănunte în ziua următoare le
uită. Înțelegem de aici că mult mai important pentru gemeni la mijlocul lunii februarie va fi gradul
de satisfacție și vom vedea că pentru asta sunt dispuși să plătească oricât, să dea orice preț, să-și
golească conturile, să renunțe la reputație, la mulți oameni din jur sau la obiecte foarte dragi.
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Trecerea Soarelui în Pești în 19 februarie împlinește această idee îndemnându-i pe gemeni
să-și caute mulțumirea în societate. Nici până acum nu au procedat altfel însă acum primesc
recomandări din jur formulate în felul acesta ori concluziile la care ajung nu le permit să procedeze
în alt mod. Dacă luăm în calcul și faptul că Mercur se află în plin tranzit prin zodia Vărsător și face
un trigon interesant cu semnul lor înțelegem că pentru gemeni, în februarie, succesul social vine
prin deplasări către o altă zonă. Tipul inferior se va urca în mașină și va porni într-o vacanță fără să
spună nimănui când are de gând să se întoarcă. Tipul superior își propune să citească într-o
săptămână un raft de cărți și chiar dacă va face un mare efort nu va dormi nopțile sau va uita să
mănânce, va fi bucuros ca își va atinge această țintă. Satisfacția nativul din Gemeni în luna februarie
este atât de stranie și de interesantă încât ar putea să devină un exemplu de contracție constructivă
pentru toate celelalte semne zodiacale.
Vulnerabile vor fi femeile pentru că își vor atribui un rol negativ și doar dacă dispun de un
anturaj rafinat, doar dacă se înconjoară de oameni atenți, educați, cu bun simț sau cu care
împărtășesc sentimente profunde vor reuși să depășească acest impas fără urmări. Altfel, în
încercarea de a se simții bine își vor face dușmani vor greși sau se vor compromite transformânduse în oameni ale căror păreri nu interesează pe nimeni sau care își vând moralitatea pe nimic.
Acest caracter compromițător, în fața căruia mai mult femeile din Gemeni sunt vulnerabile,
va ține mult. În 20 februarie Venus și cu Marte vor intra împreună în zodia Berbec și pentru că
poziția reprezintă pentru gemenii casa a XI-a, a protectorilor, își vor găsi energia necesară să
ascundă o rană dacă au sau să-și facă prieteni puternici care să le promită că ar putea să-i scoată din
orice încurcătură. Putem înțelege de aici că deși susținerea nu le va fi promisă verbal, faptul că au în
preajma lor oameni puternici, că anturajul este îmbogățit cu persoane interesante le ridică acestora
moralul și le deschide apetitul către viața tumultoasă. Nu doar în primele 20 de zile, ci și în ultima
decadă a lunii februarie, gemenii se simt atrași către viața mondenă, către tot ceea ce este
cosmopolit, către ceea ce strălucește sau către ceea ce atrage atenția foarte ușor.
Ca de fiecare dată când intră în posesia unei puteri suplimentare sau când în jurul lor au o
anume abundență, gemenii trebuie să se gândească la responsabilitate. De asemenea, tot de fiecare
dată responsabilitatea înseamnă pentru ei o greutate în plus și asta îi enervează. Nu înseamnă că
sunt iresponsabili, ci înseamnă că dacă cineva din jur repetă în continuu să aibă grijă cum își
calculează timpul, energia, resursele sau cum se poartă cu cei din jur înseamnă că nu inspiră
încredere. Faptul că nu mai inspiră încrederea îi enervează cel mai mult și am putea vedea, spre
finalul lunii februarie, gemeni care să schimbe complet anturajul, să facă gesturi categorice de parcă
au în spate promisiunea de dragoste veșnica sau susținerea totală. Este de la sine înțeles că gesturile
acestea categorice sunt făcute de oameni care trăiesc la limită, pentru care nu mai există altă soluție
sau care dispun de o structură afectivă agasată de abuzuri sau critici gratuite. Poate, acum la final de
februarie, ar fi cazul ca persoanele din jurul unui nativ născut în zodia Gemeni să se gândească de
mai multe ori înainte de a acuza acest veșnic adolescent dacă nu cumva s-a abuzat singur
impunându-și ținte pe care nu le poate atinge, lăsându-se în voia unor ambiții foarte mari sau dacă
nu cumva cei pe care i-a susținut, i-a lăudat sau i-a ajutat nu au putut să-i răspundă cu aceeași
monedă.
Dacă nu se gândesc deloc la acest aspect atunci ar putea să aibă surprize majore din partea
unui geamăn atunci când îi va întoarce spatele. Pentru că acest semn zodiacal se află în primul
cadran al zodiacului, oricât de strălucitori și de comunicativ sunt ei, au o fire care poate fi citită ușor
și nu pot fi nicidecum atât de sofisticați sau de complecși cum sunt cei din zodiile situate în a doua
parte a zodiacului sau așa cum este zodia Săgetător, semnul cu care se completează cel mai bine.
Deci, ar fi cazul ca atunci când sunt frustrați, nemulțumiți sau marginalizați, atunci când sunt privați
de iubire, gemeni să se aștepte că lucrul acesta se și vede foarte bine.
Practic, la acest final de lună februarie, gemenii cu cât sunt mai atenți la elementele noi care
vin în preajma lor cu atât arată celor din preajmă care sunt dramele lor. Pentru că sunt ușor de citit
și este relativ simplu să dai deoparte caracterul superficial pentru a vedea care sunt elementele care
s-au depus și țintele sau ceea ce-i interesează cel mai mult. Acum la final de luna februarie dorințele
lor sunt acela de a fi mai puternici, mari inteligenți sau magnetici așa cum sunt protectorii lor sau
așa cum sunt cei pe care îi iubesc cel mai mult. Dar când vine vorba despre dragoste în cazul
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gemenilor lucrurile se complică. Ele se complică cu precădere în 2015 pentru că se accentuează
această relație proastă a lui Uranus cu Axa Dragonului și dramele afective care ar trebui să apară și
să se consume într-un interval relativ scurt de timp devin probleme de viață. Fie că își amână o
căsătorie sau o asociere, fie că preferă să se mai gândească sau aleg fără să judece, fie că aleg
împotriva a ceea ce a reprezentat un exemplu puternic în perioada de formare, adică să nu semene
cu mama, cu tatăl, cu fratele, cu sora, cu profesoara de chimie sau cu vecinul de deasupra.
Se pot spune foarte multe despre această latură volubilă a gemenilor care este afectivitatea.
Cert este că la acest final de luna februarie gemeni pot face surprize și pentru că au multe elemente
astrale de partea lor nu se vor simți obligați nici de oameni, nici de astre, nici de alte forțe să dea
explicații suplimentare. De aici și o întreaga furtună care îi va propulsa pe gemeni în atenția tuturor.

MARTIE
Speră într-o viață mai bună. Gestionează mult mai bine aprecierile celorlalți. Vor să rezolve
totul într-un timp foarte scurt. Scăderi de vitalitate. Se risipesc. Sunt păcăliți. Se gândesc prea mult
la bani sau valori materiale. Avantaj. Primesc mesaje dure. Sunt refuzați. Ocolesc cu tact o
problemă. Se mulțumesc cu puțin. Fac demonstrație de forță sau de istețime. Pot învinge într-o
confruntare periculoasă. Sunt inspirați. Reușesc să evite o confruntare. Se ascund bine. Invocă o
slăbiciune. Se arată înțelegători. Anturajul îi cere prea mult. Presiune mare. Trebuie să se țină de
cuvânt. Se simt răniți și înșelați. Au nevoie de revigorare. Li se cere să-și schimbe unele obiceiuri.
Vin cu interpretări noi. Mi se cere răbdare. Prin înțelegere devin puternici. Amână o decizie.
Luna martie aduce complicații interesante celor născuți în zodia Gemen prin faptul că
alimentează din nou speranțele într-o viață mai bună. De această dată discrepanța între simțul corect
al realității și visele sau halucinațiile se transformă într-o prăpastie imensa. Pe de o parte vedem
tipul evoluat care reușește să gestioneze foarte bine valul de aprecieri sau darurile pe care cei din jur
i le oferă. De partea cealaltă, avem timpul inferior care se așteaptă tot timpul să fie împins de la
spate, să fie adorat, lăudat, iubit apreciat chiar și atunci când nu merita.
Chiar de la începutul lunii martie când Soarele și Luna neagră își vor definitiva opoziția lor
vor observa că starea de vitalitate le scade pentru că au făcut prostii: au consumat ceea ce nu
trebuie, au primit în zona lor intimă persoane care i-au deposedat de ceva de preț. Termenul acesta
are în cazul gemenilor conotații diverse. Ei riscă foarte mult extinzându-și cercul de prieteni și
pierzând din vedere că s-ar putea să acorde încredere oamenilor care mai târziu o să se transforme
în persoane care le vor face foarte mult rău. Viața însă este complexă și toate aceste conotații care
țin de ușurința cu care sunt înșelați, păcăliți sau deposedați de bunuri ține de mâna destinului. Vom
vedea că nu doar Venus trece prin Coada Dragonului, ci și Marte, iar aceste două planete fac
trimitere la zona intimă, la acele libertăți pe care un nativ al zodiei Gemeni și le permite.
De această dată nu doar femeile sunt mai afectate de previziunile astrale, ci și bărbații care
își pierd cumpătul, se uită numai la numărul banilor sau nu știu să spună mulțumesc dacă întâlnesc
un om foarte generos.
Înțelegem de aici că în luna martie comportamentul gemenilor va fi unul foarte periculos. În
prima decadă pentru că vor disimula foarte ușor acest comportament oscilant, vor reuși să
păcălească pe cei din jur și vor beneficia de anumite oportunități sau de avantaje. Viața însă se
răzbună și până la urmă această balanță a valorilor se va echilibra punându-i pe aceștia să dea notă
explicativă, să se justifice ori să asiste la o scenă teribilă: un protector să le întoarcă spatele.
Cu toate că lucrurile acestea nu sunt tocmai construite în avantajul gemenilor, dispunerea
astrală de acum, așa cum se construia și la finalul lunii anterioare, are ceva aparte pus pentru ei.
Sunt activate case importante care-i scot din anonimat și îi plasează într-un bazin colector în așa fel
încât tot ceea ce este important pentru ei sau valoros pentru grupul de apartenență să nu-i ocolească.
Pentru ca toate lucrurile acestea să fie valorificate, nu li se cere germenilor decât să fie respectuoși,
atenți la ceea ce vorbesc, la duritatea mesajului sau să nu se piardă în pretenții fanteziste. Atunci
când nu știu, să ridice din umeri, să fie sincer, nu să zăpăcească interlocutorul cu atât de multe
nuanțe, încât acesta să nu mai știe nici măcar ce a întrebat.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

482

Nu este un lucru obișnuit ca această disimulare să fie predispusă de planete care tranzitează
zodia Berbec. În general, disimularea vine din alte zodii în special zodii de finalitate (zodiile de
apă). Acum însă și Marte, și Venus împreună cu Uranus, trec prin Coada Dragonului și îi răscolește
un trecut pe care gemenii nu doresc să-l împărtășească. De aici și nevoia lor de a se ascunde, de aici
și ajutorul pe care îl primesc din partea planetei Pluton care le tranzitează prin casa lucrurilor
ascunse. Misterul care le vine din partea lui Pluton primește acum o susținere socială pentru că
Soarele și Pluton împlinesc acum un unghi pozitiv. Întregul complex de factori social, toate
problemele pe care gemenii le traversează acum și care primesc opoziție din partea golului rămas în
viața intimă, în familie, alimentează această nevoie de mister și îi fac pe gemeni să se ascundă
foarte bine sau să pară ceea ce nu sunt. Cu alte cuvinte, vom vedea gemeni care se mulțumesc cu
puțin, care nu sunt lacomi, care nu vorbesc neîntrebați, nu arată că le știu pe toate, nu au replicile
pregătite, ci, dimpotrivă, sunt profunzi, nu doar manierați, cunoscători ai detaliilor afective, nu doar
vigilenți. Dar lucrurile nu sunt perfecte. Le lipsește în această primă decadă a lunii martie răbdarea
și prin lipsa de răbdare vor fi dați de gol că totul poate fi o imensă șaradă.

În decada a doua a lunii martie vom vedea că gemenii uită de unde au pornit. Chiar de la
începutul acestui interval Marte și Jupiter vor fi într-o relație pozitivă fiind îndemnați să spună tot
ceea ce gândesc și aici din nou vor face o mare gafă. Trecutul gemenilor nu este de cele mai multe
ori benefic. Ei sunt isteți, abili, interesanți, dar de puține ori vei vedea un gemeni care este, pe lângă
acestea, și moral. Acum când se accentuează nevoia de moralitate, acum când casa demnității este
atât de puternică și când gemenii au nevoie să nu se știe despre ei prea multe lucruri, aspectul
moralitate devine elementul vulnerabil al vieții lor și al construcțiilor sociale la care lucrează cu atât
de multă abilitate. Acum au nevoie de oameni importanți pentru a se ridica pe seama lor. Dacă
aceștia află că aceste personaje sunt născute în zodia Gemeni și totuși, nu țin cont de avertismentele
astrale, atunci devin victime perfecte pentru că raportul pozitiv dintre Marte și Jupiter le pun
acestora cuvinte înțelepte în gură, au idei, sunt inspirați, știu ce să spună sa atrag atenția și de aici
până la a smulge o promisiune solemnă de susținere totală nu este decât un pas.
Sunt avertizați gemenii că misterul lor devine un fel de Călcâie al lui Ahile în această
perioadă pentru că Marte și Pluton, între care există o relație intimă mult mai interesantă decât între
Marte și Jupiter, se află într-o confruntare periculoasă. Dacă reușesc să se ascundă foarte bine, dacă
informațiile pe care nu doresc să le împărtășească celorlalți nu sunt deloc interesante, atractive sau
poate nu sunt nici compromițătoare în raport cu aspirațiile lor atunci putem spune că gemenii au
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scăpat de o mare încercare și se pot odihni liniștiți noaptea că nu e niciun pericol dacă au greșit în
tinerețe. Dacă este vorba de persoane în vârstă atunci evenimentele pe care le-au petrecut cu ani în
urmă sunt mult mai diverse decât cele pe care le-au traversat tinerii și atunci avem de-a face cu
gemeni care au insomnii, care se tem până și de umbra lor și de câte ori deschid un subiect despre ei
înșiși vorbesc despre oameni chinuiți de păcatele tinereții lor, vorbesc de slăbiciunea la care aceștia
au cedat arătându-se înțelegători, indulgenți pentru că se văd făcând parte din aceeași categorie.
În 17 martie Venus le va trece pe casa misterului, a lucrurilor neexplorate, neștiute sau
ocultate. Nevoia lor de confort material va fi acum reformulată. Vor spune că au nevoie de casă
pentru că vor liniște, au nevoie de bani pentru că vor să fie liberi, au nevoie de mulți oameni care să
fie de acord cu ei pentru că vor să crească simplu. În realitate, gemenii vor să trăiască bine, ușor,
simplu fără să se intereseze dacă prin asta fac pe plac celorlalți sau dacă nu cumva îndeplinirea
acestei dorințe nu înseamnă ghinionul celorlalți. Nu se gândesc deloc la moralitate, la adevăr, la
verticalitate și nici la moralitate. Vorbesc despre asta doar dacă există o presiune din partea
anturajului, dar le sunt descoperite lucruri care îi deranjează până și pe ei înșiși. Tot în 17 martie
Uranus și Pluton își definitivează careul lor și atunci gemenii ar putea să facă o greșeală și
protectori în care au investit sau pe care i-au admirat atât de mult construind un viitor prin
intermediul ajutorului primit de la aceștia, se supăra și le întorc spatele. Rămânând singuri, au o
singură soluție să facă din nou compromisuri sau să-și propună ca pe viitor să nu se afle absolut
nimic despre ei și să se țină de cuvânt. De aceea intrarea lui Venus în fereastra careului cu Junon
înseamnă decizii eronate, înseamnă o suprasaturație pe care gemenii și-o impun ca regulă de bază
prin intermediul căreia să se declare împotriva tuturor. Cu toate că sunt inspirați și au o anume
sensibilitate față de suferințele celorlalți, pentru că există marcaje pe zone care încurajează spre
răzbunare sau accentuează frustrarea, este puțin probabil ca cei mai mulți dintre nativii născuți în
Gemeni să fie înțelepți. Vor fi înțelepți doar cei care au multă experiență de viață, care au văzut că
în viață apa trece pietrele rămân. Astfel, doar tăria de caracter și experiența de viață ar putea să-i
salveze pe aceștia din fața unor decizii proaste. Numai că având o casă a XI-a marcată, dar și o casă
a X-a dominată de prea multe direcții, este puțin probabil ca gemenii să lase de la ei. Dorința de
succes este prea mare.
În ultima decadă a lunii martie gemenii vor fi încurajați de ceea ce li s-a întâmplat în primele
20 de zile să o ia de la capăt. De această dată însă se amăgesc singuri. Capătul nu este ceea ce
consideră ei a fi capăt, ci locul în care firul care îi legat de comunitate sau de menținea proiectele lor
în desfășurare s-a rupt. Deci se păcălesc singuri că au intrat pe un drum nou și de această dată sunt
mai atenți, mai inspirați sau mai puternici. Luna neagră se află în continuare prin casa emoțiilor
neîmpărtășite și în adâncul sufletului gemeni se simt răniți, înșelați sau trădați. Pentru a compensa
acest deficit se implică în tot felul de evenimente minore care, de regulă, sunt cu mult sub nivelul
lor de expresie, de creativitate sau de inteligență deoarece arată că sunt superiori. Aleg să se
procedeze în felul acesta pentru că nu mai vor să riște. Riscul îi sperie, le arată că șansa de a
întoarce totul împotriva lor este prea mare și preferă să facă lucrul acesta într-o altă perioadă a
anului.
Din 21 martie Soarele le intră pe casa a XI-a și descoperă că potențialul pe care-l deține
anturajul este unul mult mai important. De această dată se simt încurajați de cineva din jur însă nu
vor să asculte pentru că au alte planuri. Pentru că numai ce și-au promis că nu vor să spună la
nimeni ce gândesc, ce simt, care sunt adevăratele intenții, că cineva din jur îi provoacă. Se vor ține
cu dinții strânși de această promisiune și la sfârșitul lunii se vor felicita că au procedat așa cum și-au
propus, chiar dacă nu văd în mod concret să aibă vreun beneficiu din aceasta.
Pentru că intrarea celor două planete Venus și Marte pe zodia Taur este semn de vitalitate,
primesc acum mai multă putere, mai multă forță, nu neapărat prin revigorarea de la sine a corpului,
pentru că planetele din casa a XII-a primesc și careuri din partea lui Jupiter și deci metabolismul nu
funcționeze la parametri optimi, cât mai ales din partea unor adjuvante. Găsesc un tratament
miraculos ori cineva le recomandă să bea câte un pahar cu apă caldă în dimineața, imediat ce s-au
trezit și își dau seama că aceasta este o metoda miraculoasă care le liniștește nervii de la stomac și îi
calmează pentru toată ziua.
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Dar pentru că există toate premisele ca această informație miraculoasă să fie interpretată sub
nivelul lor de înțelegere sau în mod superficial, vor găsi ca explicație faptul că le ajută corpul doar
pentru că în ultima perioadă au cam exagerat printr-un anumit consum.
Dar finalul lunii martie nu va deveni celebru pentru aceste soluții de confort, ci prin faptul
că se reeditează anumite relații pe care la începutul lunii martie sau în lunile anterioare gemenii leau ignorat. Acum își dau seama că au multe în comun cu cei pe care i-au respins, disprețuit sau
alungat de pe moșie și trec în extrema cealaltă, adică ajung să creadă că până la urmă aceștia sunt
prieteni devotați sau oameni în care merită să aibă încredere. Sunt avertizați de aceste previziuni
astrale să folosească energia stabilității care le vine acum din casa parteneriatelor pentru a se
întoarce la vechii prieteni, la vechii dușmani. Dacă nu au suficientă răbdare și se aruncă, așa cum
am observat că fac de regulă, în vâltoarea vieții atunci vor alege una din cele două variante până pe
31 martie, când Mercur le va intra pe casa protectorilor. Dacă urmăresc să țină cont de aceste
avertismente astrale atunci orice decizie legată de această problemă va fi amânată până cel mai
devreme în ultima zi a lunii martie când Mercur, trecând pe casa protectorilor, le va deschide mintea
și îi vă ajuta să vadă și să înțeleagă ceea ce le este util, nu ceea ce vor cu încăpățânare să aibă.
De fapt, acesta este și momentul când Soarele trece prin Coada Dragonului și gemenii își
dau seama cât de riscante au fost ultimele 10 zile ale lunii martie în care au fost tentați să facă atât
de multe lucruri inutile încât în mod garantat s-ar fi depărtat foarte ușor de scopul unui proiect sau
scopul pe care și l-au propus la începutul anului 2015. În momentul conștientizării este puțin
probabil ca o parte dintre aceste proiecte să mai fie salvate. Importantă este judecata, adică faptul că
le-a rămas mintea întreagă, că văd ce trebuie să vadă și înțeleg ceea ce trebuie să înțeleagă. Prin
înțelegere se dovedesc puternici și este foarte probabil ca atunci când un eveniment stă să se
consume și care să semene cu ceea ce s-a întâmplat acum, gemenii să recunoască imediat schema și
să acționeze în cunoștință de cauză, pentru că nu vor să mai treacă prin situații periculoase ca
acestea. Gama evenimentelor create de casele de finalitate și afișate pe zona publică de casele X-a și
a XI-a au un spectru foarte larg și din această cauză experiențele de viață ale gemenilor, pe finalul
lunii martie, pot fi cu adevărat ciudate.

APRILIE
Se pun mai bine în valoare. O parte din evenimentele ultimelor luni capătă sens. Își declara
sentimentele. Sunt ajutați. Identifică ușor o cauza. Dau replici dure. Piedica înseamnă
constrângere. Cred ca o viziune aparte asupra vieții. Rămân multe lucruri nespuse. Se agită. Vor să
devină protectori pentru cei dragi. Au nevoie de certitudini. Rămân fără cuvinte. Devin agresivi
când li se opune rezistență. Dezvoltă o atitudine eronată față de anturaj. Nu-și recunosc greșelile.
Au nevoie să încheie un traseu. Regula este absolut necesară. Intră într-un alt ritm de lucru. Își
amintesc de liniște. Dacă se cred prea puternici greșesc. Tensiuni în relații. Sunt inspirați.
Aprilie aduce gemenilor mari beneficii și îi ajută să se pună în valoare mult mai bine. Cu
toate acestea rămâne în continuare accentuată zona sentimentelor împărtășite, partea cea mai de jos
a lor care este încercată de trecerea Lunii negre prin casa familiei. La începutul lunii aprilie gemenii
au multe întrebări despre sensul spre care se orientează, despre sinceritatea anturajului despre
calitatea oamenilor pe care-i iubesc ori care își declară sentimente veșnice. De altfel, o mare parte a
anului 2015 v-ar fi marcată de încercări pe segmentul afectiv pentru că gemenii se așteaptă în acest
an să primească mai mult decât dăruiesc. Practic, aceasta va fi și principala problemă a lunii aprilie
în sensul că vor vorbi mai mult decât vor simții și vor găsi în jur oameni care să-i asculte. În primul
rând, vor avea îndoieli. Se vor îndoi de faptul că sunt ajutați, susținuți ori că măsura a ceea ce
primesc reprezintă ceea ce anturajul a dorit cu adevărat să le ofere. Cu timpul vor avea impresia că
merită mai mult și din această cauză așteaptă tot timpul să primească. Stau cu ochii larg deschiși cu
mâinile întinse sau gata pregătiți să primească ceva.
Începutul lui aprilie va fi dominat de trigonul pe care Saturn îl împlinește cu Junon și se
oferă o replică dură ce vine cu predilecție din casa locurilor ascunse. Gemenii primesc propuneri,
invitații, le este plătită o datorie, este întors un gest bun însă nu le convine. Nici nu pot spune acest
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lucru anturajului pentru că având un marcaj pe casa a XI-a sunt conștienți de faptul că orice
informație, oricât de mică, îi va da de gol.
În felul acesta, trecerea lui Mercur prin Coada Dragonului arată că de fapt gemenii își pun
singuri piedici și dacă sunt constrânși să spună de ce se comporta așa, de ce preferă ceea ce preferă,
atunci vor spune că au o viziune aparte asupra vieții, că așa simt, că așa au făcut dintotdeauna.
Rămân însă multe lucruri nespuse referitor la comportamentul lor în prima parte a lunii
aprilie. Sunt obsedați de ceea ce ar putea obține și atunci pot cădea în păcatul de a se folosi de
oameni. Din nou se va face o distincție foarte clară între tipul inferior și tipul superior. În timp ce
tipul inferior va fi instabil, agitat și dorește să primească orice, fără să conteze prețul pe care-l oferă,
tipul superior se gândește la viitor în alt mod, investește mult în confortul său și se apropie de
oamenii înțelepți pentru că doar aceștia le conferă stabilitate. Tipul superior va depăși cu succes
această criză și momentul de 6 aprilie când Soarele și Uranus vor fi în conjuncție vor avea o
inspirație aparte, vor fi independenți, se vor exprima liber așa cum au mai făcut-o în trecut. De aici
va veni și o ușoară nostalgie a vremurilor de glorie cu care gemenii acum se vor hrănii și vor face
impresie bună cu rezultatele muncii lor.
Practic, doar pentru tipul superior momentul acesta de exprimare la un nivel înalt înseamnă
progres și doar în cazul acesta avem de-a face cu o luna aprilie reușită. Mercur și Jupiter vor fi întro relație bună ajutându-i să se exprime, să comunice mult mai ușor, să-și pună în valoare ideile, să
fie puternici prin ceea ce oferă celorlalți prin ceea ce creează sau prin statutul pe care îl au. De
această dată este rândul gemenilor să devină protector, însă ei se plictisesc repede și nu au răbdare
cu problemele celorlalți. Dacă vor putea să-i ajute dintr-un singur gest, dintr-o singură mișcare,
dând un singur telefon sau apăsând pe un buton atunci vor face acest lucru cu cea mai mare bucurie.
Dacă ajutorul implică un proces laborios, derulat până la sfârșitul anului în mai multe etape gemenii
se vor plictisi și vor renunța.
Cert este că acum în această primă decadă a lunii aprilie gemenii sunt cu adevărat inspirați,
poate chiar genial în a lucra cu informația. Pentru ei informațiile ascunse sunt încărcate de o forță
aparte, concentrate, ușor de folosit de cei din jur și foarte utile. Cu toate acestea ei nu sunt mulțumiți
pentru că este foarte posibil să nu fie atenție la câte utile sunt aceste informații. Ei vor un lucru
minor vor să-și îmbunătățească satisfacția personală și accentuarea casei a XI-a nu îi ajuta în sensul
acesta.
Cu toate că se dovedesc inspirați și foarte util celor din jur (planetele individuale se
deplasează către casa lucrurilor ascunse), în felul acesta casa prietenilor și protectorilor sau a
inspirației geniale se eliberează și gemenii rămân fără cuvinte, fără oameni care să-i asculte și fără
susținerea abundentă de care au beneficiat în de la începutul lunii aprilie. În 11 aprilie, după ce în
ziua anterioară soarele și Mercur au fost într-o conjuncție strânsă, Venus va trece în zodia Gemeni.
Având Micul Benefic pe semnul lor Gemenii se vor simții puternici și mulțumiți că în sfârșit
primesc ceea ce au cerut. Ei vor să fie frumoși la chip, inteligenți, isteți, ironici, descurcăreți, abili și
arareori profunzi. Profunzimea atrage atenția gemenilor doar dacă poate fi vândută sau doar dacă se
poate obține ceva de aici. Cu toate acestea devin atractiv pentru grupul de apartenență chiar dacă nu
mai spun lucruri ieșite din comun, chiar dacă nu mai sunt atât de inspirați sau potriviți pentru ceea
ce au nevoie cei din jur.
Trecând pe semnul lor Venus dă de fapt de o altă problemă. A intra în fereastra opoziției cu
Saturn și genul acesta de exprimare liberă, mai ales pentru tipul inteligent, adică pentru nativul
gemenii superiori, îi va ridica niște semne de întrebare. Nu va înțelege de unde atâta nesiguranța la
el dacă toate lucrurile sunt în regulă, dacă nu li se opune rezistență în mod direct și dacă de această
dată anturajul are de lucru, adică nu se mai preocupă de intimitatea unui nativ din Gemeni, nu-i mai
caută prin dulapuri și noi mei citește jurnalul. Noi, pentru că studiem astrologia știm că acest
moment când Micul Benefic le petrece prin semnul lor și se înțelege bine cu Marele benefic,
Jupiter, care se află în tranzit prin zodia Leu, înseamnă întârzierea unor planuri sociale de unde le
veneau adevăratele beneficii. Doar tipul inteligent poate observa că a greșit în lunile anterioare
dezvoltând o atitudine eronată față de anturaj și față de modul de răspuns al acestuia. Cei din jur nu
erau proști pentru că aveau nevoie de consultanța lui, nu erau nepregătit sau neatenți pentru că au
apelat la ajutorul său, ci el este acela care a beneficiat de o poziție privilegiată, adică i s-a oferit
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prilejul de a se exprima în alt mod. Acum când primește opoziții din partea lui Saturn, careu din
partea lui Neptun se gândește că poate acea atitudine a fost greșită.
Dacă avem de-a face cu tipul încăpățânat atunci fierbințeala acestei înțelegeri îl va arde
puternic și vom vedea un nativ Gemeni care eșuează în glorie. Din 15 aprilie Mercur le va intra pe
casa lucruri lor ascunse și aceștia nu vor mai dori să spună celorlalți din ceea ce le-a rămas, nu vor
mai dori să împartă cu nimeni inspirația care s-a sedimentat sau informațiile valoroase pe care le-au
păstrat. Devin egoiști, interesați doar de binele lor și își trăiesc în intimitate angoasa că în lunile
anterioare au procedat greșit. De fapt, acum gemenii își oferă privilegiul de a supăra în mod oficial
pe toată lumea. Când sunt triști, abătuți sau interiorizați gemenii au nevoie ca și în alte ipostaze de
susținerea celor din jur. Nu vor ca toată toți din preajmă să fie supărați așa cum sunt ei dar vor să le
fie apreciată această tristețe ca fiind una neobișnuită adică vor să capteze atenția și prin acest lucru.
Relația bună dintre Pluton și Luna neagră înseamnă pentru ei un moment neobișnuit.
Pentru că toată această dispunere înseamnă accentuarea caselor de finalitate, gemenii se află
la sfârșit de drum adică într-un impas. Dacă au afecțiuni pe care le-au adus cu ei din lunile
anterioare sau din anii din urmă atunci am nevoie să se preocupe acum de sănătatea lor cu toată
atenția de care sunt în stare. Luna neagră le aduce simptome înșelătoare, prieteni falși, diagnostic
greșit sau o revigorare de-o clipă care îi face să creadă că s-au vindecat.
Dacă nu au parte de aceste tristeți ale vieții, dacă nu sunt în suferință atunci accentuarea
caselor de finalitate aduce o deschidere către lucruri ascunse, către mistere, către ezoterism, către
ocultism sau chiar către vrăjitorie. Chiar dacă nu sunt atât de inspirați cum au fost la începutul lunii
gemenii devin puternici, prin energie, prin puterea gândului, prin forța mesajului adică prin ceea ce
creează. Dacă nu țin cont de regulile absolut necesare în abordarea acestor domenii controversate,
dacă nu au verticalitate morală și dacă încearcă să se păcălească pe ei înșiși atunci sunt în punctul de
a greși extraordinar de mult, de a face gafe monumentale de a fi în fața unui moment care să îi
compromită pentru mulți ani de-acum încolo.
Cu cea de a treia decadă a lunii aprilie planetele se repartizează pe un sector mai mare. De
aici înțelegem că gemenii se vor preocupa de mai multe domenii de viață, vor fi mai activi mai
interesați de informația diversă, dezvoltând chiar un spirit enciclopedic fără a putea oferii celorlalți
atât de mult cât citesc, înțeleg sau consultă. De această dată au alt ritm de lucru, vor fi mai liniștiți,
mai atenți la ceea ce au de făcut, mai puternici în mesajul pe care doresc să-l lase posterității și se
preocupă mai mult de partea nevăzută a vieții.
Nu le va plăcea că nu vor mai putea vorbi atât de mult, că nu vor avea cu ce să-și cumpere
lucruri scumpe sau lucruri strălucitoare, că cei din jur sunt ocupați cu ale lor și nu vor mai avea ore
întregi să le pună la dispoziția gemenilor pentru a le asculta iar și iar aceeași povești sau aceleași
vise care nu se pot realiza. De altfel, acesta este și un moment în care gemenii ar trebui să se
gândească altfel la viață, să fie mai maturi, mai inspirați, mai puternici și să-și disimuleze mai puțin
adevăratele probleme. Acum, la finalul lunii aprilie, gemenii sunt cu adevărat profunzi, dar s-ar
putea, dacă ne gândim la tipul inferior, ca aceste adâncimi ale sufletului să nu fi apreciate la
adevărata valoare. S-ar putea ca gemenii superficiali să caute de fapt în aceste sectoare un prilej de a
se îmbogății ori de a se ridica din nou la rampă și a face o mare impresie. Gemenii nu trebuie
subestimați, mai ales acum la finalul lunii aprilie pentru că pot să se exprime altfel decât au făcut-o
până acum și dacă nu vor șoca prin informație, prin ton, prin atitudine, prin joc de rol, așa cum sunt
obișnuiți, vor șoca prin faptul că vor spune un lucru neobișnuit, se vor dezvălui față de anturaj că au
anumite preocupări sau că pot înțelege anumite lucruri care nu le-au fost până acum accesibile.
De altfel, în acest nou domeniu pe care îl explorează gemenii au nevoie de provocări, să fie
îndemnați să vorbească, să se exprime, să iasă din această zonă a lucrurilor ascunse, poate chiar a
rușinii, și să se exprime pentru a vedea că sunt apreciați nu marginalizați. În 25 aprilie Mercur și
Chiron vor fi într-o relație foarte bună și dacă observăm că Soarele aflat acum în plin tranzit prin
zodia Taur, adică prin casa lucrurilor ascunse, se află într-o relație proastă cu Jupiter această idee
exprimată, această informație care vine prin căi neobișnuite, prin mijloace oculte au darul de ai
descătușa, de a-i elibera de un stres, de o tensiune și ai pune în fața adevăratei lor puteri.
Este adevărat, se menține în continuare tensiunea pe relații și este foarte posibil ca finalul
lunii aprilie să însemne momentul în care vor face o gafă, vor greși, vor schimba impresia celor din
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jur și vor umbla cu aceste tinichele legate de coadă până la finalul anului. Sigur, nu vorbim aici de
momente majore, ci doar de elemente neimportante, de replici aruncate în vânt sau de un dezinteres
copilăresc pe care gemenii obișnuiesc să îl arate celor pe care vor să-i pedepsească. La finalul lunii
aprilie vor să-i pedepsească pe cei în vârstă, să-și pedepsească șefii, autoritatea sau colaboratorul
care au obținut un mai mare succes decât el, care este în centrul atenției mai mult decât este el sau
pe acela care are salariul mai mare. Acestea sunt nici răutăți, copilării pe care gemenii nu se vor
putea abține să nu le exploreze.
Cu toate acestea finalul lunii aprilie îi menține pe aceștia în zona inspirației. Exprimarea
necuviincioasă sau anumite tensiuni de pe zona socială care sunt rezultatul unor exprimări nefirești,
necuviincioase sau ale unor răutăți făcute intenționat, nu pot schimba starea gemenilor pentru că
aceștia sunt puternici prin ceea ce nu doresc să pună la dispoziția celorlalți. Vorbim aici despre o
valoare mentală, afectivă, poate chiar cu una legată de educație sau autoeducație. Refuzul de a
participa la un demers poate însemna pentru ceilalți un avertisment că și ei ar trebui să stea
deoparte. Au intuiție sunt îndemnați să facă anumite lucruri care sunt pentru progresul lor și sunt
protejați să nu facă ceea ce este cu adevărat greșit pentru ei. Acest aspect îi va bucura foarte mult și
deopotrivă le va aduce satisfacție.

MAI
Libertate de expresie. Prind aripi. Rememorare a se face cu scopul de a se elibera de trecut.
Spirit practic. Se tem de singurătate. Oferă un exemplu personal printr-o atitudine negativă.
Avertisment. Se implică în evenimente de anvergură. Muncesc mai mult. Își schimbă direcția. Devin
mai disciplinați, mai atenți, mai serioși. Pot distruge idealuri. Sunt vulnerabili în fața unor intrigi.
Libertatea este prost înțeleasă. Luciditate. Pot să suporte decizii orientate împotriva lor. Schimb de
valori, de bunuri, de instrumente de lucru. Fragilitatea. Exagerează. Se simt atrași de lucruri
valoroase. Au nevoie de satisfacție. Dezamăgirea e fac să vadă totul disproporționată. Primesc o
palmă din partea destinului.
Chiar de la începutul lunii mai Mercur le va intra pe semnul lor și le va aduce mult succes,
beneficii, posibilitatea de a se exprima în mai multe moduri sau față de un auditoriu foarte larg.
Acesta reprezintă un mare beneficiu pentru ei, un balsam pentru suflet pentru că problemele
afective insatisfacția sau nemulțumirile se mențin în același ton. Imediat ce planeta Mercur le-a
intrat pe semnul lor și prind aripi, Saturn pune interdicție pe acest mod de comportare sau de
exprimare. Cu alte cuvinte, ceea ce doresc să facă nu primește un răspuns bun din partea grupului
de apartenență sau răspunsul pe care îl primește este acela care le cere să se schimbe, să se
modeleze, să se prelucreze sau să-și curețe ființa de reziduurile trecutului. Prin această reprezentare
gemenii fac apel la trecut într-un mod tacit, mut, fără să știe nimeni și fără să spună spre ce anume
evenimente se orientează.
Practic, acest mod de a se ascunde reprezintă cea mai mare problema lunii mai pentru că ar
putea foarte ușor să-i ducă la reprize repetate de singurătate. Chiar dacă planeta Mercur se află în
domiciliu, chiar dacă aceștia sunt revigorați și îndemnați să nu-și mai facă atât de multe griji
materiale sau să nu-și mai pună la îndoială calitățile, gemenii nu au viziune, sunt deposedați de
acele abilități de a se remonta sau adapta conform cerințelor anturajului. Acum se dovedesc a fi prea
împrăștiați sau nu mai pot fi atenți la cerințele celor din jur.
În continuare au accentuate casele de finalitate și de asemenea în continuare au pe soare în
tranzit prin casa a XII-a. Marte se află și el acolo și gemenii vor dori prin această supărare, izolare
sau tristețe să atragă atenția asupra unor probleme majore de civilizație. Vor să atragă atenția că au
făcut așa cum era mai bine, au dorit să se integreze, să facă o afacere, să muncească, să-și pună în
practică ideile, să scrie o carte, să se angajeze la o firmă celebră, însă societatea, statul sau elemente
ale acestor structuri nu le-au permis deci trebuie să o ia pe un alt drum. Deocamdată nu pornesc la
drum, ci doar amenință pentru că este nou mod de gândit, dar nu se știe dacă nu cumva, până în a
doua parte a anului, să nu se gândească la această variantă ca la o soluție pe care trebuie să o
abordeze.
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În 8 mai Venus le trece pe casa a II-a și dacă judecăm că gemenii au acum Soarele și Marte
pe zodie de pământ ca și Pluton (Capricorn), iar Luna neagră se află în Fecioară (pământ) am putea
să ne așteptăm ca gemenii să facă acum o surpriză foarte mare. Vom vedea gemeni implicați în
proiecte de anvergură, să muncească mult să facă impresie, să-și pună în practică spiritul
enciclopedic sau cunoștințele vaste pe care le-au. Este posibil ca o parte din cei care au în preajmă
gemeni îi vor vedea pe aceștia că vor prefera să facă ore suplimentare, să muncească mai mult decât
au făcut-o până acum fără să ceară nimic în schimb. Sigur, nu ne putem aventura și să afirmam că
munca va deveni pasiunea lor. Altceva îi animă, poate un secret pe care l-a afla, poate o nouă idee
pe care cred că o pot pune în aplicare într-un mod mai plăcut sa mai ușor. Cert este că prin muncă
gemenii reușesc să se desprindă de o parte din problemele lor și pot reușii într-o direcție interesantă.
Uranus acum din casa prietenilor le va face o surpriză bună. Dacă în primele luni ale anului i-au
speriat cu faptul că le-au adus din trecut multe probleme pe care nu le-au rezolvat acum se gândesc
și la moralitate, și la efort, și la respect față de cei din jur, dar și la a se erija în protector pe o
perioadă mai mare de timp. Pentru că știm, gemenii nu au stare, această perioadă lungă pentru ei
este scurtă pentru ceilalți, însă acum vor fi mult mai atenți, mai disciplinați și mai serioși în ceea ce
fac, ceea ce îi va face mult mai plăcuți sau de preferat față de alte semne zodiacale.
Deși au impresia că această exprimare reprezintă soluția tuturor problemelor cu care s-au
confruntat în ultima vreme, gemenii nu pot să găsească acum soluții la probleme atât de mari. Vor
crede lucrul acesta și toată această muncă, toată această atracție către acumulare, câștig, are la bază
ideea de a compensa o perioadă nefastă a vieții lor. Totuși este bine că muncesc, că explorează și
această latură că văd cum este să te lași consumat de pasiune fără a urmării un câștig din asta.
Dar, așa cum indicam anterior, perioada lungă de ajutor pe care gemenii doresc să o
folosească pentru a se face util sau pentru a ridica pe cineva din preajma sa se va încheia repede.
Din 12 mai când Marte le intră pe semnul lor și când Soarele se va afla pe ultimul segment al zodiei
Taur, gemenii devin agresivi prin ton, distrugători de idealuri și vor să-i modeleze pe cei din jur cu
forța. Dacă, în general, sunt oameni care își pierd răbdarea foarte repede acum când caută soluții
imediate, când sunt îndemnați de întreaga dispunere astrală către viteză de reacție, luptă pentru
confruntare sau consolidarea poziției de lider chiar dacă nu merită sau nu vom vedea gemeni care
ies la rampă și să facă impresie proastă. Ei sunt mulțumiți că se ridică deasupra celorlalți, că își
rezolvă singur problemele, că nu mai au nevoie de atât de mulți oameni sau să consume atât de
multă energie pentru a se ascunde. De altfel, vom vedea că în această a doua decadă a lunii mai
problemele gemenilor se mută într-un alt plan. Ei devin vulnerabili în fața intrigilor pe care ei înșiși
le provoacă și vor scăpa din aceste confruntări doar cei care au fost educați în mod insistent să fie
atenți la limbaj, să vorbească puțin, să fie disciplinați și să respecte munca celorlalți.
Cerul astral al gemenilor acum înclină balanța către acțiune. Casa I se accentuează prin
faptul că Marte le trece pe semnul lor și nu mai vor să trăiască în interior, vor să trăiască în afară, să
fie dinamici să se exprime la scenă deschisă. Tot ceea ce au acumulat de la începutul lunii până
acum și poate și rezultatele unor munci săvârșite de la începutul anului până acum sunt valorificate
imediat. Banii îi investesc, bunurile le închiriază, iar timpul lor îl calculează la minut și cer un preț
prea mare pe el. Dacă în prima parte a anului am văzut gemeni care erau concentrați pentru a
construi sau a se face plăcuți, acum îi vedem concentrații pentru a se face neplăcuți. Saturn se află
în continuare în mers retrograd și problemele complicate pe care un nativ din zodia Gemeni le
accentuează acum sunt cele legate de libertatea prost înțeleasă. Au impresia că nu îi bagă nimeni
seama sau că dacă stau într-un plan secund, dacă nu se ridică imediat la nivelul pretențiilor pe care
le au, atunci pierd o șansă și nu vor mai avea niciodată ocazia să se întâlnească cu acest noroc.
Dacă au impresia că această aroganță cu care abordează raporturile sociale reprezintă un
noroc al vieții atunci se înșală amarnic. Venus în 15 mai se află în unghii negativ cu Axa
Dragonului și cei de pe margine vor observa cu maximă luciditate că un nativ al zodiei Gemeni este
acum încurajat să facă ceea ce el disprețuiește cel mai tare, să se compromite iremediabil vorbind
aiurea sau luând decizii proaste. Acestea nu sunt întâmplătoare, ci sunt aduse din trecut ca o
compensare a destinului, ca și cum se face dreptate, dar nu pentru a susține un nativ din Gemeni, ci
pentru a-l pune la punct.
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Din nefericire, ceea ce pentru celelalte semne zodiacale reprezintă doar o ipostază de
izolare, de singurătate sau de înstrăinare pentru gemeni reprezintă un semn de abuz. Nimeni însă nu
dorește să-l pună la punct pe nativul acestei zodii în mod gratuit. El însă nu se cumințește, îi atacă
pe toți și cere cu insistență replicii dure sau decizii împotriva sa. Acesta va fi și momentul când ar
putea să rămână fără protectori, să nu mai fi inspirați să aleagă prost ori să vorbească urât cu cea
mai importantă persoană din viața lor. Pentru că au acum o memorie foarte buna, lucrează ușor cu
informațiile și au fler în afaceri, schimb de valori, de bunuri sau de instrumente de lucru, de
experiență gemenii se simt încurajați în a se întoarce la pasiuni mai vechi. Iubesc frumosul și vor
dori să-l exprime într-un mod extravagant. Artiștii născuți în acest semn vor da un alt chip artei, se
vor exprima de o manieră neobișnuită care nu este neapărat și rea, și întunecată. Caracterul
întunecat ale vieții lor îi va avantaja doar pe cei care lucrează în domeniul artistic pentru că acolo
lucrurile se pot transforma la nivel de simbol și combina cu elemente de bună factură pe care
opoziția lui Saturn cu marte să nu le poată distruge în mod direct. Având o casa I accentuată prin
aceste creații sau prin aceste elemente care devin din trecut și care sunt combinate într-un chip nou
gemenii pot deveni în luna mai deschizător de drumuri.
În 19 mai Mercur le va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și maniera
în care transferă mesajul s-ar putea să sufere anumite transformări. De altfel, vor fi afectați cu
precădere cei care cred că sunt inspirați, care nu sunt realiști și nu văd că de fapt creativitatea lor nu
reprezintă decât un proces laborios prin care folosesc informații pe care le dețineau deja. Practic ei
nu creează, ci remodelează. Vor avea acum un interes sporit pentru vorbire, pentru exprimare
nonverbală, pentru a se exprima prin mesajul pe care l-au gândit până acum, dar nu am avut curajul
să-l exprime. Retrogradarea lui Mercur ridică anumite bariere, înlătura anumite obstacole și chiar
dacă nu face acest lucru cu bune intenții gemenii pot să transforme toată această zăpăceală în
avantaj propriu pentru că aici se află zona lor.
În 21 mai Soarele de trece pe semnul lor și gemenii vor simții că ies din întuneric. Se vor
simții revigorați, încurajați către activități în aer liber dinamice către competiții sportive sau altfel
de competiție, ascunzându-și fragilitatea și arătându-se mai puternici. Practic, intrarea soarelui în
semnul lor schimbă doar atitudinea pe care ei înșiși o au despre propria persoană, pentru că la
exterior nu se va vedea o modificare. Ei au fost și până acum combativi puternici sau independenți
însă acum au încredere că procedând așa se comportă foarte bine.
Sunt avertizați să nu întindă prea mult coarda, să nu insiste prea mult pe această libertate de
expresie pentru că anturajul este deschis față de oameni care vor să se dea în spectacol, care vor să
atragă atenția și nu se arată deloc răspunzători pentru efortul pe care aceștia îl fac. Astfel, care urile
pe care Neptun le trimite către planetele din Gemeni pot arăta un efort care duce repede la
suprasaturație. Este adevărat, exprimarea lor acum nu este greșită pentru că Marte și Axa
Dragonului sunt într-o relație foarte bună însă nu pot compensa deficitul trecutului, nu-și pot câștiga
un statut nou procedând în felul acesta, ci doar să-și atribuie o imagine de scurtă durată.
Vor fi contrariați de lucrurile care vin împotriva lor și vor suferii fără a spune. Se vor simții
îndemnați să muncească și mai mult, să facă o impresie și mai bună să se consume în toate aceste
lucruri mărunte pe motiv că anturajul nu reușește să vadă ce lucruri valoroase poate face un nativ
Gemeni acum. Este adevărat, munca sa are o mare valoare însă ea nu compensează probleme ale
destinului. Venus nu mediază Axa Dragonului, tendința Nodurilor, ci doar opoziția lui Chiron cu
Luna neagră. Asta înseamnă că prin muncă se obține satisfacție și se simt mulțumiți cu ei înșiși, au
un anume confort față de familie sau față de imaginea pe care și-o atribuie în societate. Societatea
are însă o altă părere despre un nativ Gemeni în sensul că nu va dori să îi ofere acestuia locul pe
care și-l dorește.
Din nefericire, finalul lunii mai va veni cu o concentrare de forțe pe un sens negativ. Mercur
și Marte vor fi în conjuncție apoi Mercur se va afla în relație negativă cu Neptun și întâlnirea din 30
mai a Soarelui cu Mercur pecetluiește această deplasare negativă al lui Mercur cu alegeri proaste, cu
păreri compromise sau cu o dezamăgire pe care gemenii o vor vedea disproporționat. Știm însă că
întotdeauna mesajul astral are un scop și adevărul este mult mai important decât o stare de confort.
De aceea astrologul consideră că această nefericire a gemenilor pe care aceștia vor prefera să le
vadă disproporționat reprezintă o palmă a destinului prin care le arată că cel puțin de la o vârstă
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încolo, când oamenii ar fi trebuit să fie maturi, aceste fandoseli, aceste jocuri nu mai sunt permise
oricum. Astfel, vom asista la un proces de maturizare pe care gemenii îl ating constrânși de
presiunea grupului sau de o anume sancțiune pe care o primesc din partea societății. Este posibil ca
această sancțiune să se traducă prin faptul că planurile lor nu duc nicăieri, că primesc din jur
răspunsuri vagi ori sunt tratați cu indiferență. La cât de sensibili sunt în această perioadă le va fi
suficient. Dacă își vor folosi istețimea și viteza de reacție atunci vor refuza să se mai ocupe de
lucruri mici și se vor interesa de marile probleme care au nevoie de ajustări periodice.

IUNIE
Complicații. Sunt mai optimiști. Cred mai ușor în promisiuni. Devin eficienți Dacă privesc
selectiv spre trecut. Cred că au dreptul sa spună orice. A sosit momentul să se achite de niște
datorii. Sunt invitați să renunțe la păreri personale. Duritatea vieții îi zdruncină. Competiție.
Risipă. Trebuie să rezolve probleme create de alții. Învață să se poarte. Preocupări față de zona
familiei. Se preocupă de muncă, de profesie. Probleme la serviciu. Se escaladează un conflict. Evită
un pericol în ultimul moment. Pretenții. Succesul depinde de ceilalți. Se grăbesc prea mult.
Coordonare. Criză. Sunt protejați de la o mare pierdere.
Primul eveniment important pe care-l parcurg gemenii în luna iunie este Luna plină care se
împlinește cu Soarele pe zodia lor și cu Luna în Săgetător, adică o Lună plină în gemeni. În
continuare au planeta Mercur în plin tranzit prin semnul lor însă în mers retrograd și în opoziție cu
planeta Saturn. De aici și anumite complicații care integrează viața lor în problemele celorlalți ca și
cum am intrat în altă lună, dar problemele s-au menținut. Sunt însă optimiști că în ceea ce privesc
proiectele de viitor au primit semnale pozitive sau așa de la sine putere sunt mai încrezători. Prin
relația bună pe care Mercur împlinește cu Capul Dragonului se realizează medierea tendinței
nodurilor prin intermediul Nodului de Sud pentru că deplasarea lui Mercur este înapoi, adică
retrogradă. De aici și multe rezultate pozitive care vin spre ei cu scopul de a repara trecutul, de a
relua legătura cu prieteni mai vechi sau de a fi mai încrezători în ceea ce li s-a promis cândva. Nu
există niciun dubiu că prima decadă a lunii iunie va fi marcată de această întoarcere către trecut în
ideea că se va realiza o punte între ceea ce sunt acum și ceea ce nu au rezolvat în trecut. Gemenii
sunt în general firi volubile. Ei nu se leagă de trecut, nu au prea multe resentimente și pot trece cu
vederea anumite răutăți care au fost făcute la adresa lor dacă starea de confort este așa cum și-o
doresc. Acum, când Mercur se află în mișcare retrogradă, problemele sociale care vin spre ei
primesc din partea gemenilor un surâs sarcastic. Au impresia că recunosc tot ceea ce vine spre ei,
recunosc greșelile celorlalți, sunt în temă cu problemele societății și cred că-și pot permite să spună
orice.
Aceasta practic va fi una din marile probleme ale lunii iunie pentru că gemenii vor crede că
au dreptul să spună orice despre oricine atât timp cât au trecut prin greutăți și nimeni nu i-a băgat în
seamă. Acum a sosit momentul să se exprime, să spună ceea ce nu au putut în luna anterioară și se
simt foarte încrezători că dacă procedează așa, chiar și dacă lucrurile nu se vor rezolva, măcar vor
avea satisfacție că au spus ce au avut pe suflet. Ei nu vor să intre în spațiul zilei de mâine, nu vor să
pășească în viitor cu problemele trecutului.
Trecerea planetei Venus în zodia Leu va elibera casa doua a muncii și dintr-o dată vom
vedea că gemenii se opresc din munca lor și cer ajutorul. De această dată ajutorul pe care-l cere un
nativ din zodia Gemeni va fi o comandă, un ordin sau își va alege cu mare grijă persoana căreia să-i
ceară ajutorul pe motiv că și în trecut au făcut la fel. Datornicii vor avea nevoie acum de timp liber
pentru că gemenii vor solicita și nu acceptă refuz. Chiar dacă în mare parte greșesc pentru că sunt
prea impulsivi sau nu țin cont de sentimentele celorlalți, având în fața ochilor doar obsesia de-a nu
se atașa de probleme, gemenii sunt în prima decadă a lunii iunie expresivi, inteligenți, puternici și
dețin valori importante care le sunt de folos și celorlalți. Deci dacă cineva din preajma unui nativ
din zodia Gemeni este solicitat să renunțe la păreri personale pentru a-i face pe plac, să nu creadă că
va rămâne pierdut. Experiența la care-l antrenează un nativ Gemeni pe semnul său este una
remarcabilă.
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Chiar dacă de cele mai multe ori sunt firi practice adică trebuie să aibă câștiguri concrete
pentru a se putea bucura de viață, un nativ gemeni nu va fi niciodată dezvățat din a visa cu ochii
deschiși, din a-și imagina o lume plină de beneficii în care el să fie plasat în mijloc. Nici că se putea
o poziție mai bună decât Venus în zodia Leu pentru a se întrona rege al distracțiilor, al beneficiarilor
sau al succesului. Vor privi în jur cum lumea se zdruncină, cum oamenii au probleme, își pierd
încrederea unii in alții, se subminează sau pur și simplu se luptă, sunt în competiție, se dau în
judecată, se acuză gratuit, iar iei se așază liniștiți în fața televizorului sau deschid o carte și visează
la o lume utopică. Primele 10 zile ale lunii iulie devine, așadar, zile ciudate chiar și pentru ei, dar
nu-și bat capul cu prea multe probleme de genul acesta pentru că se simt bine. Cea mai mare
greșeală pe care unii gemeni ar putea să o facă acum este să refuze înțelepciunea vieții. Chiar dacă
uneori este cu capul spart și cu pantalonii rupți această înțelepciune de viață este a lor și au nevoie
pentru a se regla din punct de vedere afectiv. Luna neagră în continuare se află în opoziție cu
Chiron și gemenii acumulează greu astfel de învățăminte. Dacă mai și aleg să le risipească ori să nu
țină cont de ele atunci destinul chiar face risipă atunci când îi oferă acestui nativ confortul pe care-l
caută.
A doua decadă a lunii iunie le va schimba registrul comportamental pentru că îi pregătește
să facă față unor complicații pe care au crezut că le-au lăsat în urmă, despre care unii dintre Gemeni
chiar au uitat sau au crezut cu tărie că nu se vor mai întoarce niciodată la ele. Este vorba de
revenirea lui Saturn în casa a VI-a a subordonării, a muncii, a bolilor scurte chiar din 15 iulie. Până
atunci Mercur își va reveni la mersul direct și va căuta să îl aducă pe nativul acestei zodii pe linia de
plutire. Este puțin probabil ca până la sfârșitul lunii anumite probleme pe care le-au creat celorlalți
sau pe care și-au făcut singuri să revină la forma inițială. Cert este că până la mijlocul lunii iunie vor
căuta liniștea, vor dori să se exprime diferit față de anturaj făcând cu acesta o evidentă notă
discordantă. Vor fi însă foarte sensibili la anumite subtilități care sunt îndreptate către ei. Dacă
gemenii pierd din vedere că în această lună iunie învață să se poarte, să se exprime, să se apropie de
oameni și chiar să iubească atunci lucrurile vor intra iremediabil pe o pantă descendentă.
În continuare se află cu soarele pe semnul lor și sunt importanți pentru comunitate, pentru
cei din jur, au un mesaj de transmis și chiar și atunci când sunt treziți din somn ori luați pe
nepregătite fac apel la aceste cunoștințe pentru că le sunt accesibile. Durerea lor cea mare este că
iubirea nu le este împărtășită, ca sentimentele trec printr-o criză și că sunt luați prea repede când
vine vorba de dragoste. Capul Dragonului se apropie însă cu pași repezi de începutul zodiei Balanță
urmând ca în câteva luni să părăsească acest semn și, implicit, casa a V-a, intrând în zona familiei și
arătându-le gemenilor că nu acum trebuie să facă atâta caz de lipsa iubirii și spre finalul anului.
Abia atunci se pot confrunta cu explorări stranii neobișnuite în această zonă.
În 13 iunie Soarele și Luna neagră se vor certa. De aici pot apărea o serie întreaga de
probleme cu familia, cu partenerul de viață pe motiv că gemenii au uitat să fie originali, uită să
ajungă la timp acasă sau nu se țin de promisiuni. Pentru că le-a mai rămas o parte din orientările
începutului de an când au știut multe, dar nu au vrut să spună, gemenii nu se preocupă foarte mult
să le facă pe plac, nici măcar celor din familie. Din acest punct de vedere nativii acestei zodii vor fi
ciudați, extravaganți, excentrici.
Intrarea lui Saturn în casa subordonării înseamnă pentru gemeni o perioadă de câteva luni de
restricții. Este posibil ca starea de sănătate să le fie din nou afectată sau chiar relațiile profesionale.
Acum în această lună din inerție vor supraviețui acestor modificări însă tot nu vor scăpa de anumite
tensiuni sau acuzații nefondate venite dintr-o zonă a munci: dacă au fost creatori de valori nimeni
cum nu se mai interesează de bunurile sale, sunt înlăturați din centrul atenției sunt marginalizați și
acest lucru nu le convine deloc. Dacă nu au înjur oameni pe care i-au ajutat ca acum să le întoarcă
gestul bun atunci gemenii se vor duce acasă cu problemele de la serviciu, se vor lăsa prea mult
frământați de ceea ce nu pot rezolva și vor pune aceste complicații peste nemulțumirile afective care
sunt de ceva vreme. Astfel, se dă prea multă putere opoziției dintre Luna neagră și Chiron asistând
la un moment de declin.
Dar gemenii nu sunt compromiși doar pentru că Saturn retrograd le intră din nou în casa a
VI-a. Această ipostază seamănă cu reeditarea unui conflict, nu cu distrugerea lui în totalitate. Asta
înseamnă că dacă sunt atenți, disciplinați, dacă se trezesc repede la realitate atunci accentuarea casei
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a III-a sau conjuncția Soarelui cu Marte de pe semnul lor îi va ajuta să fie dezinvolți, să iasă din
încurcături, să oprească o conversație înainte ca aceasta să escaladeze un conflict pe care nu-l pot
gestiona, să evite un pericol în ultimul moment.
Chiar dacă această problemă care vine din partea lui Saturn este principală, gemenii sunt
avertizați că nu mai au atât de multă mobilitate în relațiile sociale dar, este adevărat, nu mai sunt
obligați să țină cont de nicio autoritate. Pentru gemenii care nu au o mobilitate socială aparte, care
depind de locul de muncă, de familie, care nu și-au terminat încă studiile sau care sunt în continuare
apăsați de probleme, intrarea lui Saturn în casa a a VI-a înseamnă și o libertate cu care nu au ce
face. Mulți dintre ei, văzându-se zdruncinați de evenimentele care-i transformă în victime ajung săși dorească poziția respectivă cu toate riscurile inerente. Până la toamnă lucrul acesta nu se va putea
realiza.
Din 21 iunie Soarele le intră pe casa muncii și aceste schimbări, la început timide, sau
vizibile mai mult sub forma unor avertismente gen "Ar fi cazul să nu mai vorbești în plus pentru că
vor exista consecințe", se transformă în evenimente concrete. Din nou se insistă pe ideea că gemenii
sunt persoanele nepotrivite la locul nepotrivit. Nu mai contează că vor exista și argumente în
favoarea acestor decizii pe care le vor suporta. Nu mai contează că au întârziat, că nu au respectat
autoritatea unui șef, că au desconsiderat un patrimoniu și asta nu în ultima lună, ci de la începutul
anului încoace, că nu au avut măsură în ambițiile lor. Contează doar decizia și gemenii se vor simții
nedreptățiți pentru că tot ceea ce au făcut nu au făcut de unii singuri, ci împreună cu câțiva oameni
din jur însă numai ei trag ponoasele.
Văzând că lucrurile se desfășoară fără ca ei să aibă vreun cuvânt de spus, gemenii ajung în
punctul în care să le fie frică. Această frică a venit să ei cu predilecție începând cu 23 iunie, când
Mercur și Neptun vor fi în careu. Apoi Marte, din 24 iulie, va intra în Rac și le va afecta în rău mai
mult pe bărbați pentru că această poziție le reînvie curajul și îi face să se exprime într-o zonă a
invizibilului sau îi cere individului să probeze curajul doar în confruntarea cu sine. Acum gemenii
sunt dezamăgiți de ceea ce au declarat și nu mai vor să lupte cu sistemul pentru că se declară
învinși. Cu toate acestea dacă au în jurul lor oameni pe care se pot baza, vor observa că le-a mai
rămas totuși ceva, le-a rămas cunoștințele, experiențele, profesionale și folosindu-se de acestea o
pot lua pe un drum nou.
Tot în 24 iunie Chiron va intra în mers retrograd și le va compromite acestora relațiile cu o
autoritate care ar fi putut să le completeze un gol, un deficit. Raportul cu profesorii sau cu
terapeutul intră-n criză, la fel și administrarea unui tratament, existând posibilitatea ca o decizie
socială orientată împotriva unui gemeni să aibă integrată în ea și alte consecințe. Gradat, gemenii
ajung să se considere victime ale unui sistem sau prea ghinioniștii. Au nevoie să-și amintească de
faptul că sunt ființe înzestrate cu o fire deosebit de volubilă și optimismul lor depinde de starea de
spirit pe care și-o pot impune după propria voință.
Dacă înțeleg repede acest lucru și își ajustează această libertate de a se simți prost sau de a
se învinui că sunt cu adevărat vinovați de ceva, vor reuși să depășească acest impas și mesajul
asteroidului Junon, cel care se află în careu cu Saturn de pe ultimele grade ale zodiilor tranzitate, nu
se mai poate traduce pentru ei ca o intervenție abuzivă asupra unui element pozitiv sau asupra unor
proiecte de viitor.
Dacă îndeplinesc această condiție atunci gemenii vor deveni un exemplu pentru ceilalți la
capitolul depășirea problemelor. Este adevărat, sunt liberi să gândească așa cum doresc și să creadă
în ce argumente vor. Realitatea însă înclină mult balanța spre această putere de decizie. Dacă sunt
lucizi și maturi atunci nu va fi nevoie de o intervenție exterioară, vor avea toate instrumentele la
dispoziție pentru a lua o decizie bună și a considera că așa este în viață, uneori mai trebuie să și
pierzi, dar nu este un capăt de țară să treci prin astfel de probleme.
Gemenii care se află în fruntea unor structuri, care coordonează anumite departamente ori
care sunt integrați în structurile puterii trec acum prin crize. Dacă aceste structuri ale puterii sunt
tangente la știință, la cercetare, atunci perioada aceasta va fi folosită în mod intens prin studiu
individual prin anumite descoperiri pe care le vor face sau prin organizarea locului de muncă ori a
arhivei personale. Vor fi marcați de nedreptatea lumii și vor dori să dea un exemplu celorlalți de
dreptate, moralitate sau curaj. Pentru ei întâlnirea lui Venus cu Jupiter pe zodia Leu din casa a III-a

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

493

înseamnă contactul cu informațiile neobișnuite la care ajung după o problemă, după un conflict
după ce pierd ceva. Dacă sunt și înțelepți ori dacă fac parte din categoria gemenilor superiori atunci
se gândesc ca această pierdere sau decădere anunțată de-a lungul acestei luni prin diferite
evenimente, întâmplări sau la modul concret, verbal, reprezintă o mâna a destinului care i-a protejat
de la o pierdere și mai mare.

IULIE
Se pregătesc pentru mari evenimente. Primesc ajutor din partea celor dragi. Se simt
puternici. Au probleme cu temperamentul. Apare o problemă la o achiziție. Competiție. Întâmplări
neobișnuite. Probleme cu remunerația. Visează la câștiguri spectaculoase. Sunt ușor de
demoralizat. Au mai multă putere de muncă. Fac față unui moment dificil. Invocă o nedreptate și
conving. Cresc în ochii celorlalți. Evită o ipostază agresivă sau violentă. Informațiile sunt foarte
importante. Se preocupă de lucruri ascunse. Puterea le crește prin comunicare. Prețuiesc
informația. Prin ajutorul oferit devin înțelepți. Își amintesc de fapte bune.
Anumite probleme trec din spațiul lunii iunie în spațiul lunii iulie. Dacă avem de-a face cu
gemeni eleganți educați, care provin din familii bune sau care au dorit să se ridice prin muncă, prin
seriozitate, prin respect față de oameni, atunci beneficiile de care au avut parte pe finalul lunii iunie
i-au ajutat foarte mult să schimbe anturajul și să se pregătească pentru evenimentele marcante ale
lunii iulie. Pentru ei, luna iulie va excela la capitolul disconfort material atât de intens și atât de
complicat încât problemele afective sau golul pe care-l simt adânc lipit de viețile lor trece într-un
plan secund. Chiar pe 1 iulie, Venus și Jupiter se vor întâlni într-o conjuncție și gemenii se vor
simții curtați de idei noi. Vor dori să-și schimbe standardul de viață, să se înconjoare de oameni
puternici, de calitate, de oameni care muncesc, poate chiar mai mult decât ei, pentru ca la un
moment dat să se poată baza pe ajutorul venit din partea lor dacă ceva nu funcționează în programul
pe care și l-au stabilit. Mercur se află în continuare în mers direct prin zodia Gemeni și în 8 iulie va
trece în Rac. Până atunci îi va ajuta pe gemeni să-și facă ordine în viață, să fie organizați, să-și
impună punctul de vedere dacă asta cere anturajul și să nu se lase înduplecați de probleme.
La polul celălalt găsim nativul născut în Gemeni care se laudă la toată lumea că s-a
descurcat singur, că el nu a primit educație din partea familiei, că familia l-a neglijat ori că în școală
n-a învățat nimic de la niciun profesor pentru că sunt cu toții niște mediocrii. Această aroganță este
găsită nu doar la nativii născuți în această zodie, ci și la alte semne zodiacale care au în general
probleme cu firea, cu temperamentul sau cu anumite note ale caracterului. De această dată însă
revolta complică relațiile sociale și-așa delicate. Soarele se află în fereastra opoziției cu Pluton pe
axa acumulărilor materiale și dacă nu sunt atenți la vorbe, dacă nu știu ce oameni să-și aleagă pentru
a colabora atunci pierd și puținul pe care îl mai iau acum.
Opoziția Soarelui cu Pluton din 6 iulie înseamnă pentru ei, ca de fiecare dată în luna iulie,
amenințări venite dintr-o zona a abundenței, fie că produsele pe care l-au comandat se dovedesc a fi
defecte și de aici complicații legate de returnarea lor sau reclamații la oficiul de protecția
consumatorilor la alte birouri, fie că nu sunt plătiți pentru munca pe care-o fac și la sfârșit să li se
spună că nici nu merită atât cât se așteaptă, iar dacă au ceva de protestat să se adreseze unui for
superior sau să se ducă la un concurs pentru a fi mai bine calificați la locul de muncă. Cu toate ca
aceste probleme vin în cascadă asupra gemenilor, ei nu se lasă înduplecați și fac apel la lege, își
inventariază cu lux de amănunte obiectele de patrimoniu și le demonstrează celor din jur că au o
memorie bună, că sunt lucizi și, în plus, sunt și bine pregătiți pentru munca pe care o prestează.
Așa după cum se constată prima decadă a lunii iulie le va aduce gemenilor probleme cu
munca, cu remunerația, cu respectul față de cunoștințele sau poziția pe care o dețin. În ciuda acestor
probleme pe care gemenii le au se întâmplă un fapt neobișnuit în această decadă. Ideile pe care le
dețin sau inspirația pe care o au, mobilitatea cu care sunt înzestrați din naștere se dovedește de un
real folos în locul în care aleg să lucreze, ca și cum o mână a destinului îi duce pe gemeni acolo
unde trebuie pentru a face munca altora sau pentru a-i consilia pe cei pe care îi întâlnesc. Evident,
fiind vorba de destin, iar acesta încet, încet fiind compromis de Luna neagră, gemenii s-ar putea să
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nu primească atât de mult respect pe cât de mult ajută. De aceea în prima decadă a lunii iulie vor
trăi bine, se vor descurca însă doar cei care sunt idealiști și care nu urmăresc câștiguri
spectaculoase. Dar și aceștia, dacă sunt acuzați pe nedrept, marginalizați ori sfidați în ajutorul pe
care îl oferă, vor fi descumpăniți, își vor internaliza toată această durere și se va constata instaurarea
unei oboselii pe care să o ducă cu ei în următoarele luni.
În a doua decadă a lunii iulie gemenii revin la sentimente mai bune. Chiar dacă vor fi tentați
să vorbească prea mult despre problemele lor, să asculte mai puțin durerile celorlalți, vor evolua pe
scara socială dovedindu-se utili acolo unde aleg să se stabilească. Până și un gemeni care nu s-a
remarcat până acum prin nimic devine apreciat de vecinii, de cei care trec pe stradă, pentru o
cămașă pe care o poartă, o bentiță pe care și-a pus-o în păr sau pentru faptul că de fiecare dată spune
“bună ziua” când trece pe lângă cunoscuți. Acest comportament aparent banal pentru alții pe care un
geamăn îl face cu ușurință deosebită îl propulsează acum către atenția celorlalți.
De altfel, aceasta ar putea să se transforme într-o problemă pentru ei pentru că accentuânduse emisfera nordică a horoscopului lor gemenii vor trăi mai mult în suflet, în minte, în gândurile lor,
vor iubi nespus simplitatea ideilor și vor dori să le aștearnă pe hârtie ori să mediteze asupra lor fără
să le împărtășească celorlalți. Cu alte cuvinte se vor simții bine că sunt apreciați, dar se vor enerva
dacă acest lucru se va repeta în fiecare zi. Lăsând la o parte această preocupare față de ceea ce îi
interesează pe ei cel mai mult, față de adâncul sufletului lor, gemenii au în această a doua decadă a
lunii iulie curaj, putere de muncă și disponibilitate. Îi vor surprinde pe cei din jur cu rezistența la
efort și cu ușurința cu care se mobilizează în direcția aceasta. Acest lucru se întâmplă pentru că sunt
accentuate casele II și VIII și problemele materiale îi îngrijorează foarte mult. Nu trebuie însă ca
persoanele din jur să fie prea surprinse. Gemenii au dovedit de multe ori de-a lungul vieții că se pot
mobiliza teribil de ușor să facă față unui moment dificil sau să depășească cu succes o încercare
marcantă. De această dată, când Soarele se află în fereastra opoziției cu Pluton, el primește și o
sancțiune din partea lui Uranus de pe casa prietenilor. Este posibil ca mulți gemeni să se simtă
marginalizați, înlăturați sau nebăgați în seamă de cei pe care i-au admirat cel mai mult. Această
impresie nu este reală pentru că Soarele
acum trimite un unghi pozitiv către
Saturn, deci munca lor este observată și
pe viitor va conta.
Când Venus și Saturn se vor
întâlni într-un careu, cu Venus pe
ultimul segment al zodiei Leu și Saturn
pe ultimul segment al zodiei Scorpion,
vom vedea gemeni care vor ridica tonul
pe motiv că s-au săturat de atât de multe
dezamăgiri sau vor invoca nedreptățile
la care au fost supuși. Este un moment
potrivit acum să-și ceară dreptate pentru
că impresiile bune pe care viitorii
protectori le au față de ei se bazează mult pe această atitudine a omului modest care suferă în tăcere
sau a omului serios care își vede de locul său. Procedând în această manieră impulsivă își
desconsideră chiar această calitate a omului înțelept care primește din partea destinului cu brațele
deschise ceea ce acesta îi oferă ca și cum doar atât merită.
În ochii celorlalți, dorința de dreptate pe care gemenii o vor invoca, gestul său categoric de a
primi ceea ce li se cuvine seamănă cu o interpretare subiectivă a unei situații despre care anturajul
află doar de la ei. Pe motiv că va fi nevoie să fie ascultată și părerea celorlalți, gemeni vor fi
amânați, uitați sau marginalizați, iar dreptatea lor aruncate la coș. La acest capitol, mijlocul lunii
iulie ar putea să fie unul periculos sau foarte delicat pentru gemeni, eveniment pe care îl parcurg
periodic cam odată la doi ani. De această dată însă ajung în acest punct, în care Marte și Pluton sunt
în opoziție, în fața acestor ipostaze agresive sau violente cu rezervele la minimum, cu o anume
imagine socială terfelită sau interpretată greșit. De aceea este nevoie ca în aceste momente în care
durerea pare la intensitate foarte mare și dezamăgirea foarte adâncă să lase de la ei, să privească
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foarte departe într-un viitor în care torționarii de acum nu vor mai exista. Nu ne referim aici la
faptul că gemenii vor trăi bine doar după ce persoanele care le-au făcut probleme vor trece într-un
alt plan al existenței, ci este posibil ca începând cu a doua jumătate a anului 2016 să beneficieze de
influxuri aparte și casa protectorilor să le fie eliberată de o tensiune care le vine din mister, din
necunoscut, iar iei să se bucure de un succes pe care acum nici măcar nu-l pot intui.
Din 19 iulie de când Venus le va intra pe casa familiei, gemenii vor reuși să facă impresie
buna. De această dată, în această perioadă a anului, această impresie bună se va localiza doar la
nivelul familiei sau la nivelul prietenilor apropiați. Aceștia vor spune că în sfârșit acest nativ s-a
liniștit, că le-a venit mintea la cap sau că în sfârșit au găsit o preocupare care să le dea satisfacție.
Nu, acest lucru nu s-a întâmplat, ci doar le mai stinge puțin din dorința de dreptate, îi întoarce mai
mult către grijă, incertitudine sau teamă adică spre problemele pe care le-au neglijat de la începutul
anului.
Acum, la începutul celei de-a treia decadă a lunii iulie Mercur intrat în Rac va fi prieten cu
Saturn retrograd deci această diminuare a expresiei lor, această întoarcere către familie, către viața
intimă este de bun augur.
În 23 iulie Soarele și Mercur vor fi în conjuncție pe zodia Leu și de această dată gemenii au
ocazia să strălucească din nou prin altceva, prin alte informații, să atrag atenția altor oameni sau săși propună să studieze un domeniu. Aceste noi cunoștințe pe care își propun să le acumuleze acum îi
duc într-un punct interesant, acela în care să-și descopere o nouă vocație. Vor porni pe acest drum
ca și cum se află pe ultima sută de metri în descoperirea unui talent misterios. Dacă dintre gemenii
pasionații de ezoterism sunt și cunoscători ai simbolurilor astrale probabil că aceștia s-au tot gândit
de ce de la începutul anului și până acum trecerea Capului Dragonului prin casa creativității nu le-a
facilitat această deschidere către un nou talent, nu i-a ajutat să se descopere așa cum se întâmplă
acum. Răspunsul este simplu. Aveau nevoie să-și diminueze acea tendință de a risipi tot ceea ce
acumulează, aveau nevoie să le vină mintea la cap, pentru a prețui informația sau creația cu care vor
lucra de-acum încolo. Sigur, pentru că Luna neagră se află aproape de Capul Dragonului vor exista
și tentații în a refuza acest talent pe motiv că se muncește prea mult sau nu este aducător de
câștiguri imediate. Mulți chemați puțin aleși.
După ce Soarele va intra în zodia Leu, adică pe casa comunicării, puterea lor va crește și din
25 iulie, când Venus le va intra mers retrograd, vor fi mult mai conștienți de ceea ce au de
împărtășit cu cei din jur. Vor accepta mai ușor critica venită din familie sau de la prieteni, vor fi mai
inteligenți vor asculta mai mult, vor face mai puține abuzuri și deci se vor menține pe această linie a
progresului. Nimeni însă în afară de un gemeni nu va știi ce se află în sufletul lor.
Neptun în 25 iulie își va definitiva opoziția cu Junon pe care o formează de ceva vreme și
acum ar putea să treacă prin crize în familie în care din nou să fie învinuiți pe nedrept; prea multe
acuzații, prea multe probleme, prea multe complicații pentru nimic. Așa vor gândi gemenii care sunt
pe punctul să se declare împotriva tuturor considerând că este mult mai bine s-o ia de la capăt, să
privească în viitor acolo unde au în jurul lor doar oameni noi. Gemenii înțelepți nu se vor pune de-a
curmezișul destinului. Vor privi cu maturitate către aceste tensiuni vor încerca să le ignore pentru a
le diminua caracterul coroziv și vor depune toate eforturile pentru a-și ține alături oameni asemenea
lor. Venus retrograd va înnobila aceste ființe minunate cu abilitatea de a trăi prin sentimentele
celorlalți, de a simți în permanență ceea ce simt ceilalți pentru a-i putea consilia, ajuta sau susține de
câte ori au nevoie.
Spre finalul lunii iulie, înainte ca Venus să se întoarcă în zodia Leu și să readucă gemenilor
tendința de a crede că dacă și-au stabilit în preajma zilei de 25 iulie câteva repere atunci lumea se
poate scufunda că el supraviețuiește, Soarele se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului,
mediind tendința Nodurilor și readucându-i aminte de faptul că nu și-au descoperit un talent
degeaba, nu și-au reamintit degeaba ce știu să facă, ce le-ar plăcea sau ce așteptări are anturajul de
la ei. Abia acum, la finalul lunii iulie, vor înțelege că anumite complicații pe care a trebuit să le
parcurgă nu a fost întâmplătoare, ci le-au șlefuit acel caracter pe care acum îl utilizează în
administrarea acestui talent.
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AUGUST
Se preocupă de complicații sociale. Exagerează când sunt ignorați. Fac orice să se
liniștească. Complicații afective. Se leagă prea mult de trecut. Sunt hipersensibili. Am nevoie de
protecție. Le plătesc vinovaților o poliță. Colaborări trainice. Comunică liber. Demonstrează că
pot fi buni întreprinzători. Beneficiază de un câștig concret. Sunt bulversați în fața unui element
nou. Vor să simplifice lucrurile. Mare forță mentală. Lucrează bine cu idealurile. Învață din mers.
Demonstrează puterea. Oboseală. Se exprimă prin frumos. Vor să reușească singuri. Probleme cu
autoritatea. Atenție la muncă. Risc de dezordine.
Chiar de la începutul lunii august Saturn își va reveni la mersul direct și multe din
complicațiile sociale care, inițial, erau trecute în planul secund, ulterior, devenind foarte importante,
se rezolvă de la sine. Este posibil ca mulți să fie chemați din nou la serviciu sau să fie din nou în
centrul atenției. Le place foarte mult această ipostază în care sunt în centrul atenției și de aceea
unghiul negativ care se construiește între Jupiter și Saturn și care le vorbește despre imprudențe față
de foștii colaboratori, față de persoane mai în vârstă sau față de o promisiune pe care au făcut-o, să
treacă în planul secund. Este mai mult decât evident că la acest început de luna august gemenii se
vor bucura de lucrurile mici, simple poate chiar lucruri lipsită de importanță. Nu înseamnă că dacă
fac acest lucru sunt superficiali ori ignoranți. Aceasta este modalitatea prin care ei aleg să-și
consume un stres, să se redreseze din punct de vedere afectiv ori să se liniștească. De această dată
vedem că sunt accentuate casele III și IV deci relațiile de familie sunt prioritare pentru ei numai că
s-ar putea ca o parte dintre aceste relații să fie percepute de gemeni ca un compromis sau ca o
greutate care-i ține-n loc.
Lucrurile însă se desfășoară într-un registru favorabil. La acest început de august se mențin
în continuare pericole chiar în zona familiei sau venite dintr-un sector nou, acela spre care în luna
iulie au dorit să se îndrepte. Acum și Luna Neagră cu Capul Dragonului se apropie din ce în ce mai
mult și viziunea asupra viitorului comportă anumite schimbări. Sunt însă ajutați în această primă
decadă a lunii august de un apel la trecut, de o persoană din trecut sau chiar de persoane în vârstă și
cu mai multă experiență de viață care le sar în ajutor.
Pană in 9 August când Marte va trece în zodia leu se vor simți in continuare dependenți de
ideea de susținere sau neajutorați. De aceea sunt foarte sensibili la orice formă de susținere orice
cuvânt bun cald pe care cineva din preajmă ar putea să-l ofere.
În tot acest interval Venus, prin retrogradarea sa, se întâlnește din nou cu Jupiter care și-a
schimbat încă semnul, se află în continuare pe zodia Leu adică pe ultimul grad. Își vor aminti de
nedreptăți ca și cum nu le-a fost suficient cât a trecut peste ei în ultimele luni și vor striga puțin cam
tare. Aici le poate veni și o anume satisfacție că nu a uitat nimic și că le plătesc polițe celor care leau greșit intenționat. Putem să-i judecăm dacă fac acest lucru pentru că doar momentul este greșit,
în schimb informația este adevărată, ceea ce invoca s-a consumat, iar persoana spre care arată cu
degetul este cu adevărat vinovată.
Cu toate că Venus se află în mers retrograd prin casa comunicării și sunt puțin cam
bulversați la capitolul afectivitate, relația bună pe care Marte o are acum cu Saturn le aduce spirit de
analiză, înțelegerea sentimentelor celorlalți sau chiar colaborări trainice. Toate aceste probleme pe
care le-au avut în ultimele luni și care se mai mențin încă și în luna august sunt prin acest trigon
interesant foarte bine înțelese. De aceea atunci când acuză pe cineva nu înseamnă ca doar li s-a
întipărit foarte tare în minte o durere și doar prin aceasta o să-și ceară drepturile. Înseamnă că
observă la persoanele pe care le acuza un anume comportament pe care doresc să-l corecteze. Vor
spune că nu numai lor li s-a întâmplat lucrurile pe care le acuză și s-ar putea ca de aici să formeze o
asociație, un club, să se întâlnească cu oameni care au trecut prin situații similare și să se simtă bine
că interacționează, comunică liber sau vorbesc pur și simplu despre ceea ce s-a întâmplat.
În 9 august Marte le trece casa comunicării și pot transforma într-un act această întâlnire
neoficială cu cei cu care seamănă. Dacă sunt înzestrați din fire, dacă până acum au demonstrat că
pot fi buni întreprinzători adică dacă au fost șefi de clasă, comandanți, șefi de departament,
persoane cu funcție, cu demnitate, cu răspundere, atunci tot deficitul de putere care îi invadează în
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această primă decada lunii august se transformă într-un succes social. Deocamdată nu au un câștig
concret în toate acestea sau nu se poate anticipa din această analiză generală dacă le va plăcea
câștigul minim pe care îl comportă acum. Cert este că satisfacția fictivă vor avea și pentru că
discută, comunică vorbesc despre ceea ce nu le-a plăcut anterior, dar și pentru că îi sancționează pe
cei care au făcut abuzuri la adresa lor.
Cea de-a doua decadă a lunii august îi întoarce pe gemeni spre familie. Îi face atenții la
nevoile celor din familie sau le promit acestora că vor muncii până când vor cădea pentru binele și
prosperitatea lor. În 13 august Soarele trimite un unghi pozitiv către Uranus încurajând ca aceștia să
primească cu brațele deschise experiențele noi de-acum. Există însă o anume subtilitate în toate
aceste evenimente și care au aceeași notă cu multe din evenimentele ce s-au consumat în luna iulie.
Vorbim aici despre un destin încercat, despre lucruri care se repetă în viața lor, despre anumite
evenimente care îi enervează sau îi șochează prin acest caracter repetitiv. Pentru că relația bună pe
care Soarele o are cu Uranus înseamnă și relația proastă pe care o are cu Saturn aceste libertăți
contravin interesului momentului: fie că sunt bulversați de ceea ce simt, fie că sentimentul nu-i ajută
acum să găsească cea mai bună exprimare sau cea mai bună cale de a ajunge la inima partenerului
de dialog. Și atunci se lasă sau acuzați pe motiv că și-așa are suficient de multă experiență și deja
nu-l mai interesează pentru că după cum se dovedește cam toată lumea are ceva cu ei. De fiecare
dată când vor să facă ceva deosebit apare cineva din jur care le dă în cap. Nu trebuie să privească
viața în mod superficial, nu trebuie să simplifice lucrurile în această manieră. Suferința pe care o au
de parcurs în 2015 și nevoia de independență, de transformare, de maturizare a ființei lor sunt două
trasee diferite. Dacă le amestecă, le strică pe amândouă, adică nici nu se bucură de lucrurile noi pe
care destinul le aducem preajmă și nici nu învață nimic din ceea ce trăiesc. Practic, acesta este
marele efort pe care trebuie să-l facă în a doua decadă a lunii august, aici trebuie să-și folosească
toată forța de investigație și toată istețimea cu care sunt înzestrați. Tipul superior va rezona imediat
cu acest mesaj și se va apropia cu căldură de cei care vor să-i învețe, chiar dacă îi vor contrazice des
sau nu vor urma toate sfaturile pe care le primesc.
Întâlnirea Soarelui cu Venus din 15 august poate însemna și blocajul voinței. Este adevărat,
a merge pe două fronturi nu este deloc un lucru simplu, nici măcar pentru gemenii care au o putere
mărită de a realiza procese mentale, de a se multiplica în procesul muncii sau chiar de a face mai
multe lucruri în același timp. De aceea durerea sufletească s-ar putea să-și pună amprenta negativă
asupra voinței și gemenii să devină dependenți de ajutorul celorlalți. Nu este indicat să-și subjuge
voința în fața celorlalți, nici măcar atunci când au de-a face cu un ideal nobil, nici măcar atunci când
se află în fața unui profesor excepțional sau în fața unei ființe cu puteri remarcabile. O astfel de
ființă va recunoaște caracterul ambivalent al firii celor născuți în zodia Gemeni și va simții dintr-o
dată că trebuie să le lase libertate de expresie. Dacă un profesor îi oferă acum unui nativ din Gemeni
libertate de expresie el trebuie evitat pentru că gemenii sunt vulnerabil și aceste ființe care au nevoie
de adepți îi vor răni și mai mult.
Dar nimeni nu s-a născut cu cartea în mână, cu toții învățăm, fie din experiențe, fie din ceea
ce povestesc alții, fie prin inspirație. Mijlocul lunii august devine astfel un element definitoriu
pentru gemeni să-și revizuiască anumite atitudini sau comportamente pentru a fi mai corecți cu cei
din jur, pentru a nu se compromite făcând un gest pe care rareori îl fac: să plece fruntea în fața celui
pe care să-l considere mai puternic. În general, gemenii își apreciază adversarul implicându-se în
confruntări directe cu acesta. Pentru că se plictisește repede, un om care nu este puternic sau care nu
este demn de ceea ce crede că reprezintă el va fi imediat ignorat. De această dată va pleca fruntea în
fața celui pe care îl consideră puternic și dacă acesta este un om corect sau are gânduri ascunse
atunci va fi și mai rănit. Dacă se întâmplă acest lucru atunci se oprește în proces, se distruge o
prietenie sau se creează un conflict major care va ține aproximativ un an de zile.
Spre finalul lunii august gemenii devin mai înțelepți. În 20 august când Mercur și Chiron își
vor definitiva opoziția lor vedem că Soarele și Neptun se află în fereastra opoziției lor, dar nu
oricum, ci implicând în toată această confruntare cosmică și planeta Jupiter. Se tem ca nu cumva
norocul pe care l-au protejat cu atât de multă insistență sau efort să nu fie distrus din cauza unui
capricii de moment sau prin expunerea sa în fața unor răutăți gratuite ale celorlalți. Îi vedem pe
gemeni vorbind acum despre cultivarea dreptului la opinie, despre promovarea valorilor tradiționale
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sau despre cultivarea elementului personal, acela pe care în urmă cu aproximativ o lună de zile a
fost îndemnat de contextul astral să și-l cultive. Nici acum nu știe concret cum să-și pună în valoare
un talent, cum să îl cultive. Dar dacă se uită în jur și caută oameni care au trecut prin ceea ce trece el
nativul născut în zodia Gemeni v-a reuși să ignore tentațiile de-acum care strălucesc foarte mult, dar
care îl duc spre alte compromisuri.
De aceea în ultima decadă a lunii august relațiile îi obosesc pe gemeni și îi îndeamnă să fie
serioși prin munca lor să iubească frumosul, obiectele din jur ființele care au rezistat problemelor pe
care ei le-au avut sau le-au făcut celorlalți și să caute liniștea prin intermediul acestora. Dacă au
dificultăți în a transmite un mesaj atunci ar trebui să se gândească că poate nu au ales cea mai bună
modalitate de expresie ori nu s-au raportat la cel mai bun exemplu.
În 23 august Soarele va trece pe zodia Fecioară și de-acum conflictul capătă o nouă expresie.
Pentru că se realizează pe axa Fecioară-Pești această confruntare cosmică le va vorbi gemenilor
despre lipsuri, teama de sărăcie sau probleme cauzate de un patrimoniu. Este posibil ca în termenul
generic de patrimoniu gemeni, prin frământările anterioare, să introducă și aspirațiile, visele sau
proiectele care nu s-au realizat încă. Acesta va fi practic momentul când își vor vedea aceste
proiecte compromise ori li se va spune clar că de unii singuri sau așa cum au gândit nu pot merge
mai departe decât dacă fac ajustări sau dacă se asociază.
Ideea de asociere nu le surâde deloc gemenilor. În 25 august Luna neagră le va trece în casa
iubirii dăruite și s-ar putea să devină puțin cam egoiști sau prefăcuți, să spună una și să facă alta să
accepte această recomandare, să spună că vor urma și până la urmă să nu o respecte. Luna neagră pe
casa urmașilor îi compromite pe gemenii care vor să aducă pe lume un copil sau care se preocupă de
educația celor mici. Meserii legate de justiție, funcții de conducere, consiliere, educație primară sunt
acum lezate cu atât mai mult cu cât acestea fac parte din talentele pe care gemenii și l-au descoperit
recent.
Cea mai mare problemă pe care o poate aduce Luna neagră pe casa a V-a vine din faptul că
gemenii vor refuza acum orice formă de autoritate. Avându-l și pe Saturn în continuare pe casa a
VI-a, recomandarea contextului astral vine în direcția aceasta de a accepta sarcini suplimentare, să
muncească mai mult, să fie mai atenți la munca pe care o prestează deci există riscul ca orice
persoană care se preocupă de echilibrarea, reechilibrarea sau corectarea unui nativii din Gemeni să
fie percepută ca o persoană care nu-și vede de treabă sau care se crede pe nedrept șef. De asemenea,
următoarea perioadă de nouă luni înseamnă pentru gemeni ușurința de a-și atribui roluri mai puțin
corecte care să-i ajute să iasă mai ușor din încurcături. Rolurile ce vin din partea Lunii negre lasă
întotdeauna urme neplăcute, dar mai ales acum când se întâlnește cu Capul Dragonului pe zodia
Balanță. Vor considera că își fac dreptate sau că este bine să spui ca adversarul tău și să faci ca tine.
Problemele care vin din casa a V-a sunt în legătură și cu ceea ce vor să lase în urmă prin
preocupările pe care le au. Dacă până acum nu s-au hotărât în privința cultivării unei abilități sau
exprimării unui talent ar fi bine să amâne cultivarea acesteia pentru aproximativ nouă luni de zile
pentru că Luna din casa creativității îi va duce pe căi întunecate.

SEPTEMBRIE
Au nevoie de intimitate. Visează la o dragoste reciprocă. Se simt măcinat de relații mai
vechi. Luptă împotriva singurătății. Militează pentru drepturile celorlalți. Au tendința de a repeta
aceeași greșeală. Pasiuni periculoase. Devin puternici prin asociere, prin parteneriate. Tentația îi
duce pe un drum greșit. Întâlnesc oameni ciudați. Devin autoritari. Își pierd răbdarea. Se gândesc
să se abțină de la ceva. Visează la o preschimbare miraculoasă a propriei condiții. Se întorc din
drum. Sunt norocoși. Separarea înseamnă victorie. Disconfort. Doar o parte din demersurile în
care se implică le sunt clare. Prea multă tristețe. Sunt admirați. îi disprețuiesc pe cei care seamănă
cu ei.
Nici luna septembrie nu are atât de multe beneficii pentru ei pe cât de mult se așteaptă.
Uitându-se în urmă văd că au avut parte de multe încercări, au fost marginalizați, avantajați sau
dominație de persoane vicioase ori pe care gemenii îi văd sub nivelul lor. Acum, la început de
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septembrie, când Soarele și Neptun își definitivează opoziția lor, iar Venus retrograd împlinește o
conjuncție cu Marte, gemenii au nevoie de intimitate. S-ar putea ca mulți dintre cei născuți în
această zodie să nu aibă parte de persoane sincere în intimitate. Ei s-au preocupat de lucrul acesta de
la începutul anului și s-ar putea să aibă o surpriză neplăcută. Prima decadă a lunii septembrie
reprezintă și pentru gemeni parcurgerea unui teren nesigur. Vor vorbi mai mult despre sinceritate,
respect, dragoste decât să le trăiască în mod concret.
Pentru a face față opozițiilor pe care le primesc din partea unui context social rigid gemenii
vorbesc mult despre justiție însă înclina balanța către dreptatea lor. Vom observa în primele 10 zile
ale lunii septembrie cum gemenii își aduc aminte de prieteniile mai vechi, de intrigile care le-au
măcinat vechile relații și care i-au adus în postura aceasta. Dacă se mențin pe această linia a
rigidității, dacă sunt în continuare inflexibili sau constanți pe această linie a deviațiilor vor explora
durerea singurătății fără să poată schimba într-un fel statutul pe care îl au.
Apelul la tradiție reprezintă acum colacul de salvare. Conștientizează că există un risc foarte
mare să se adâncească într-o greșeală, dar pur și simplu nu se pot abține. Aici vom vedea gemeni
care aleg să se integreze în structuri ciudate. Acestea sub pretextul că militează pentru dreptate sau
pentru construirea unor noi direcții ale societății își defulează toate frustrările ori obsesiile pe care
societatea le tolerează. Din această învălmășeală vor ieși basma curată doar gemeni inteligenți,
profunzi care au cine să-i iubească, au oameni sinceri și calzi la care să se întoarcă după ce rătăcesc
atât de mult pe cărări nebănuite.
Dar în 6 septembrie Venus va reveni la mersul direct și atunci aceste dureri se vor stinge.
Vor deveni și ei calzi cu cei din familie și atunci acest schimb reciproc le va întări armonia în cuplu
sau relațiile cu ceilalți membri ai familiei. Rămâne în continuare o zona dureroasă - relația cu copiii
sau cu cei mai tineri. Mercur aflat în plin tranzit prin zodia Balanță se află acum într-o poziție
delicată față de octava sa superioară, Uranus. Venus revenită la mersul direct din Leu va media
acest conflict de idei, aceste probleme de conștiință prin căldura contactului sau selecție pozitivă a
membrilor din grupul de apartenență.
Acesta nu este însă singurul element care prin mediere aduce redresarea unei situații
abuzive, ci i se alătură și trigonului Marte cu Uranus care înseamnă și transformarea acestei planete
în mediator al opoziției dintre Mercur și Uranus. Acele pasiuni periculoase care sunt active în viața
gemenilor prin atracții către jocuri de noroc pentru a combate stresul, tensiunea sau nemulțumirile
prin lucruri ieșite din comun găsesc acum în jur un echivalent pozitiv: fie oameni de bună factură îi
opresc din a face gesturi regretabile, fie pur și simplu, prin autocenzură, reușesc să se redreseze.
Totuși, în 9 septembrie se împlinește conjuncția Lunii negre cu Capul Dragonului în ziua în
care Mercur trimite o rază negativă către Pluton din casa a VIII-a. Li se recomandă gemenilor să
evite deplasările, iar dacă aleg să țină cont de această recomandare să-și impună liniștea. Dacă nu se
deplasează, dacă nu-și exteriorizează această agitație internă atunci o vor manifesta într-un cadru
mult mai restrâns și există riscul să se accidenteze în timpul unor activități banale, casnice sau într-o
banală deplasare până la magazinul din colț. De asemenea, există riscul, în cazul celor care au
resurse, care sunt puternici, care sunt apreciați de societate și pe care încercările anului 2015 nu i-a
compromis prea mult, ca aceștia să aleagă un traseu greșit. Gemenii pot alege acum să susțină o
persoană dubioasă, o ființă fățarnică, ascunsă, care pe viitor, adică începând cu a doua jumătate a
anului 2016, îi va deveni dușman.
A doua decadă a lunii septembrie îi îndeamnă pe gemeni să-și sedimenteze valorile pe care
le-a acumulat în ultima perioadă. Orientarea acestora către direcții greșite ar putea să reprezinte
momentul de eroare al anului 2015 pe care gemenii să nu-l regrete. Vom vedea că de-a lungul
acestei luni vor mai avea o repriză de retrogradarea lui Mercur, deci ideile care sunt mediate acum
prin intermediul lui Marte sau prin intermediul lui Venus nu sunt de lungă durată. Investesc mult în
libertatea lor și fac demonstrații de forță, devin autoritari sau ridică tonul pentru a fi observați că nu
sunt oameni peste care să se treacă atât de ușor. Procedând în felul acesta nu fac decât să îi enerveze
și mai mult pe adversari și prin intervenția acestora să-și complice și mai mult acele raporturi
sociale pe care nu le stăpânesc foarte bine. De aici poate veni și o provocare pe care dacă o depășesc
gemenii vor deveni cu adevărat puternici poate chiar mai puternice din tot zodiacul în această
perioadă.
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Marcajul de pe casa a V-a explorează anumite complexe de inferioritate pe care le au în
general față de persoanele de succes. Fie au prejudecăți considerând că nu aveau cum să ajung acolo
prin mijloace corecte decât prin compromisuri sau prin alte demersuri periculoase, fie se gândesc că
au ajuns acolo dintr-odată ca șansa destinului. De această dată niciuna dintre cele două variante nu-i
ajută pe gemenii să-nțeleagă ce se-ntâmplă cu modelele lor. Neprimind un răspuns imediat aceștia
vor dori să-și depășească anumite limite și vom vedea că multe din datele pe care le vor săvârși vor
fi menite să îi lezeze și mai mult. Cu alte cuvinte, în încercarea de a arăta că sunt și ei după chipul și
asemănarea modelului pe care și l-au luat gemenii își vor afecta sănătatea, vor consuma substanțe
care stimulează vor ține dietă, vor renunța la somn sau vor face prea mult sport. Pentru că de felul
lor sunt persoane flexibile, istețe, vor înțelege că până la urmă acest demers este sortit eșecului. Au
nevoie acum deci să aibă încredere în ei înșiși, iar familia, anturajul prietenii cei care nu vor să-i
păcălească ori care se uită la ei cu admirație, cu respect sau cu dragoste vor trebui să-și
suplimenteze aceste emanații pentru a ajuta nativul din Gemeni să depășească acest impas.
Accentuare zodiei Balanță pentru gemeni înseamnă un prea mare elan. Se insistă în
avertismentele astrale pe această nevoie de celălalt, pe această necesitate de a se asocia, de a pune
bază pe cei din jur, de a cere de la ceilalți mai mult decât pot da și de a face acest lucru cu
promisiunea că la un moment dat, pe viitor, când aceștia vor trece prin situații similare ori vor avea
nevoie, nativul din Gemeni le va fi alături. Nu se știe dacă în totalitate aceasta este o simplă
expresie, o vorbă aruncată în vânt sau dacă nu cumva cred cu tărie acest lucru. Luna neagră
compromite această informație și ne spune nouă, celor care citim mesajul astral, doar că încercarea
de acum, dacă este depășită, dacă nu este înțeleasă prost independența, libertatea, ajutorul celuilalt
atunci evenimentele se așază la baza unui edificiu durabil. În 18 septembrie Saturn va reveni în
zodia Săgetător și vom vedea din nou gemeni inspirați, puternici care își permit din nou să întârzie,
să se alinte, atunci când nu trebuie, adică să devină ceea ce le este cel mai ușor: o pată de culoare.
Le va plăcea mult această ipostază însă sunt avertizați că dacă Saturn s-a întors de această
dată definitiv în zodia Săgetător nu se întâmplă decât că scapă de o parte din problemele de natură
profesională sau anumite interdicții care l-au schimbat programul de lucru, ora de trezire, i-a slăbit
organic, dar nu le-am modificat în totalitate cadrul în care se manifesta. Acum se întorc la cadrul pe
care l-au parcurs în prima parte a anului. Dacă avem de a face cu gemeni norocoși, care au dovedit
că în jurul lor plutește șansa și nu trebuie decât să se decidă pe ce traseu să pornească, atunci
poziționarea lui Saturn pe casa a VII-a reprezintă pentru ei stabilizarea unui câștig, impunerea unei
măsuri prin însușirea căreia gemenii devin ființe reprezentative, lideri de opinie sau persoane cu un
statut nou. Putem vorbi aici și de a desface o căsătorie întârziată sau despre separare, divorț, adică
despre o decizie categorică care îi va face nativului din Gemeni, care nu au avut atât de multe
probleme în ultimele luni, să se consolideze și mai mult pe această linie a șansei, a norocului, a
avantajului.
Trecerea Soarelui în zodia Balanță accentuează această latură interesantă și, în plus față de
ceea ce am indicat până acum, aduce acestora dorința de a riposta în fața unor presiuni. Pentru că
presiunile vin pe de o parte din zona casei a VIII-a, adică de la Pluton, putem considera că acum
gemenii își fac griji pentru bani, vor să câștige ușor, vor să primească fără să facă prea mare efort
ori să se implice în proiecte unde să aibă doar rol figurativ, dar pentru această poziție să fie
recompensați substanțial.
24 septembrie înseamnă și întâlnirea Soarelui cu Capul Dragonului, iar această dorință a lor
de a trăi bine, de a găsi cele mai simple soluții la problemele cu care se confruntă pentru a nu pierde
timpul sau pentru a nu se întuneca, se transformă în realitate. Nu vorbim aici de simple dorințe,
pentru că nu este o banală conjuncție între Soare și Capul Dragonului care se împlinește în fiecare
an, ci de întâlnirea celor doi protagoniști cu Luna neagră, Junon și Mercur. S-ar putea ca lucrurile să
scape de sub control pentru că din 17 septembrie Mercur este retrograd în zodia Balanță adică să-și
îndrepte atenția către probleme mai vechi în loc să privească spre viitor. Este adevărat li se cere
acum să facă un efort, să se detașeze de acest disconfort, să își asume riscul unor acțiuni și să devină
creatori de valori deși toată lumea este împotriva lor. Ar putea pentru a găsi cea mai bună soluție să
apeleze la un artificiu mental, să-și imagineze, spre exemplu, că oamenii aceia care sunt împotriva
lor nu există. Se pot detașa ușor de sentimentele apăsătoare, iar acum când Venus se află în
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continuare în tranzit prin casa comunicării sau prin zodia Leu dacă au în jurul lor câțiva oameni cu
care se simt bine pot foarte ușor să ignore toată planeta. Riscurile care le vin din casa a V-a sunt
importante de aceea apelul la acest artificiu este unul cât se poate de serios, de necesar.
Momentul 25 septembrie când Marte va intra pe casa familiei ar putea să schimbe puțin
atmosfera de acolo. Putem spune că poziția lui Marte pe casa a IV-a ar putea să le aducă acestora
divergente de opinie sau să le tulbure atmosfera în familie pentru că Jupiter se află acolo de ceva
vreme și deja anumite lucrurile le sunt clare gemenilor despre cine dorește să-i ajute și cine nu. Prin
intrarea lui Marte pe Fecioară se vor gândi, la fel cum s-au gândit și în mijlocul lunii septembrie, că
ar fi cazul să-și schimbe statutul. Modul în care sunt îndemnați acum să facă acest lucru nu prea le
convine, de aici pot apărea multe disensiuni ori anumite schimburi de replici din care gemenii să nu
iasă învingători. Din nou atragem atenția asupra faptului că acestea sunt lecțiile vieții, experiențele
pe care trebuie să le depășească pentru că aici, în această lume materială, nu totul este bun, simplu
și ușor de obținut.
Pentru că aglomerarea de planete de prin zodia Balanță înseamnă și conjuncția asteroidul
Junon cu Luna neagră Gemeni ar putea să devină prea duri cu cei din jur. Au o bună capacitate de
execuție sunt lideri eficienți însă metodele la care apelează s-ar putea să nu fie dintre cele mai bune.
Rănile pe care le provoacă acum suferința pe care o las în jur ușurința cu care jignesc sau acuză lasă
în urmă multă tristețe.
Luna plină din 28 septembrie le arată că termenii nu sunt folosiți corect, că acuzațiile acestea
pe care le fac celor din jur le abordează doar pentru a-și dovedi puterea sau doar pentru că au ajuns
să creadă cu tărie într-o dreptate falsă. Crizele în relații, accentuate deja de ceea ce se întâmplă pe
casele IV - X poate aduce dezamăgiri sau trădări în dragoste ceea ce ar putea reprezenta pentru ei o
gravă lovitura. Se vor distanța de cei pe care i-au admirat, i-au iubit, i-au sedus, iar acum se simt
abandonați din cauza celor pe care i-au disprețuit. Acesta este, de altfel, un mecanism clasic prin
care un individ ajunge să-și disprețuiască și mai mult dușmanii doar pentru că prietenii nu mai au
încredere în el, văzându-l atât de înverșunat împotriva unor adversari. De aceea acum, la final de
luna septembrie, gemenii sunt îndemnați să-și reamintească faptul că acolo unde le este puterea, le
stă și slăbiciunea cea mai mare. Dacă aleg să dovedească puterea, abilitatea, spiritul organizatoric
sau puterea de execuție s-ar putea să lase celor dragi o impresie falsă despre ei, adică aceștia să nu-i
poată vedea așa cum sunt în realitate, ci doar prin aceste gesturi. Dacă fac aceste gesturi importante
prin cultivarea iubirii, prin sancțiunea răului care se proliferează sau a vulgarității atunci dragostea
și respectul celor din jur le vor fi garantate până la finalul anului.

OCTOMBRIE
Revigorarea resurselor. Obțin privilegii noi. Sentimentele sunt vulnerabile. Se simt
zdruncinați în propria credință. Dezamăgirea nu mai poate fi întoarsă. Au nevoie de intimitate.
Devitalizarea înseamnă boală. Au nevoie de ajutor pentru a rezolva o tensiune. Dezamăgirea le
afectează raporturile sociale. Sensibilitate. Creativitate. Fac orice de dragul fericirii. Iau decizii pe
frică. Experiențe majore. Sunt mai atenți la limbaj. Își ajustează comportamentul. Lasă impresia că
nu se tem. Uită ușor. Un adversar descoperă un punct vulnerabil. Au nevoie de activitate. Devin
prea raționali. Frământări inutile. Constată că le lipsește un bagaj important de cunoștințe. Iubirea
îi ajută să intre pe făgașul normal.
În un octombrie gemenii vor sa se redreseze. Se accentuează puternic cele două case IV și V
și sunt invitați să reevalueze constrângerile lunii septembrie. De această dată aceste constrângeri
primesc un gir pozitiv din partea lui Pluton de pe casa a VIII-a și resursele lor se înmulțesc. Vorbim
aici și despre îmbunătățirea imaginii sociale prin administrarea unor bunuri sau prin investiții pe
care gemenii doresc să le facă cu scopul de a obține o poziție privilegiată în societate.
Zona sentimentelor este în continuare vulnerabilă, gemenii fiind zdruncinați și prin credință,
prin sinceritatea pe care au investit-o în oamenii care i-au dezamăgit. Chiar din 2 octombrie, când
Mercur și Junon vor fi în conjuncție, Mercur fiind în continuare în mers retrograd, un adevăr este
vândut la tarabă și intimitatea gemenilor este compromisă.
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Iau astfel contact cu o formă de fățărnicie care va fi atât de bine ascunsă încât până și pe ei
care sunt destul de atenți la investiga situații de genul acesta reușesc să-i păcălească, Aici nu este
vorba neapărat de neatenție ori de o minciună foarte abilă cât de putere de convingere. Cei cu care
colaborează gemenii acum sunt atât de insistenți, au putere de convingere atât de mare încât reușesc
să folosească multe din tertipuri sau instrumentele în fața cărora, în general, gemenii cedează. Acum
se vor folosi în primul rând de dorința lor de a se distra, de a-și elibera ființa de tensiune, de grijă,
de lipsuri poate chiar de boală și apoi nevoia lor de stabilitate în familie. Dacă merg pe această linie,
dacă acceptă ajutorul acestor persoane nu vor avea câștig de niciuna dintre cele două părți. Cert este
că acum când Soarele a intrat deja în fereastra opoziției cu Uranus nimeni nu se gândește la soluții
imposibile, dar spre ei vin numai invitații penibile pe care nu le pot transforma în evenimente
remarcabile. De aici și dezamăgiri care le pot afecta raporturile sociale sau modul cum aleg să
lucreze.
Careul care Soarele și Pluton îl împlinesc în 6 octombrie când Soarele se află în opoziție cu
Uranus arată faptul că gemenii încep să se sature de regulile celorlalți. Ei au considerat că au nevoie
de oameni în jur pentru a face un schimb interesant de informații pentru a vorbi despre diverse
subiecte sau pentru că se ajuta unii pe alții în mod egal și echidistant, nu pentru a primi ordine din
partea celorlalți. Acum se trezesc în fața unor situații stranii care le spun că în ultima perioadă mai
mult au de executat ordine subtile, transmise cu viclenie din partea unor personaje de proastă
factură.
Gemenii care sunt sensibili la magnetismul astral, care percep arhetipurile sau simt energia
într-un anumit fel vor simți această primă decadă a lunii octombrie cape o invitație la iertare. Vor
putea simți și pericolul care se află în viețile lor, dar și bucuria care se ascunde dincolo de aceste
încercări. Capul Dragonului se află acum pe ultimul grad al zodiei Fecioară și le aduce această
percepție stranie fără să existe un istoric al evenimentelor concrete la care să facă apel. Practic
gradul 29 al zodiei care ar trebui să sintetizeze experiențele parcurse de-a lungul zodiei este tranzitat
acum de Capul Dragonului însă în sensul invers de deplasare prin zodiac. Cu alte cuvinte atinge
momentul sintezei fără a avea ce să sintetizeze. Din fericire, pentru că este vorba de Capul
Dragonului, informațiile cu care acesta lucrează depășesc sfera îngustă a lumii materiale. Bucuria
transformării evoluției prin depășirea unor încercări sau prin suferință, gânduri, gemenii chiar dacă
nu vor fi constanți în această meditație a vieții atât cât se vor gândi le va fi de folos.
În 8 octombrie Venus le-a intră pe casa familiei, în Fecioară și pentru că sunt de felul lor
instabili sau foarte volubili gemenii, prin această poziția lui Venus, au nevoie de certitudini. Dacă
luăm în calcul și faptul că pe 9 octombrie Mercur care nu a apucat prin retrogradare să părăsească
zodia Balanță își revine la mersul direct înțelegem că acum este vorba, în cazul gemenilor, despre
decizii luate de frică. Gemenii au un mod foarte neobișnuit de a reacționa la frică. Devin atenți,
foarte vigilenți, foarte concentrați, eficienți în munca pe care-o prestează și condescendenți față de
cei din jur. Aceste atitudini puse pe seama faptului că din 10 octombrie Capul Dragonului intră în
Fecioară pe gradul 29, având roluri care l-am indicat mai sus înțelegem că gemenii se vor teme
acum pentru intimitatea lor
Având în față tot timpul ceea ce ar putea pierde sau compromisurile la care se supun,
gemenii acceptă cu mai multă ușurință anumite restricții considerând că dacă procedează în felul
acesta își garantează liniștea în familie. Venus și Saturn sunt la începutul celei de-a doua decade în
careu și îi putem vedea pe gemeni acum îngrijorați pentru viitorul lor s-au dispuși tot timpul să
critice anumite reacții ale celor din jur pe motiv că nu-i respectă sau nu le acordă atenția cuvenită.
În realitate, viața îi trimite pe gemeni la lucru îi îndeamnă să ia tot felul de decizii, să vorbească
într-un anumit fel cu cei din jur să se arate interesați de obiecte stranii ori să generalizeze după doar
câteva cazuri particulare pe care le au în preajmă. Pentru că au scăpat de corvoada lui Mercur
retrograd pot acum sa aibă pentru cei din jur aparența omului înțelept care a înțeles tot ceea ce
trebuia înțeles din experiențele vieții. Vorbesc frumos, elegant, sunt atenți la limbaj și vor ca prin
informația pe care o transferă să-și repare relațiile compromise în ultima vreme. Dacă luăm în calcul
toate aceste accente morale ale grupurilor de planete pe casele IV și V am putea să ne gândim că
disciplina, atât de vizibil arătată de gemeni, reprezintă un mod disimulat prin care acest nativ își
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evaluează anturajul. Arătându-se într-un anumit termen va vedea cine-i seamănă și cine nu pentru
ca pe viitor să știe care este calitatea partenerilor săi.
În continuare se menține riscul dezamăgirilor în dragoste mai ales pentru cei care au făcut
acum un pas important în viață, adică s-au căsătorit sau au divorțat, cei care și-au schimbat statutul
ori care s-au trezit dintr-o dată altfel.
Pluton casa a VIII-a le aduce de câțiva ani experiențe stranii, abisale, cu care nu se simt
deloc în regulă și pe care nu le consideră confortabile, iar acum când Lună neagră le trece prin
balanță, viața lor dă semne că se schimbă din nou. Nu putem anticipa dacă este vorba despre un
eveniment nefericit, pentru că Luna neagră le spune oamenilor cat de rea a fost după ce evenimentul
s-a consumat. Este posibil ca acum, când anumite întâmplări sunt categorice, când li se încălzesc
sângele în vene, când devin din nou activi sau sunt băgați în seamă, anumite situații pe care le
parcurg să fie plăcute. Limbajul folosit îi consumă sau se simt cumva constrânși să vorbească
frumos cu cei care le atribuie fapte pe care nu le-au făcut ori care îi acuză pe nedrept.
De confruntări gemenii nu se tem, ci ar putea să le fie frică în fața uitării. Dacă sunt uitați,
ignoranți dacă nu sunt importanți pentru cei din jur, dacă nu li se spune lucrul acesta chiar dacă știu
că sunt mințiți atunci suferă mult și se usucă pe picioare.
18 octombrie devine o zi importantă pentru gemeni deoarece Marte și Jupiter se vor întâlni
într-o conjuncție pe zodia Fecioară, acolo unde se află de ceva vreme și Venus, iar acest grup de
planete primește o opoziție redutabilă din partea lui Chiron de pe casa a X-a. Ceea ce au încercat ei
să redreseze în planul social, imaginea spre care au orientat o mare parte din resursele lor se află
acum în impas. Sunt invitați să suplimenteze energia pe care trebuie s-o consume, să plătească din
nou biletul pe care l-au pierdut sau să investească din nou în același domeniu, în aceeași firmă, în
aceleași lucruri pentru că se tem, pentru că nu acceptă refuzul și acesta reprezintă punctul cel mai
vulnerabil al lunii octombrie.
Dacă un adversar le descoperă acest punct vulnerabil atunci gemenii vor fi păcăliți, furați
deposedați, vor rămâne fără multe din cele care l-au acumulat în ultima vreme și nici nu-și vor da
seama cât de repede se va întâmpla acest lucru. Au nevoie să-și protejeze intimitatea așa cum au
intuit la începutul acestei luni sau în ultima perioadă a lunii septembrie. Este de la sine înțeles că
dacă nu țin cont de aceste avertismente astrale, atunci pot surveni anumite rupturi în relațiile lor.
Este posibil ca aceste rupturi să se mai fi produs altădată cu aceleași persoane, iar gemenii să
rămână singuri cu plăcerile periculoase împotriva cărora nu au folosit armele pe care le au. De
asemenea, există riscul ca un gemeni rănit să devină treptat parte integrantă a celui care l-a abuzat,
adică din dorința de a mai câștigat ceva și de a nu pierde totul să se lase antrenați în alte jocuri
gândind că, pe de-o parte, câștigă, iar pe de altă parte așteaptă momentul când ar putea să se
răzbune.
În a treia decadă a lunii octombrie gemenii au nevoie de activitate. În 22 octombrie Pluton și
Junon își definitivează careul pe care îl împlinesc de ceva vreme și pentru că Junon se află în
fereastra opoziției cu Uranus se poate vorbi în cazul gemenilor despre plăceri periculoase. Nu este
însă nimic nou, chiar dacă Uranus intervine asupra acestei ecuații astrale, gemenii cam știu la ce să
se aștepte din relațiile delicate pe care le explorează acum. Dacă se află în conflict cu un adversar
atunci vor știi ce instrumente să folosească, la ce metode să apeleze și când să atace.
23 octombrie reprezintă însă un moment important de viață. Acum se simt motivați să ia
decizii importante, să nu se mai lase în voia sentimentalismului apăsător, dureros și să devină
raționali. Este greu cu Venus în Fecioară ca un gemeni să devină rațional. Este greu însă cu Mercur
în Balanță să se mențină pe această linie a rațiunii. De aceea prin această nouă dispunerea astrală
gemenii își explorează o altă latură a firii lor, aceea care este legată de sentimentul profund pe care
doresc să-l arate. Este mai ușor să vorbească despre lucrurile pe care toată lumea le recunoaștem, să
fie volubili, comunicativi, prezenți, accesibili, dar nu visători. Pluton are acum un cuvânt important
de spus în relațiile pe care le construiește cu planetele din Fecioară sau din Balanță. De aceea,
trecerea Soarelui în Scorpion pe casa muncii în 23 octombrie se produce cu mare emoție pentru
gemeni. Se reîntorc la preocupări mai vechi, își descoperă virtuțile care le-au ignorat sau devin
dintr-odată cuprinși de un sentiment straniu. Asta se întâmplă pentru că Soarele, intrând pe acest
semn de apă, intră de fapt în fereastra trigonului cu Neptun. Acum înțeleg că dacă nu muncesc, în
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permanență vor fi dezamăgiți de realizările sociale sau niciodată nu vor reuși să obțină succesul
notabil pe care-l caută decât dacă îl cumpără.
În 25 octombrie Mercur și Uranus vor fi din nou în opoziție, însă de această dată Mercur se
află în mers direct și constrângeri sociale sau divergentele de opinie devin pentru gemeni
constructive. Cu alte cuvinte dacă trec prin frământări sau dacă au întrebări, vor primi răspunsuri
imediate și chiar dacă tonul nu este folosit cum trebuie chiar dacă informația este incompletă ori
acestea vin de la oameni pe care nu-i apreciază prea mult se simt bine, confortabil pentru că sunt
situații pe care le pot controla.
Dacă de-a lungul anului, dar și în anii anteriori s-au temut de acele sentimente abisale pe
care nu au știut să le gestioneze în modul cel mai corect sau util pentru ei acum când se împlinește
faza de Lună plină în Scorpion vor manifesta un interes straniu către valorile materiale, schimbând
ușă pretențiile pe care le au față de colaboratori, față de societate sau față de ei înșiși. Acesta nu este
un semn de progres așa cum va considera anturajul. Este semnul unei regresii sau momentul în care
gemenii arată că au obosit, că au nevoie de o pauza, că nu pot obține rezultatul scontat pe motiv că
le lipsește un bagaj important de cunoștințe. Atracția către nefiresc devine acum cu Soarele în
Scorpion și Luna în Taur un moment vulgar, penibil sau delicat din viața unui nativ născut în
Gemeni despre care puțin din jurul său știu.
Spre finalul lunii octombrie când se definitivează trigonul dintre Soare și Neptun gemeni au
puterea ca aceste mesaje ale iubirii răstălmăcite sau vulgare să fie încadrată pe un făgaș normal
adică să considere că au nevoie să cunoască și lucrurile acestea, să le știe direct de la sursă sau poate
din practică.
Pentru că Luna neagră în continuare se află în fereastra careului cu Pluton ceea ce le revine
gemenilor, adică acele orientări nefirești sau acele explorări ale sentimentelor abisale sunt de
asemenea recunoscute ușor pentru că s-a mai întâlnit cu ele în ultimii ani.

NOIEMBRIE
Se preocupă de familie. Lucrurile sunt ținute sub control. Tensiuni pe subordonare. Obțin
informații suplimentare despre starea de sănătate. Au nevoie de mai multă independență. Nu se
încred în promisiunile celorlalți. Se bazează mult pe nostalgie. Sunt inventivi. Fac o sinteză a
evenimentelor acestui an. Se bucură de lucruri mărunte. Vor să se transforme. Invidie. Își doresc să
se relaxeze. Se preocupă de ceea ce este important pentru ceilalți. Judecată superficială. Greșeli
lamentabile. Compromisuri. Se pune problema educației. Vor să simplifice limbajul. Fac planuri pe
termen lung.
Problemele cu care gemenii s-au confruntat în segmentul familiei tind acum să se diminueze
ori să fie înlăturate. Rămân în casa a IV-a, în casa familiei, Jupiter, Capul Dragonului și o perioadă
acestei luni și Marte. În lunile anterioare au avut această zonă puternic încărcată, iar acum totul s-a
degajat, această casă arătând că, în segmentul familiei, gemenii se simt mai siguri pe ei, mai
puternici și chiar dacă prezența lui Marte acolo ar putea să le aducă anumite animozitățile ori
divergențe de opinie, lucrurile sunt ținute sub control. Apare însă începând cu această primă decadă
a lunii noiembrie un segment nou care începe treptat să-și impună punctul de vedere. Este vorba
despre casa a VI-a a bolilor acute, a subordonării pe care gemenii au explorat-o în vară, când Saturn
le-a trecut pentru ultima dată în acest ciclu pe-acolo. Acum sunt din nou informați referitoare la
starea de sănătate ori au noi raporturi sociale pe care vor să le exploreze cu intensitate ori cu
originalitate. De această dată, Soarele, o bună bucată de vreme, va fi în fereastră trigonului cu
Neptun și sextilul cu Pluton înseamnă de fapt un triunghi minor cu Pluton focar, iar de aici
elementele ascunse vin spre ei din nevoia de independență sau din curiozitatea de a inventa
reprezintă o nouă modalitate de a relaționa cu colegii sau persoanele din jur. Casa a VI-a acum le
aduce acestora pe multe ambiții. Marte se află în Fecioară, zodie care în manuale de astrologie
patronează prin analogie casa a VI-a, și le aduce acestora ambiții noi la locul de muncă. Pentru că
am văzut, până și gemenii sunt în stare să țină un secret, să ascundă lucruri care ar putea să-i
compromită, toata lumea va avea ceva de ascuns.
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3 noiembrie este însă o zi decisivă la acest capitol. Venus în conjuncție cu Marte pe zodia
Fecioară trece mai repede decât Marte în zodia Balanță. Apoi Uranus își va definitiva opoziția cu
Junon, iar Jupiter opoziția cu Chiron. Cele patru elemente astrale, Capul Dragonului, Marte, Venus
și Luna Neagră sunt cuprinse între cele două poziții ca într-un foarfece. Aceste unghiuri le arată
gemenilor că încă nu pot fi siguri pe promisiunile celor din jur pentru că încă nu au dovedit că
raporturile sociale pentru partenerii lor de dialog, pentru colaboratori sunt lipsite de pericol.
De această dată vom vedea gemenii încărcați de o nostalgie aparte. Se vor gândi că dacă au
mai mulți bani, dacă au mai multe cunoștințe sau dacă s-ar fi născut și ei într-o familie diferită de
cea pe care o au acum atunci ar fi avut mai mult noroc. Norocul de acum este misterios. Jupiter și
Pluton sunt într-o relație pozitivă, iar resursele care le vin și care plutesc în jurul lor de câțiva ani au
acum darul de a media starea de sănătate. Dintr-o dată le trece durere de cap, durerea de spate sau
anumite probleme de natură fiziologică dacă primesc un cadou dacă sunt scoși la film ori dacă li se
promite că de două ori pe săptămână vor face o plimbare prin oraș sau prin alte localități. Gemenii
iubesc foarte mult această diversitate și nu se gândesc absolut deloc la faptul că s-ar putea ca
această ieșire din ritm să însemne și întâlnirea cu anumite accidente, cu pericole sau că s-ar putea ca
toate resursele pe care le-au acumulat de la începutul anului să se risipească într-o lună de zile. Dacă
au satisfacție, nu-i mai interesează.
Însă toată această diversitate nu poate suplini golul sufletesc pe care gemenii îl simt foarte
intens acum. Din 8 noiembrie când Venus va intra în balanță pe casa a V-a gemenii se vor
transforma în niște trubaduri. Nu mai contează că tot anul au suferit, a avut conflicte sau au parcurs
anumite perioade complicate. Acum se bucură de lucrurile mărunte, se bucură până și de încercările
vieții, de oamenii mincinoși pe care-i au în jur, de faptul că există persoane care le strică renumele,
care le spun diverse povești chiar dacă sunt convinși ca acestea sunt inventate.
Faptul că în 9 noiembrie Soarele și Chiron vor fi într-un trigon arată că gemenii au acum o
mare putere de transformare. Firea lor se schimbă, sunt mai atenți la procesul de lucru, colaborează
altfel cu colegii sau visează mai puțin la proiecte care nu pot fi realizate și se preocupă mai mult de
organizare, de disciplină, de respect față de munca celorlalți.
Am văzut însă că de-a lungul anului 2015 gemeni au mai avut ocazia să treacă prin situații
de genul acesta. De această dată însă când Soarele și Jupiter vor fi într-o relație bună, așa cum se
întâmplă în 11 noiembrie, prieteniile lor se dovedesc foarte utile nu doar că este răscolit un trecut
plăcut gemenilor, dar se dovedesc a fi creativi, au viziune asupra reorganizării procesului de lucru și
dintr-o dată simt că se pot baza pe oamenii din jur. Cu toate acestea prezența Luni negre pe casa a
V-a arată că au în continuare o aversiune față de cei care sunt mai bogați decât ei, care câștiga mai
ușor sau care vor să le dea lecții. Cu toate acestea, prezența lui Venus în Balanță îi bucură foarte
mult le încălzesc sentimentele, le fac să fie preocupați de eleganță, de un stil nou de exprimare, de
oameni frumoși, să aprecieze valoarea indiferent cum se exprimă ea și să nu refuze aventura chiar
dacă ea ar putea să fie încărcată de risc.
Marcajul de pe casa a V-a, acela care acum este dat de alte corpuri cerești, mențin aceleași
probleme însă o fac să se exprime prin intermediul altor persoane. Este posibil ca gemenii să facă
acum o asociație, se rotesc între ei la funcția de conducere ori se caută unii pe alții pentru a-și
povesti ce puternici sunt și cât de mult noroc au în viață. De acest lucru vor fi atrași mai curând
gemeni care nu aprofundează domeniile în care lucrează sau care sunt de felul lor puțin mai
superficiali. Nu prea s-a mai văzut gemeni profunzi care muncesc de dimineața până seara, care au
idealuri foarte înalte și care de câțiva ani buni lucrează la un proiect care, după părerea lor, va rupe
gura târgului. Aceștia vor avea acum vise premonitorii, vor știi spre ce să se îndrepte care sunt
elementele care trebuie integrate în proiectul lor pentru ca acesta să se finalizeze mai repede.
Înțelegem că prezența Lunii negre pe casa a V-a nu are în această luna noiembrie un impact
atât de periculos sau de negativ. Acolo unde el se va concretiza va fi dat de efectul unor fapte pe
care l-au săvârșit într-o perioadă neagră a anului 2015. Acum au respect, sunt atenți la detalii, nu
vor să fie duri și urmăresc să-i protejeze pe cei din jur. Dacă mai și greșesc, dorindu-și distracție,
deconectare, relaxare, trebuie iertați pentru că în această perioada a anului au tendința de a exagera
cam în toate privințele.
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Cu adevărat riscantă este conjuncția lui Venus cu Luna neagră din 17 noiembrie. Este
posibil ca acesta să fie un moment trist din viața lor când se lasă seduși și de personaje inferioare,
poate chiar de nativi care nu sunt din zodia lor și care urmăresc să le fure rezultatele muncii ori să-i
compromită față de anumite persoane, despre care gemenii s-au lăudat că vor să și-i transforme în
protectori. Cu alte cuvinte, viitorii parteneri ai gemenilor află acum despre aceștia că nu sunt
persoane inspirate, bine informate sau pregătite din punct de vedere profesional. Informațiile
acestea care ajung la urechile lor sunt acum tratate cu o ușoară indiferență, pentru că un nativ
gemeni nu le-a atras încă atenție. Se va întâmpla acest lucru abia în luna decembrie însă atunci
aceste persoane știu deja anumite lucruri compromițătoare despre nativii născuți în zodia Gemeni și
vor reacționa. În mare parte, acesta este compromisul sau acesta este pericolul pe care trebuie un
nativ din Gemeni să îl depășească în mijlocul lunii noiembrie.
Recomandarea urmărește, în cazul nativilor născuți în zodia Gemeni, ca aceștia să se țină
departe de orice formă de tentație de pe 15 noiembrie când Luna va intra în zodia Capricorn și le va
trezi dorințele primare până în 18 noiembrie când Neptun își va reveni la mersul direct. Dacă în
această perioadă, când se împlinește și o conjuncție între Soare și Mercur, gemenii sunt atenți la ei
înșiși, își cultivă și dorințele superioare, se preocupă și de lucrurile care sunt importante pentru
ceilalți, renunțând complet la ceea ce i-ar interesa pe ei, vor avea parte de o depășire a destinului, de
o vindecare a unei răni pe care de-a lungul acestui an au încercat de mai multe ori să o închidă și nu
au putut. De această dată este simplu: trebuie doar să urmeze această recomandare.
Revenirea lui Neptun la mersul direct înseamnă degajarea demnității sociale de anumite
presiuni sau impresii false pe care anturajul o are deseori despre acest nativ. Cu toții se vor gândi că
nimeni nu este perfect și atunci va beneficia și un nativ din zodia gemeni de această clemență ori de
prezumția de nevinovăție, în cazul în care a fost acuzat de o întâmplare care s-a consumat în mod
real.
Ultima decadă a lunii noiembrie aduce gemenilor procese de conștiință. Chiar în 20
noiembrie Mercur le va intra pe zodia Săgetător, pe casa parteneriatelor și le va arăta acestora ce
multă diversitate există dacă ar fi pregătiți, dacă ar vrea să fie administratori de valori ori dacă ar
avea timp. Acum nu au nici timp, nici resurse, iar oamenii îi judecă superficial. Trecerea lui Marte
în zodia Balanță eveniment care s-au consumat deja în decada anterioară îi plasează pe aceștia în
fereastra careului cu Pluton. Acum gemenii au mustrări de conștiință ori se gândesc cu grijă la ziua
de mâine pe motiv că s-ar putea baza pe cineva din jur poate chiar pe o persoană pe care o iubește
mult sau cu care acum colaborează ca să afle mai multe despre el. În egală măsură se teme că nu a
fost corect, că nu a fost sincer sau a greșit lamentabil în luna iulie a acestui an și acum se va afla.
Această greșeală care va vorbi foarte mult despre viitorul gemenilor reprezintă practic o pată
de culoare pentru grupul de apartenență. Judecând în contextul social această eroare nu este cu
nimic diferită față de erori similare făcute de celelalte semne zodiacale, dar pentru ei există alte
consecințe. Acum când Marte trece prin casa iubirii dăruite și când această axă a afectivității este
încercată de instabilitate sau minciună încearcă să-și ofere o explicație și singura explicație
plauzibilă este aceea legată de ceea ce au făcut în luna iulie.
Trecerea Soarelui în Săgetător în 22 noiembrie nu va putea să compenseze deficitul de
atenție sau neputința de a se face înțeleși. Există o rutină acum care obosește foarte mult și care îi
oprește din a valorifica aceste momente inedite. Tipul inferior își va călca onoarea în picioare și se
va asocia cu cei puternici ori cu cei în vârstă care au dominat până acum, arătând că suferința, acolo
unde există, este doar a lui și nu dorește să acuze pe nimeni, nu dorește să invite pe nimeni în
preajma sa pentru a avea un număr pe care să plângă. Totuși, pentru că Venus i se opune lui Uranus
avem de-a face în această perioadă cu gemeni care se simt nesiguri pe ceea ce gândesc, pe ceea ce
simt care au o relație proastă cu proprii copii, dacă sunt învârstă sau care nu știu cum să se facă
înțeleși. Cu toate că Mercur trimite un trigon către Uranus acolo unde este nevoie de o picătură de
sentimente pentru ca mesajul său prinde să fie înțeles, lucrurile intră din nou în criză.
Luna plină din 26 noiembrie ar putea să le complice relațiile sociale. Chiar dacă aceste
probleme cu care se confruntă par să fie cunoscute, pentru că Luna se află pe semnul lor, faptul că
avem de-a face cu opoziția a luminariilor se va pune problema educației pe care gemenii nu reușesc
să o integreze în temperamentul lor. Fie că este vorba despre promisiuni pe care nu și le mai pot
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duce la îndeplinire, fie că întârzie în derularea anumitor etape ale proiectelor mai mari sau că sunt
atât de triști și de îndurerați încât invocă celor din jur un moment de pauză. Este cazul acum se
ceară un moment de pauză. Este nevoie să se acționeze în forță pentru că având luna pe semnul lor
și Soarele în zodia Săgetător, deci o Luna plina în Săgetător acesta pare să fie singurul moment de
final de an când gemenii ar putea să compenseze tot acest complex de factori negativi toată această
tulburare a moralității printr-un exemplu pozitiv. Dacă acum fac fapte bune, dacă acum se văd de-a
curmezișul unor nedreptăți pentru a salva pe cineva o ființă umana, un animal sau pentru a repara un
obiect pentru a proteja un concept sau pentru a promova o idee care va fi pe viitor util celorlalți, se
va salva pe sine și prin această formă de protecție care îi este întoarsă prin mecanismul cauză - efect
nativul din Gemeni iese din nou la rampă și devine foarte important pentru cei din jur.
Întâlnirea soarelui cu Saturn pe casa parteneriatelor le cere acestora să-și respecte
promisiunea, să fie responsabil cu partenerii de afaceri sau să accepte o înfrângere. Lucrurile acum
sunt decisive, categorice sau spuse într-un mod care îi nemulțumește. Este important acum confortul
afectiv chiar dacă Venus în domiciliu, dar și într-o casă în care se exprimă ușor, casa a V-a, le spune
altceva. Întâlnirea Soarelui cu Saturn le va vorbi gemenilor despre ceea ce îi enervează cel mai
mult. Au nevoie de disciplină, să respecte autoritatea unei structuri sau unei persoane pentru a-și
proteja valorile personale. În ochii grupului pentru societate sau raportând la valorile grupului de
apartenență, valorile personale sunt mărunte. Cu toate acestea valorile nativului gemeni sunt acum
buturuga mică cu care, dacă aceștia nu o vor vinde pe două castane vor reuși, după jumătatea anului
2016, vor răsturna carul mare.

DECEMBRIE
Nemulțumiri. Îi acuze pe nedrept pe cei din jur. Își schimbă o motivație. Sacrificiu.
Pierderile dor. Urmăresc să obțină o recompensă. Nu mai sunt atât de deschiși spre comunicare.
Vor să pară indiferenți la critici. Dorințele nu se mai împlinesc. Se tem de sentimente profunde.
Teamă. Vor să fie respectați și îndrăgiți. Au nevoie de apreciere. Evenimentele le cer luciditate. Se
adaptează unui context. Beneficiază de o protecție. Se detașează de duritate. Violența îi ocolește.
Evenimentele devin neplăcute. Selecția îi îndeamnă să-și exprime adeziunea față de un grup. Vor să
gândească altfel. Se tem de cădere.
În luna decembrie gemenii vor să-i convingă pe toți că au de recuperat la capitolul
promisiuni ceea ce nu au îndeplinit de-a lungul anului 2015. Asta înseamnă că se confruntă, în
special în prima decadă a acestei luni, cu nemulțumiri, cu ambiții, cu un teatru ieftin pe care vor să-l
ascundă sau să-l pună pe seama altora. Cu toate acestea, comportamentul principal al acestor nativi
nu este acela de a-i acuza pe cei din jur, ci de a obține o recompensă prin aceste acuzații. Ei promit
că de această dată se vor ține de cuvânt și vor prin aceste promisiuni reeditate să aducă o picătură de
armonie în anturaj.
Totuși, pentru că noi studiem astrologia înțelegem că acest lucru va fi valabil doar până pe 5
decembrie când Venus va trece în Scorpion. Ulterior acestui moment, lucrurile vor avea o altă
motivație, gemenii dorind cu precădere să controleze anturajul, să afle lucruri noi despre acesta
poate chiar unele compromițătoare care să le ofere o șansă aparte în viitoarele confruntări. Acum, la
început de luna decembrie, când Marte și Luna neagră sunt în conjuncție gemenii simt că fericirea
este o floare rară. Dacă se uită în jur văd altfel realitatea, adică se proiectează pe ei asupra
anturajului și își dau seama că nimeni nu este fericit. Vor vorbim mult despre sacrificiu, despre
pierderi, despre suferințe sau despre muncă. Cu cât vor discuta mai mult despre aceste teme cu atât
se vor simți mai obosiți, cu atât mai mult concentrarea va scădea și le va fi afectat procesul muncii.
Prietenia care există între Soare și Luna neagră le aduce acestora iluzia victoriei prin
compromis. Chiar dacă acum vânează o recompensă și cred că dacă obțin prin orice mijloc ceva
este rezultatul și nu mijlocul prin care au ajuns acolo, se înșală. Aceste obstacole care vin prin
compromis le vor afecta comunicarea și le vor reduce numărul prietenilor. Pentru că încă de la
începutul acestei luni Soarele se află în fereastra careului cu Jupiter putem vorbi aici și despre
proiecte noi. Este posibil ca gemenii să se gândească că ar fi cazul să mai viseze la fericiri care nu
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pot fi atinse, să-și lase familia deoparte și să pornească pe un drum mai bun. Deocamdată doar
gândesc pentru că acest lucru, dacă ar putea fi pusă în aplicare are nevoie de o altă perioadă care va
veni în anul următor, adică în 2016.
După ce planeta Venus le va intra pe casa muncii argumentele lor vor fi altele. Vor căuta să
afle secrete despre viețile celorlalți să nu mai fi atât de deschiși sau de comunicativ cu cei pe care
nu-i apreciază, vor considera că a sosit momentul să-și conserve puțin energia să fie deschiși, calzi
cu cei care iubesc sau care le răspund pe același nivel pe care ei cred că emit.
În 8 decembrie mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și am putea să-i
vedem acum pe gemeni îndoindu-se de bunele lor intenții sau de faptul că fac parte dintr-o structură
pozitivă benefică sau utilă lor. Asta înseamnă că procesul muncii ar putea să fie afectat. Vor mai
dori să-și îndeplinească sarcinile profesionale cu atât de mult elan încât vor considera că nu-i mai
urmărește nimeni, nu-i vede nimeni dacă fac fapte bune pentru că oricum faptele pe care le fac nu
sunt la nivelul așteptărilor lor. Asta înseamnă că dacă au puțin optimism acesta va fi zdruncinat de
faptul că până acum, cel puțin în a doua parte a anului, anturajul nu le-a răspuns pe măsura
așteptărilor lor. De aici și blocarea atenției lor doar pe relațiile complicate sau pe faptele
necuviincioase ori cele încărcate de un mister care le dau gemenilor fiori reci.
Judecând aceste secvențe astrale prin
prisma faptului că Soarele și asteroidul Chiron
vor împlinii un careu, deci Soarele devine focar
în careul în T format cu Chiron și cu Jupiter,
înțelegem că proiectele pe termen lung le sunt în
impas. Au disponibilitate pentru profunzime, au
tot ce le trebuie pentru ca proiectele pe care le au,
visele pe care le alimentează să atingă finalitatea
însă sunt consumați de un individualism pe care
nu și-l pot controla. Pentru a simplifica lucrurile,
gemenii invocă faptul că unii îi dezamăgesc și că
fericirea este un element care nu le-a fost hărăzit
din naștere. Totuși au Marte în Balanță pe casa a
V-a și dacă nu se lasă în voia acestei înclinații
către depresie sau tristețe atunci vor vedea că
reușesc să obțină un anume grad de satisfacție
prin cultivarea unor dorințe. Este adevărat,
anumite dorințe din această categorie s-ar putea
să fie puțin cam vulgare sau care țin doar de
plăcerea trupului.
Luna nouă din 11 decembrie îi va pregăti
pe aceștia pentru viitor. Acum când nimic nu este
sigur când, dacă se referă la evenimente concrete
lucrurile, par să intre într-un derapaj care nu le
convine deloc reușesc să vadă dincolo de aparențe. Venus se va afla în această a doua decadă a lunii
decembrie într-o relație bună cu Neptun și chiar dacă gemenii învață să fie restrictiv cu sentimentele
lor să nu se aventureze așa cum obișnuiesc, nu înseamnă că sunt privați de dreptul de a simți, de a
iubi sau de a se bucura. Depresia reprezintă acum o pedeapsă pentru gemenii inferiori, pentru cei
care au abuzat de anumite avantaje ale vieții și care au dorit să se bucure fără să se intereseze dacă
bucuria lor i-a însemnat suferința celorlalți. Acum în mijlocul lunii decembrie trec din nou prin
drame afective și se simt nesiguri atunci când li se fac declarații afective sau când sunt puși în
poziții unde pot rezista doar dacă sunt apreciați, iubiți, respectați sau îndrăgiți.
Vor invoca în aceasta doua decadă a lunii decembrie colaborarea prin rațiune și prin asta vor
arăta cât de mult se tem de sentimentele profunde, de dragoste, nu în a le simți, ci în a le împărtăși.
Gemenii care au simț artistic vor putea, cu Mercur din Capricorn aflat într-o relație bună cu Neptun
din Pești, să pună pe hârtie toate aceste gânduri și să arate că dispun de o inspirație genială. Chiar
dacă Mercur se afla în conjuncție cu Pluton putem acum, prin impactul Lunii negre asupra acestei
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ecuații astrale, să considerăm că gemenii cu cât se simt mai bogați, mai liniștiți, mai iubiți sau mai
acceptați într-un grup cu atât mai neglijenți vor fi cu ceea ce grupul aștepta de la ei.
Totuși, această perioadă va fi dominată de unghiul negativ dintre Soare și Jupiter care le va
duce acestora grijă față de statutul social. Dacă există semne din jur cum că aceste atitudini în cazul
lor sunt ne cuviincioase atunci gemenii nu se tem, nu au rețineri și chiar au încredere în viitor.
Dar lucrurile încep să se redreseze pentru nativii născuți în Gemeni începând cu 17
decembrie când Venus și Pluton se va afla într-o relație bună. Atunci vor fi mai atenți la ceea ce
sunt, la ceea ce gândesc, vor răspunde cu mai multă viteză de reacție la propunerile din jur și
relațiile profesionale se pot îmbunătății. Înțelegem astfel că relația bună pe care asteroidul Junon o
are cu Neptun înseamnă de fapt aprecierea cu luciditate a invitaților care vin din zona profesională.
Se face astfel o legătură între munca făcută din obligație și munca făcută de plăcere, iar rezultatul
este unul foarte bun. Gemenii ajung să descopere că acolo unde nu le plăcea să muncească, nu le era
drag programul de lucru sau nu puteau lucra în prezența anumitor colegi descoperă că succesul,
recunoașterea sau satisfacția le vine prin deschidere mentală sau prin acceptarea anturajului așa cum
este el.
Este de la sine înțeles că de acest context vor beneficia cu precădere cei care sunt profunzi.
Gemenii care au fost toată viața obișnuiți să trăiască pe spinarea celorlalți vor să vâneze avantaje
imediate, vor avea probleme în a se adapta într-un mediu care nu-i acceptă. Deși Luna neagră se
află în continuare pe casa iluziei, pe casa a V-a, a speculațiilor, gemenii nu vor putea să se prefacă
ori să-și ascunde insatisfacția. Dacă e ceva ce nu le place va fi foarte vizibil, iar asta le va afecta
relațiile de muncă.
Se atrage cu precădere atenție asupra atitudinii pe care o au, dar și asupra cuvintelor pe care
gemenii aleg să le folosească pentru analiza o situație sau pentru a critica greșelile celorlalți.
Cu Venus în Scorpion, gemenii vor părea pentru ceilalți persoane echilibrate, liniștite
detașate care nu-și fac griji pentru ziua de mâine și care sunt mulțumite cu ceea ce au. În realitate, ei
ascund drama pe care o resimt de la începutul anului. De această dată dramă care vine din
accentuarea caselor IV - X în primele luni ale anului sau în mijlocul anului 2015 era susținută de
alte opoziții. Acum Jupiter și Chiron vorbesc despre lucruri mărunte, despre dispute juridice sau
despre concepte filozofice care nu încap în schema de lucru pe care o folosește acum un nativ din
Gemeni.
Totuși, gemenii nu pot juca teatru la nesfârșit, nu-și pot ascunde aceste sentimente dureroase
față de toți așa de mult timp. Dacă ceva nu le place, la un moment dat vor spune, vor avea o reacție
sau se vor comporta într-un anumit fel, arătând că simt într-un anumit fel realitatea înconjurătoare.
Este de la sine înțeles că privilegiații acestui final de an 2015 vor fi doar gemenii superiori
pentru că aceștia știu să lucreze cu atributele noi și nu-și pierd capul în fața unor victorii. Dacă s-au
ascuns odată sau de două ori nu înseamnă că au reușit să-i păcălesc pe cei din jur ci au făcut față
unor situații de moment. Tipul superior înțelege bine acest lucru și 22 decembrie când soarele va
trece pe casa a VIII-a aceștia vor avea de înfruntat anumite reacții ale anturajului pentru înțelegerea
cărora gemenii vor trebui să facă un mare efort. Intrarea Soarelui în Capricorn înseamnă până la
finalul anului și integrarea acestuia în fereastra careului cu Uranus. Pentru ei este un moment de
încercare pe care l-au mai avut și în vara acestui an însă acum îl primesc cu mai multă atenție și
beneficiază de mai multă susținere din partea celor din jur, însă li se cere doar puțină sinceritate.
Pentru că Soarele trece prin ograda lui Pluton nu se vor mai confrunta cu atitudini periculoase sau
cu violențe așa cum s-a întâmplat în vară. Acum activitățile sunt serioase, severe, necesare, utile,
dar lipsite de violență. Putem spune chiar că de sărbători, gemenii vor reușit să valorifice un
potențial social într-un mod cât se poate de plăcut și de util. Se vor juca cu energia, cu ideile, cu
culorile, cu cadourile sau cu sentimentele și vor reuși să-și intensifice procesele vitale în așa fel
încât această tensiune de pe casa relațiilor intime, să nu le strice bucuria atunci când în jurul sau au
doar oameni care îi invită să participe cu inima deschisă la aceste evenimente sociale. Este posibil
ca anumite întâmplări să nu se desfășoare după cum își imaginează ei. Cu toate acestea au viteză de
reacție, sunt atenți la ceea ce se întâmplă în jur și se pot adapta relativ repede. Asta se întâmplă
pentru că Saturn se află deja într-o relație bună cu Uranus și ceea ce de-a lungul anului a fost
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neplăcut, ceea ce a luat înfățișarea unor sancțiuni sau intenție se transforma acum în avantaje sau
experiențe de viață.
Cei care au luat parte la multe din evenimentele neplăcute ale gemenilor se vor minuna cum
de au puterea să se remonteze atât de ușor, să se ridice din probleme și să zâmbească. Din 26
decembrie când Uranus le va reveni la mersul direct vor fi chiar optimiști în adevăratul sens al
cuvântului nu doar pentru a întreține o atmosferă. Acum vor arăta că optimismul lor are un mister
aparte. Prin veselie, destindere sau relaxare fac asupra grupului de apartenență o selecție interesantă.
Cine nu reușește să râdă de problemă, să se distreze după ce i s-a dărâmat casa, să-și invite prietenii
la o discuție ca pe vremuri după ce a rămas fără bani din salariu, înseamnă că nu merita atenția unui
om dispus să fie tot timpul optimist și cu un tonus bun.
Finalul anului 2015 aduce relația bună a lui Mercur cu Axa Dragonului prin care se va
media tendința nodurilor prin Coada Dragonului. În sfârșit, gemenii au răspunsuri la multe din
problemele curente și se pregătesc pentru ceea ce va veni spre ei in 2016. Dacă sunt și pasionații de
astrologie, dacă nu se lasă păcăliți de iluzii sau dacă se simt bine atunci când sar în ajutorul cuiva
adică se simt bine când dăruiesc vor știi că anul 2016 are un marcaj aparte pentru ei. Pe de o parte îi
încarcă de responsabilitate în prima parte a anului apoi îi lasă liberi. Știu că ceea ce au învățat de-a
lungul lui 2015 îi va ajuta mult, ba chiar le va fi esențial pentru că zborul care îl vor realiza în a
doua parte a anului 2016 să nu reprezinte o cădere penibilă, ci un dans în aer.
Trecerea lui Venus în Săgetător în finalul acestei luni vine să confirme toate aceste aspirații
benefice și să le aducă gemenilor optimism și bucurie. În general, gemenii sunt firi puternice care
nu se lasă conduse de dezamăgiri decât dacă în perioada de formare au avut oameni care le-au
implementat acest mod de a gândi. Dacă s-au format singuri atunci au înclinat foarte mult către
această manieră de a privi viața prin lumină și deschidere, chiar și cu riscul de a părea superficiali
pentru cei din jur.
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RAC

“Este pasionant să urmărești cum în decursul istoriei, gândirea
“realistă” a încercat uneori cu eforturi dramatice să se elibereze
de cea magică.” (Constantin Bălăceanu-Stolnici)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

ION BACIU
(21.06.1931. Brateiu. jud. Sibiu -8.11.1995. Ploiești)

Dirijor
A absolvit Conservatorul bucureștean,
unde i-a avut profesori pe
Constantin Silvestri, loan D.
Chirescu, Ion Dumitrescu. Marțian
Negrea ș.a. S-a perfecționat la
Akademie
für
Musik
und
Darstellende Kunst din Viena cu
Hans Swarowski (dirijat) ca bursier
Herder (1965) și în SUA cu
Leonard Bernstein. Erich Leinsdorf
și Georg Stell. Director al
Filarmonicii din Iași. Profesor la
Conservatorul din lași. A făcut
turnee artistice în Italia. Suedia,
Norvegia, Danemarca. Portugalia. Franța, SUA,
Canada. Japonia. Iran etc. A colaborat cu Aldo
Cioccolini, Paul Tortelier. Hilde Sommer,

Vampa Brauner, Philippe Entremont. Paul
Badura-Skoda, Leonid Kogan,
Rudolf Kerer și mulți alții.
Repertoriul său a cuprins lucrări din
preclasici -Bach. Vivaldi. Händel și clasici, până la romantici,
moderni
și
contemporani
Șostakovici, Stravinski, Webern.
Gershwin, Haciaturian, Kabalewski,
Respighi, C. Orff etc. A promovat
compozitori români precum Paul
Constantinescu, M. Jora, P. Bentoiu,
Gh. Dumitrescu, Sabin Drfigoi, C.
Trăilescu. Anatol Vieru, Șt.
Niculescu, Th. Grigoriu. S. Toduță. Dan
Constantinescu, T. Olah, Z. Vancea ș. a.
Membru al Academici Române (1993).

CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI
(6.07.1923. București)

Medic neurolog
Descendent al Bălăcenilor, veche familie
boierească din Tara Românească. A urmat
cursurile Facultății de Medicină din București,
obținând in 1948 titlul de doctor în medicină și
chirurgie, cu teza „Considerații asupra
complexului
cerebelo-dentoolivar“. Realizată sub conducerea
profesorului Ion T. Niculescu. A
fost asistent la Catedra de
neurologie (prof. N. IonescuȘișești). În 1952 este exclus de la
catedră și din Institutul McdicoFarmaeeutic, pe moți ve politice.
A
lucrat
în
domeniul
neurociberneticii.
Lucrări:
Elemente de neuroabemetică
(1967). Personalitatea umană - o
interpretare cibernetică (1972),
Introducere în studiul Kabbalei
(1996). După 1989, Președinte de onoare al
Universității Ecologice din București și profesor
de neuropsihologic și anatomie a sistemului
nervos la Medicină, profesor de istoria culturii

și științei. Președinte al Societății Ateneul
Român. Profesor asociat la Universitatea din
Newcastle-upon-Tyne (Anglia), Universitatea
Pontificală din Porto Alegre (Brazilia),
Universidad Internacional Menéndcz Pclayo din
Santander (Spania), Academia
Medicală
Catalană
din
Barcelona (Spania), Colegiul de
Medicină din Paris (Franța).
Ultimul președinte al Societății
internilor și foștilor interni,
desființată abuziv în 1948.
Membru al Adunării Naționale
și al Consiliului Național al
Bisericii Ortodoxe Române.
Președinte
al
familiarilor
Ordinului
de
Malta
din
România.
Președinte
al
Centrului Internațional Antidrog
și al Drepturilor Omului, format din 14
organizații europene. Membru de onoare al
Academiei Române. A primit Ordinul Steaua
României în grad de Cavaler.
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LIVIU CIULEI
(7.07.1923. București - 25.10.2011. București)

Regizor
A studiat arhitectura, apoi teatrul la
Conservatorul Regal de Muzică și teatru din
București. A debutat ca actor în 1946, jucând
rolul lui Puck în Visul unei nopți de vară la
Teatrul Odeon. Ulterior s-a alăturat echipei
Teatrului Municipal
din București (mai
târziu numit Teatrul
Bulandra), unde a
debutat ca regizor în
1957, punând în scenă
Omul care aduce
ploaia de Richard
Nash. În 1961 a
devenit celebru pentru
o punere în scenă total originală a piesei Cum vă
place a lui Shakespeare. În 1965 a primit
Premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes
pentru filmul Pădurea spânzuraților. A fost peste
10 ani director artistic al Teatrului Bulandra. A
lucrat în multe țări din Europa, precum și în
Statele Unite ale Americii, Canada și Australia.
A părăsit România în 1980 și a fost director
artistic al teatrului Tyrone Guthrie din
Minneapolis, Minnesota (Statele Unite), iar din
1986, profesor de teatru la Columbia University
și New York University în New York City. S-a
întors în țară după 1989, regizând o serie de

piese celebre. A fost numit director de onoare al
Teatrului Bulandra ca un semn de recunoaștere
a talentului său pus în slujba scenei și ecranului
românesc. In 1996, UNITER i-a acordat premiul
pentru întreaga activitate. Actor: In sat la noi
(1951);
Nepoții
gornistului (1953);
Alarmă în munți
(1955);
Valurile
Dunării
(1959);
Soldați
fără
uniformă (1960);
Cerul n-are gratii
(1962); Pădurea
spânzuraților
(1964), ecranizare după romanul Pădurea
spânzuraților al scriitorului Liviu Rebreanu;
Decolarea (1971); Dragostea începe vineri
(1972); Dimitrie Cantemir (1973); Ceața
(1973); Mastodontul (1975); Falansterul
(1979); regizor: Valurile Dunării (1959);
Pădurea spânzuraților (1964); O scrisoare
pierdută (1977) - film TV; scenarist: Răsare
soarele (1954, în colaborare cu Mircea Bodianu
și Paul Bortnovschi, regie Dinu Negreanu);
Pasărea furtunii (1957, regie Dinu Negreanu);
O scrisoare pierdută (1977) film TV. Membru
corespondent al Academiei Române (1992).

ALEXANDRU GHIKA
(22.06/5.07.1902, București - 11.04.1964. București)

Matematician și pedagog
Fiu al lui Nicolae GhicaBudești, frate cu Ștefan G.-B. A
studiat Matematica la Sorbona și la
College de France. Fondator al școlii
românești de analiză funcțională.
Profesor la Facultatea de Matematică
a Universității din București. A
introdus în învățământul românesc

studiul analizei funcționale - disciplină
până atunci nouă pe plan mondial. A
folosit, în această specialitate, o serie de
noțiuni noi, cum ar fi puncte periferice
și puncte interstițiale, preluate apoi în
tratate din întreaga lume. A fost
membru titular al Academiei Române
din 1963.
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ALEXANDRU GRAUR
(9/22.07.1900, Botoșani - 9.07.1988, București)

Lingvist
A absolvit Facultatea de Litere și
Filosofie din București, licențiat în filologie
clasică și limba română. Specializare la École
Pratique des Hautes Études
și doctorat la Sorbona.
Revenit
la
București,
îmbrățișează
activitatea
didactică și, paralel, publică
studii în diverse periodice.
Înființează
și
conduce
(1941-1944) liceul particular
evreiesc (în perioada când
evreilor le era interzis
accesul la școli din cauza
legislației bazate pe numerus
clausus dată de Spiru Haret).
In 1946 este încadrat în
învățământul superior; între
1954 și 1956 - decan al
Facultății
de
Filologie;
1955-1974 - director al Editurii Academiei;
1958-1988 - președinte al Societății de Studii
Clasice etc. În Revista Cultului Mozaic a deținut
o rubrică pe teme lingvistice, semnalând
apropieri între cuvinte din diferite limbi.

Lucrări. Note etimologice, Etimologii românești,
Evoluția limbii române, Studii de lingvistică
generală, Capcanele limbii române etc. Are
contribuții
în
domeniile
lingvisticii generale, foneticii,
gramaticii
și
lexicologiei
limbilor latină și română
(Tendințele actuale ale limbii
române), onomasticii (Nume de
persoane) și a realizat lucrări de
cultivare a limbii (Mic tratat de
ortografie). Nom d'agent et
adjectif
en
roumain,
La
românite du roumain, The
Romance
Character
of
Romanian, Nume de persoane,
Tendințele actuale ale limbii
române, Scrieri de ieri și de azi,
Puțină... aritmetică. Nume de
locuri, Gramatica azi, Puțină
gramatică, 2 voL.. Dicționar al greșelilor de
limbă, 1982. Membru al Societății de
Lingvistică din Paris. În 1955 este numit
membru titular al Academiei Române.
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Provocări. Încercări periculoase. Recompensă pe generozitate. Împăcare cu propria
meserie. Ajutor profesional. Dorințele devin importante. Gândire pozitivă. Deschidere către
recomandări înțelepte. Acumulările materiale se orientează către o zonă confortabilă. Încercări pe
educație primară. Drumurile devin complicate. Viața de familie capătă accente grave. Modificări
în sectorul comunicării. Senzația că pierd ceva important. Singurătate. Atracție către teorii
moderne. Emoții complicate.
2015 este pentru raci un an încărcat de provocări pe care le vor rezolva cu succes și care îi
vor duce către victorii importante. Sunt multe aspecte care vor credita puterea racilor și care-i vor
ridica pe aceștia pe un piedestal. Mult mai bun decât 2014 însă mult mai periculos în ceea ce
privește echilibrul emoțional, anul 2015 are anumite surprize pentru raci și îi va recompensa cu
generozitate dacă nu își vor pierde capul, abuzând de puterea ce le va fi dată. Provocările anului
2015 vin, în primul rând, prin faptul că au nevoie să-și pună baze informaționale noi. Au nevoie să
se armonizeze cu colegii de serviciu, să se împace cu meseria pe care o fac, să fie mult mai atenți la
calitatea ajutorului profesional pe care îl oferă și să nu considere că dacă evadează dintr-o zonă a
tristeții sau rutinei atunci lucrurile se rezolvă de la sine. Vor vedea de-a lungul anului, în special în
prima parte a anului 2015, că trebuie să revină de mai multe ori asupra unei probleme pentru că
ceva le scapă.
Pentru că Marte face un traseu interesant în 2015, pornind de la ultimele grade ale zodiei
Vărsător, până la ultimele grade ale zodiei Balanță, adică mai mult de jumătate de zodiac, dorințele
racilor devin în 2015 adevărate semințe pentru ceea ce au de făcut, pentru ceea ce tot amenință de
câțiva ani că vor să facă. De această dată însă racii intră în anul 2015 cu sentimentul că sunt
pregătiți pentru tot ceea ce va veni spre ei. Unii chiar spun că acest an trebuie să fie cel mai bun an
din viață, chiar dacă nu se știe dacă până la urmă așa va fi. Gândirea pozitivă îi va însoți la tot pasul
și chiar și atunci când își vor pierde încrederea, vitalitatea se va situa la cotele minime, cum se va
întâmpla în prima parte a anului, nu vor arăta celor din jur ce li se întâmplă pentru că nu au
încredere că de-acolo ar putea să le vină recomandări înțelepte.
Jupiter în anul 2015 va avea un comportament interesant. Le va trece în zodia Fecioară în
luna august și până atunci îi va ajuta pe raci să continue anumite proiecte interesante care-și au
rădăcinile în 2014. Asta înseamnă că la capitolul acumulării materiale o parte a anului 2015 va fi
confortabilă, însă ei își doresc mai mult, pentru ca și proiectele anului 2015 sunt mult mai
îndrăznețe decât ceea ce au traversat până acum. Chiar dacă se vor plânge că nu le ajunge, că vor
mai mult și că orice formă de asociere îi grăbește prea mult, racii au întotdeauna o rezervă și, în
2015, vor face apel la ea, iar zona parteneriatelor va fi una dintre cele mai delicate ale anului 2015.
Luna neagră le va trece din casa educației primare sau a drumurilor scurte în casa familiei.
Problemele majore, punctul cel mai delicat al vieții lor se va muta către punctul cel mai important al
sufletului sau al vieții de familie și este posibil ca în cazul racilor care sunt tot timpul implicați în
călătorii, care au meserii de o asemenea natură să considere că dacă în viața de familie se întâmplă
ceva rău, nu ei sunt de vină. Absența din cadrul familiei, cum vor vedea în analizele pe luni
prezentate în acest material, în situația în care Luna neagră îi poate face greu de suportat, ar putea
reprezenta o adevărată onoarea pentru partenerul de viață. Acum răceala afectivă sau distanța ar
putea să-i împiedice pe mulți raci să-și întemeieze o familie, deși anul acesta ar putea fi prielnic
pentru acest lucru pentru că le este degajată casa iubirii dăruite și în acest sector nu mai au parte de
obstacole. Însă putem anticipa că se mențin în această zonă, adică scapă de o problemă și dau de
alta și de aceea la exterior comportamentul va fi același.
Una dintre cele mai importante modificări ale anului 2015, pentru racii, vine din faptul că
Axa Dragonului trece de pe Berbec-Balanță pe Fecioară-Pești. Este simplu pentru ei deoarece Capul
Dragonului le părăsește casa familiei și intră în casa comunicării, nu oricum, ci predând ștafeta
Lunii negre. Au impresia că au pierdut mult timp în anii din urma neglijându-și familia și
ocupându-se de viața publică sau de carieră ori de ceea ce se întâmplă cu alții. Acum când Capul
Dragonului le trece în casa educației vor constata că nu au învățat ceea ce trebuia și că până la urmă
tot pe instinct s-au bazat.
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Este posibil ca în anumite situații informațiile să nu-l fi ajutat, însă experiențele pe care le-au
hrănit prin armonia familiei sau prin faptul că în intimitate există un contrast puternic cu ceea ce se
întâmplă în afară a însemnat pentru rac o experiență puternică, solidă care îi va fi de folos începând
cu anul 2016.
Problema singurătății este de mult timp ascunsă însă ea se va acutiza în intervalul 15 iulie 18 septembrie cât timp Saturn se va afla pe casa iubirii dăruite. De altfel, nu va fi o formă clasică de
singurătate, ci una neobișnuită, explicată prin teorii moderne, concepții ezoterice, nevoi noi etc.. În
mare, vor fi destul de mulțumiți cu ceea ce se întâmplă cu ei în 2015 încât ar putea tolera faptul că
nu sunt băgați în seamă ori nu mai sunt căutați.
Nu doresc prin această prezentare generală să anticipez nimic din ceea ce am inserat deja în
observațiile pe fiecare lună. Fiecare dintre aceste observații sunt construite pentru a explica un
tablou particular care apare în fiecare lună în parte. Prin acest lucru doresc să subliniez că anul 2015
este pentru raci unul de o mare importanță pentru că reușesc să-și învingă o emoție penibilă, să
devină puternici din punct de vedere practic să nu-și mai nege visele și să constate, abia la finalul
anului, că în lumea aceasta nu se poate trăi fără ei.

IANUARIE
Greșeală. Preocupare pentru viața socială. Armonia și liniștea sunt descoperite prin
conviețuire. Familia este importantă. Se agită inutil. Caută victoria într-un parteneriat. Persistă
sentimentul că pot face mai mult. Trezirea unor boli ascunse. Puțină agresivitate nu strică.
Întârzierea unei plăți. Schimbări spectaculoase. Război. Se acutizează anumite greutăți. Își
inventariază rezultatele muncii. Descoperă oamenii care gândesc la fel. Lucrurile bune sunt
selectate și conservate. Anumite idei devin și mai neclare. Selecție pozitivă pe baza calităților
celorlalți. Inventarierea unei nedreptăți.
Chiar de la începutul anului 2015 raci sunt provocați. Pot greși mult dacă nu se pregătesc să
facă față acestei provocări venită din planul social, dacă nu se implică cu putere, cu dominare, cu
sentimentul că sunt oameni care au o experiență de viață, au cunoștințe, au tărie de caracter și nu pot
fi opriți dacă și-au formulat foarte clar intențiile. Vorbim aici despre mobilizare puternică pentru a
rămâne pe drumul pe care și l-au ales încă de anul trecut.
Chiar din prima zi a acestui an Marte și Jupiter își definitivează opoziția pe care o formează
încă din decembrie 2014. Corabia în care se află poate fi oprită și din această cauză racii încerca să
caute răspunsuri, se vor transforma în detectivi sau vor căuta să-și tranșeze din nou prioritățile, însă
departe de privirile celorlalți. Tot în această perioadă de început a lunii ianuarie Venus trece pe
ultimul segment al zodiei Capricorn și le aduce în continuare dorința de a domina în cuplu sau de a
se lăsa dominați pentru armonie, liniște sau bună conviețuire.
Din păcate însă Uranus de pe casă a X-a le accentuează dorința de reușită socială și aceasta
ar putea fi cauza multor probleme care se vor concretiza în viața de cuplu, în familie sau în relațiile
cu părinții. Racii, care sunt de felul lor persoane sociale active și care au o înțelegere secretă cu
familia, adică să fie lăsați în pace, să-și ducă mai departe idealurile sau munca, vor fi avantajați de
aceste secvențe pentru că primele zile ale anului vor fi liniștite și se vor transforma în dovezi de
siguranță, de încredere ori de susținere. Pentru ei, mobilizarea va însemna a se menține neschimbați
când toți ceilalți se agită.
Racii nu se împacă însă la acest început de an cu nicio formă de autoritate. Soarele și Pluton
își împlinesc pe casa parteneriatelor conjuncția lor și asta înseamnă că se va vorbi despre un traseu,
despre a continua un drum sau a începe altul. Pentru ca acest lucru se întâmplă pe 4 ianuarie după ce
Venus a trecut deja de casa a VII-a se poate vorbi aici despre o victorie doar dacă a fost pregătită
din timp. Întâlnirea Soarelui cu Pluton nu aduce un succes neașteptat doar pentru că Pluton are o
relație interesantă cu Uranus. Dacă se bazează mai mult pe neprevăzut, succesul anului viitor ar
putea fi blocat și în loc să aibă un avantaj sau să obțină un anumit capital social racii vor trebui să
umble la economii pentru a se menține.
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De altfel, această dispunere, în care sunt implicați mai mulți aștri, atrage în magnetismul lor
și Axa Dragonului. De aici înțelegem că aceste decizii pe care le iau cu sentimentul că pot să facă
mai mult devin elemente de destin care ar putea să încline mult balanța. Dacă se bazează mult pe
prieteni secreți, pe persoane care i-au ajutat din umbra și de-a lungul 2014, care le-a fost alături sau
care au investit multă încredere în ei atunci își pot anula frica sau pot face față unei agresivități și
statutul lor social să nu aibă de suferit.
Se poate vorbi acum, la început de ianuarie, de teama de a se exprima ca nu cumva prin a
dezvălui ceea ce gândesc ori ceea ce simt să nu fie puși în fața unui tribunal și apoi să fie eliminați
de un adversar din umbră. Se tem de lucruri ascunse, de întuneric, de dușmani care își declara
agresivitatea într-un domeniu și lovesc din alt domeniu, de boli ascunse sau de slăbiri suspecte ale
sistemului circulator sau ale mușchilor. Prin aceste previziuni astrale racii ar putea afla că toate
aceste senzații stranii sunt de fapt semne că au nevoie de un alt viitor, am nevoie să-și construiască
evenimentele viitoare cu mai multă tărie de caracter și mai puțină agresivitate. În momentul în care
își opresc aceasta agresivitate internă, la exterior lucrurile se pot așeza de la sine. Dacă merg mai
departe cu teama că puterea lor va scădea în intensitate atunci își pot transforma gândurile în
simptome și posibilitatea ca anumite afecțiuni să se instaleze devine una foarte reală.
În această primă decadă a lunii ianuarie racii vor visa mult la schimbări în viața de familie
sau la câștiguri interesante. Casa speculațiilor este goală, dar și a iubirii dăruite asta înseamnă că
dacă primesc ceva atunci racii vor fi siguri că reprezintă o formă întârziată de plată, nu un câștig
nesperat. Asta înseamnă că dorința de îmbogățire sau aceea de a câștiga multe dintr-o dată
reprezintă doar o fantezie pe care și-o permit doar pentru a exersa imaginația.
Trecerea lui Marte în zodia Pești înseamnă pentru racii dezvoltarea unei intuiție aparte. De
această dată în cel de al doilea sector al lunii ianuarie, racii vor fi preocupați spre a duce mai departe
anumite planuri, proiecte sau idei îndrăznețe care au venit spre ei în primele 10 zile ale lunii. Junon
și Capul Dragonului vor fi aspectate pozitiv, iar relațiile de muncă sau relațiile care se consolidează
printr-un efort sigur, prin respect, ajutor reciproc sau prin a dărui un obiect, un lucru, rezultatele
muncii, devin cel mai bun liant pentru că pe viitor racii să beneficieze de o mare susținere. Nu
putem vorbi aici însă de schimbări spectaculoase chiar dacă așa își doresc, ci vorbim despre
clarificări spectaculoase, despre descoperiri interesante pe care un Rac ar putea să le facă la locul de
muncă ori în relațiile profesionale cu cei care se află sub rangul său. Este posibil ca aceste
informații să-l tulbure, să-l enerveze și să îl motiveze să pornească la război. Războiul de acum al
racului se adresează mai curând societății, grupurilor sau unei autorități construită prin structură,
departament sau grup. Deocamdată, nu au nimic împotriva unui lider, ci dimpotrivă îi găsește
acestuia circumstanțe atenuante și va urmării să-și arate indulgența față de acest personaj, ca și cum
se vede pe sine asemenea lui liderul acuzat - o victimă a sistemului.
La mijlocul lunii ianuarie își dau seama că au nevoie de dragoste, de atenție, vor visa în
continuare la raporturi sociale armonioase cu cei puternici, înzestrați cu demnitate socială sau care
au demonstrat până acum că se pot menține în funcții, în ciuda anumitor opoziții venite din zona
socială. De altfel, asta-i va fascina cel mai mult de-a lungul lui ianuarie. Dacă vor fi atenți și vor
căuta similitudini între ceea ce trăiesc și ceea ce descoperă la ceilalți, atunci vor vedea că aceste
persoane care au impresionat sau au șocat, au o duritate, o tăria de caracter necesare menținerii
poziției funcției, statutului sau în structura lor a sentimentelor frumoase. Dacă ceilalți aleg să
rezoneze cu aceste sentimente frumoase vor putea și ei să-și depășească propriile probleme de
natură socială pe care le au cu o autoritate publică.
Totuși, nu este cazul sa subestimăm un rac doar pentru că acesta spune la un moment dat că
s-a săturat, că nu mai poate duce mai departe atâta tensiune și că trebuie să facă o schimbare. Este
posibil ca povara sa să se ușureze doar pentru că spune. Nu trebuie subestimat un rac atunci când
are de dus o povară. Am mai spus și în alte conjuncturi și spun de fiecare dată când este cazul că
racii se comportă ca și cum trăiesc două vieți într-una singură, de aceea greutatea lor poate părea
mai mare sau mai dificilă decât a celorlalți.
Întotdeauna greutățile racilor sunt orientate împotriva cuiva. Sunt nemulțumiți sau foarte
nemulțumiți de cineva din preajmă pentru că, în realitate, au o mare nemulțumire față de ei înșiși.
De puține ori racul își pune problema să fie mulțumit de rezultatele muncii sale. El poate fi
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mulțumit de munca sa doar dacă a fost îndeplinită așa cum și-a propus pentru că aceasta va însemna
hrana viitorului, statutul pe care îl va avea pe viitor îi va oferi siguranță din punct de vedere social
doar dacă face pasul acesta. Din nefericire, de multe ori își stabilesc obiective prea îndrăznețe și nu
le pot atinge. De aceea, există percepția că nu va fi niciodată mulțumit.
În această a doua decadă a lunii ianuarie mulțumirea racului va fi susținută de faptul că
descoperă în jur oameni care simt și gândesc la fel ca ei. Nu ne referim aici doar la componenta
materială, ci și la componenta afectivă. Nu ne referim doar la greutăți, ci ne referim și la lucrurile
bune pentru că acum înțeleg că valoarea vieții este dată de suma binelui și a răului de modul cum se
îmbină cele două, dar mai ales de faptul că au în jur oamenii care trec prin aceleași frământări sau
aceleași realizări.
Astfel în preajma zilei de 17 ianuarie când Uranus și Junon într-un trigon se va pune
problema credibilității. Dintr-odată racii au credibilitate pentru că nu doar ei descoperă că au în jur
oameni care simt și gândesc asemenea lor, ci și ceilalți, din alte zodii, descoperă același lucru. De
aici poate apărea și explorarea unor relații sociale pe linia sentimentelor împărtășite sau a iubirii. De
fiecare dată când îi vorbești în rac despre iubire ar putea să-ți râdă în față pentru că nu crede în
iubire, crede doar într-un schimb de emoții pentru toleranță reciprocă, respect, în iubire niciodată.
Dar am văzut de multe ori cât de ușor pot trecerea ei de la o extremă la cealaltă. Asta
înseamnă că din 19 ianuarie și până la sfârșitul lunii, adică de la împlinirea opoziției dintre Venus și
Jupiter și până la conjuncția lui Marte cu Chiron, racii se vor gândi la singurătate, la rupturi în relații
sau la explorarea unei forme de neîncredere. Nimeni nu le povestește despre acest lucru, nimeni nui acuză așa cum se acuză ei înșiși de anumite lucruri, dar trebuie să știe, în special cei care consultă
aceste previziuni astrale, că au nevoie de o selecție pozitivă a evenimentelor, adică să călătorească
în adâncurile ființei lor pentru a conserva lucrurile bune, pentru a se gândi doar la ele și a le avea tot
timpul accesibile în minte. Racul se preocupă tot timpul de ceea ce nu au schimbat ca și cum au
avut o sarcină profesională pe care nu și-au dus-o la bun sfârșit nu înseamnă că se preocupă de
lucrurile esențiale. Din 21 ianuarie când Pluton se va afla într-o relație agresivă cu Axa Dragonului
se poate vorbi despre o mare pierdere. Pierderile racilor sunt, ca de multe ori în ultimii ani, de
natură relațională. Fiecare conflict, fiecare dispută, fiecare ceartă rupe din ființa socială, din nucleul
familiei pe care încearcă să-l definitiveze sau să-l consolideze. Aceștia își pierd încrederea în
partener, dar nu vor spune acest lucru pentru că acum, când Mercur se află în mers retrograd, pun la
îndoială faptul că observațiile lor sunt atât de clare încât să îi îndemne spre decizii categorice.
Ideile nu le vor fi clare în schimb sentimentele vor fi pregnante și bine sedimentate în așa fel
încât au nevoie de activitate pe zona publică au nevoie de o preocupare intensă, adică să nu
vorbească despre ceea ce simt și despre ceea ce nu pot rezolva în intimitate pentru a gusta din
liniște, din destindere. Racii au nevoie de disciplină mentală, de disciplina afectivă, iar aceasta nu
poate fi obținută așa cum o gândesc acum, ci prin analize suplimentare, prin selecție. Dacă nu știu
cum să facă această selecție atunci să-și facă o listă în care pe o parte a paginii, a foii, să-și scrie
lucrurile care le-au realizat, iar pe cealaltă ceea ce nu au realizat. Apoi să le acopere pe cele pe care
nu le-am realizat cu o altă foaie și să citească doar ceea ce au realizat. Ar putea să facă acest
exercițiu cu regularitate până la sfârșitul lunii și vor putea să-și fixeze mult mai bine calitățile
reprezentative.
După ce Venus intră în zodia Pești începând cu 27 ianuarie calitatea vieții lor se schimbă.
Vor fi, cei drept, mult mai vulnerabili în fața unor minciuni sau în fața unor teste de natură socială,
dar prin sentimentele bune pe care le selectează de la sine vor reuși să se mențină la un nivel înalt.
Dacă vor face fie și numai în parte o selecție pozitivă pe aceste calități vor reușit să construiască un
edificiu impresionant. În felul acesta, racii se orientează cu o mare viteză către realizări sociale
importante. Doar așa reușesc să extragă din trecut rezultate bune la care până acum nu am avut
acces, adică acesta este cadrul social propice, condiția pe care o îndeplinesc față de destin pentru ca
acesta să se poată exprima în mod pozitiv.
Prin această selecție pozitivă, în decada în care cei mai mulți se adâncesc în incertitudini,
racii au confirmări pozitive și fac notă discordantă cu toate celelalte semne zodiacale. Ceea ce le va
plăcea cel mai mult va veni din faptul că prin aceste preocupări înalte, prin comunicare, învățare
exprimare, cei orientați spiritual, prin meditații, acces la informații noi ori lucruri cu energia ei se
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simt protejați de mâna destinului sau își ascund mult mai bine sentimentele pentru a nu se justifica
față de anturaj.
La finalul lunii ianuarie racii vor putea demonstra că sunt geniali, inspirați, oameni luminoși
pozitivi adică un adevărat balsam pentru cei din jurul lor care au nevoie de un om cald, liniștit, calm
care nu se plânge niciodată de cât de mult muncește, ci de câtă nedreptate există în jurul său. Acum
la finalul lunii ianuarie prin această selecție pozitivă, prin depășirea acestei încercări am putea
vedea raci muncind pentru binele lumii sau muncind pur și simplu pentru un ideal în care cred sau
pentru a face lumea un loc mai bun pentru cei din jur, pentru cei dragi lui sau chiar pentru el. Prin
acest bine pe care doresc să îl construiască racii descoperă că vindecarea are un alt traseu .

FEBRUARIE
Confirmare. Calitatea vieții va fi judecată după neșansa celorlalți. Se atinge un punct
extrem. Eficiență pe distanțe scurte. Încredere în inspirație. Viața pornește pe un traseu sinuos. Se
menține un compromis. Terapie. Un tratament își face efectul. Munca este abordată într-un chip
nou. Deciziei permanente. Deplasare. Recompensa se face după un calcul strict. Contactul cu o
nemulțumire. Pierd o putere specială. Drumurile lungi devin o problemă. Complicații în zona
familiei. Puterea și slăbiciunea poartă același nume. Un preț devine impresionant. Sunt îndemnați
să își protejeze faima, cariera, demnitatea. Complicații afective. Noroc. Apropiere de cei care
suferă. Este stabilit un nou set de reguli morale.
Luna februarie vine spre raci cu confirmări. Calitatea vieții în cazul lor va fi judecată după
șansa ori neșansa pe care au avut-o recent, adică în ultimele săptămâni sau chiar de-a lungul lunii
ianuarie. Se va vorbi în cazul racilor despre confort, despre relația cu membrii familiei sau despre
ceea ce au făcut aceștia în atmosfera vieții intime să fie mai bună.
Am putea vedea din această cauză raci care se trezesc brusc la realitate, raci care nu mai pot
suporta confortul vieții de familie și atunci vor să facă o schimbare majoră. Ar putea ca unii dintre
aceștia să-și stabilească jurăminte dure și să se implice foarte mult în tot felul de demersuri sociale
pentru a și le menține. Din nou vor trece la extrema cealaltă, din nou am putea vedea racii foarte
inspirați sau ființe care vor să le facă celorlalți probleme pentru a-și ascunde propriile drame. În
această primă decadă a lunii februarie se poate vorbi și despre o dorință de aventură, despre nevoia
de a combate stresul, tensiunea ori golurile constatate în propria viața prin evadări către o altă zonă.
Unii vor pleca în vacanțe sau vor visa la o casă la vară, vor să stea pe plajă în Grecia, în Turcia sau
poate în alte destinații exotice. Alții însă vor evada mintal, adică vor visa la o viață mai bună, luând
contact cu energii înalte, dar neglijând faptul că în jurul lor, pe pământul pe care-l au în preajmă, nu
s-a schimbat nimic. Împărtășesc din sentimentele sale celor din jur și se compromit. Dacă și fac
planuri de evadare, fie la modul concret, fie mental, atunci racii trebuie să fie foarte atenți cu cine
vorbesc și cui împărtășesc din planurile lor. Luna neagră din casa a III-a le poate compromite acest
transfer al informațiilor pe distanțe scurte poate chiar transferul informațiilor de la gură la ureche
față de un om care, inițial, inspiră încredere, apoi se transformă într-un dușman redutabil. Nu le-ar
strica deci să fie mai reținuți și să își aleagă cu mai mare atenție persoanele cărora să le povestească
despre visele lor, despre trăirile adânci sau despre planurile de viitor.
Viața este însă un traseu foarte sinuos și până și pentru cei foarte ambițioși, care se pot
mobiliza ori rezista în condiții grele, suportând un trai amar și-o viața nefericită, obligațiile sociale
ar putea să depășească o limită a suportabilității. În 6 februarie când Soarele și Jupiter vor fi in
opoziție vom vedea din nou racii care vor face jurăminte false, vor minții pentru a-și menține o
anumită poziție socială sau pentru a capta atenția asupra muncii lor. Putem vorbi aici, nu despre un
compromis prea mare, ci doar de anumite adevăruri formulate în avantaj propriu cu scopul de a se
evidenția față de cei din jur care au muncit la fel sau care au convins deja auditoriul că sunt la
același nivel de pregătire sau profesional cu racii. Se poate vorbi aici despre un balans pe care racii
îl fac foarte bine, despre un slalom prin condiționările sociale la care racii se vor descurca foarte
bine. Întâlnirea lui Venus cu Chiron are asupra lor însă un efect terapeutic. Dacă vor căuta
răspunsuri la anumite afecțiuni, dacă sunt în plin tratament și dintr-odată au adăugat o picătură în
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plus la recomandarea medicului, au mai completat dieta cu un aliment sau au completat cu ore
suplimentare de odihnă, vor observa ca acest plus reprezintă o adăugire perfectă pentru ca
tratamentul să-și facă efectul.
Dar acolo unde le stă puterea le stă și slăbiciunea cea mai mare, iar la finalul primei decade
a lunii februarie racii își vor face griji pentru starea lor de sănătate și se gândesc altfel la rezistența
lor. Dacă sunt în vârstă, au gânduri nefirești, au stări proaste sau explorează teamă până la o limită
ciudată. Totuși, nu este cazul să ajung atât de departe chiar dacă slăbiciunea corpului este foarte
mare. Se gândesc la faptul că toate aceste lucruri care se desfășoară pe planul social dincolo de
privirea lor, tot ceea ce pierd pentru că nu au putere sau că nu mai sunt atât de informați, prezenți
acolo unde se muncește sau se aleargă mai mult ar putea la un moment dat să se întoarcă împotriva
lor. Este posibil ca o parte din aceste observații să fie reale adică să aibă de suferit pentru că sunt
departe de linia întâi, dar trebuie să-și amintească de faptul că sunt și oameni și că la un moment dat
a pierde nu este un lucru rău. Trebuie să învețe să și piardă. Știm, abordează adesea mersul înapoi
tocmai pentru că nu suportă înfrângerea și atunci își pregătesc tot timpul un atac. Unii pornesc din
start cu ideea de eșec sau de ghinion pentru că nu suportă să o primească din partea celorlalți.
Deocamdată însă nu sunt în fața unor sancțiuni atât de mari pe cât se tem ei, dar nu pot să-i
smulgi din capul unui rac gândul de pericol pentru că așa s-a născut și așa va trăi toată viața
așteptându-se tot timpul și pregătindu-se în
permanență pentru ceea ce este mai rău, decât ceea ce
au în momentul acela.
Din 11 februarie Mercur își va reveni la
mersul direct și le va aduce de această dată
confruntări reale. Mercur se află în continuare în
fereastra opoziției cu Junon și îi expune pe aceștia la
dispute pe remunerație, plata unei munci sau
încurcături legate de o recompensă. De această dată
însă problemele sunt normale sunt firești, iar dreptatea
nu va avea nevoie de o invenție, de un artificiu. Ar fi
suficient să se facă apel la obiective realiste și își vor
primi drepturile ce i se cuvin.
Se poate vorbi însă pe toată durata decadei a
doua despre o eroare. La tot pasul racii se întâlnesc cu
greșeli de exprimare, de atitudine, de calcul sau de
recompensa. Greșeala va fi a doua natură a ființei lor
sau umbra cu care se vor plimba la mijlocul lunii. În cazul racilor care sunt atenți la munca lor, care
muncesc în continuare deși nu au fost plătiți suficient sau au fost furați se poate vorbi despre o
recompensă la un nivel, pe un plan superior sau altfel decât s-au așteptat ei. Mâna destinului are
însă căi misterioase prin care recompensează acum un rac. Astfel, medierea pe care Jupiter o face
relației proaste care există între Uranus și Axa Dragonului le aduce mulțumirea pentru o formă de
plată sau pentru recompensa de-acum ca și cum așa ne-a dat Dumnezeu sau atât trebuia să
primească. Vom observa însă că această formă de recompensă reprezintă de altfel și o formă de
bogăție. Este posibil ca unii racii să nu observe lucrul acesta și să fie în continuare nemulțumiți că
nu au primit cum au cerut sau ceea ce au cerut. Dacă vor sta strâmb și vor judeca drept, vor vedea
că această formă de recompensă printr-un spor de atitudine, de respect, printr-un spor de voință de
optimism sau de încredere reprezintă o mare bogăție pentru sufletul lor, pentru că îi revigorează din
punct de vedere profesional și le umple golul cel mai adânc al vieții lor de-acum, adică puterea de
muncă. Le este afectată puterea de muncă și forma aceasta de recompensă îi ajută în punctul acesta
cel mai dureros.
Nu toți racii ei au însă această putere specială de a accepta darul oferit și de a-l încadra
corespunzător. Am putea vedea săraci care se luptă în continuare cu minciunile, cu nedreptatea, raci
care vor în continuare să se împlinească în altă parte, să-și neglijeze familia ori să fugă de probleme.
Aceștia vor alege acum, în mijlocul lunii februarie, să fie pasivi în fața acestor nedreptăți și sa plece
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prea ușor fruntea în fața greutăților. Dacă acum procedează așa, ar trebui să se aștepte ca în a doua
parte a anului să-și aplece fruntea și mai mult sau mai des.
19 februarie când se va împlinii Luna nouă pe ultimul grad al zodiei Vărsător, racii vor fi în
fața unui pericol. În general pentru faptul că vor să trăiască viața intens, că fac multe compromisuri
în cele mai proaste momente sau că vor atât de mult, atât de repede se expun unor riscuri de-a
dreptul ridicole. Așa se va întâmpla și în preajma zilei de 19 februarie când sunt informați greșit,
când sunt prea siguri pe un lucru care nu funcționează, când se pot face de râs ori pur și simplu
rămân în stradă fără pantofi sau fără căciulă pe cap, când un accesoriu îi scoate în evidență sau când
li se strică mașina în câmp și nu au la cine să apeleze. Se poate vorbi acum în finalul celei de-a doua
decade a lunii februarie despre calcule greșite când toată lumea le face bine, despre folosirea unui
talent în mod eronat când oricine altcineva ar fi procedat în alt mod sau despre un ghinion care
provoacă în jur ilaritate.
Imediat cum Soarele le va intra pe casa drumurilor lungi, această problemă se
decongestionează ca și cum nu a existat niciodată și chiar dacă este afectat, chiar dacă sunt prinși cu
minciuna ori se dau de gol că lucrurile în propria viață nu sunt așa cum le-au prezentat, reușesc să
depășească acest moment cu fruntea sus și să probeze o anume inteligență a mișcării. Atunci când
racul dovedește o inteligență a mișcării lucrurile se desfășoară rapid după voința sa și pot recupera
într-un timp foarte scurt ceea ce am pierdut luni sau ani de zile, luând-o pe căi nebănuite.
Racii care au gustat din carieră, care au avut privilegii sociale sau care s-au bucurat de o
anumită poziție în planul social nu vor mai da înapoi aici, vor da înapoi de pe alte trasee, vor
renunța la alți oameni, la alte demersuri, vor trece în planul secund ceea ce se întâmplă în familie
fără a neglija calitatea de mamă, de tată, de frate, de soră sau altă calitate pe care o au în familie.
Ăsta înseamnă că multe lucruri vin spre raci acum când și Marte și Venus vor trece pe Casa a 10-a,
a demnității sociale cu ambiții foarte mari. De această dată au norocul și eșecul în același loc, au
cearta și liniștea în aceeași poziție, puterea și slăbiciunea sub același nume.
Vom vedea raci curajoși care își vor asuma răspunderea unor fapte sociale într-un mod
impresionant. Ei nu vor simții lucrul acesta, vor considera că riscă foarte mult, că așa este în viață,
nu poți avea garanția că vei câștiga ceva important decât dacă riscul este pe măsură. Riscul racilor
este unul impresionant însă există un preț. Se vor simții destul de vulnerabil în fața unor intimidări
sociale. Aceste intimidări ar putea să aibă la bază anumite rezultate slabe pe care le-au dovedit racii
în 2015 de la începutul anului și până acum. Pe alocuri nu va fi vorba despre muncă făcută de
mântuială, nici măcar de neîndeplinirea anumitor sarcini, ci despre faptul că nefiind remunerați cum
trebuie, neprimind ceea ce au cerut prin munca pe care-o făcut-o și s-au pus pe sine pe banca celor
învinși. Acum racii sunt îndemnați să își protejeze faima, cariera, demnitatea, să renunțe chiar și la
profunzimea anumitor sentimente doar pentru a supraviețui ca entități sociale. Din această
încurcătură nu va ieși basma curată decât racul care a reușit să își administreze foarte bine acest
fond de imagine. Acest lucru nu se va întâmpla acum pe moment, imaginea sa nu va putea fi
reparată doar prin ceea ce îi vine în gură să spună sau replica pe care i-o dă unui interlocutor într-un
moment delicat, această situație se construiește din aproape în aproape, nu pe moment.
De aceea am putea vedea raci având acum un comportament neobișnuit. Cei care au fost
devotați unul rac, personale acelea care poate nu au făcut parte din familie sau din grupul prietenilor
apropiați, se văd acum dați la o parte ori ignorați cu bună intenție. Nu trebuie să fie supărați pentru
că racii acum vor să supraviețuiască prin legături noi, neobișnuite, prin cultivarea altor relații
sociale care sunt cumva diferite de ceea ce au hrănit până acum. Asta se întâmplă pentru că în
raporturile sociale pe care le alimentează acum le lipsește componenta afectivitate. Au noroc, dar își
lasă sufletul acasă, inima după dulap, iar promisiunile de dragoste încuiate într-un seif.
Astfel, cu cât sunt mai raționali și mai atenți la limbaj, decât la sentiment cu atât vor simți că
devin mai eficienți ori își protejează statutul, imaginea socială ori drepturile publice pe care le au. În
realitate în această perioadă, racii se risipesc foarte mult, își compromit și bruma de încredere pe
care o au față de cei apropiați și riscă să intre și mai mult în probleme complicate.
Dacă și până acum cei care au dat dovadă de această ușoară desensibilizare, dacă s-au
preocupat doar de satisfacerea nevoilor proprii, dacă au făcut compromisuri pentru ca să trăiască
bine (sunt și racii de această factură) atunci va comporta acum un spor de imagine, vor fi apreciați
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de oameni situați sub nivelul lor, oameni de proastă factură care îi vor păcăli că viața este ușoară
alături de ei. În realitate, aceștia sunt doar niște profitori, sunt niște lipitori care au nevoie de un rac
din motive pe care vor refuza insistent să le spună. Astfel, la cei care nu sunt orientați pe o cale
spirituală, care nu au un set de reguli morale, vor fi foarte vulnerabili în fața acestor profitori și
aceasta ar putea să fie o decizia majoră a anului 2015 care îi va duce pe un drum greșit sau pe o linie
moartă.

MARTIE
Redresare complicată. Tulburare în mișcarea valorilor. Accentuarea unei observații pe
zona publică. Risipă. Sănătatea este afectată de relațiile profesionale. Somatizare. Drumurile devin
complicate și iluzorii. Vor mai multe certitudini. Își caută parteneri noi. O pună rezistență. Scade
tonusul. Compromisuri. Caracterul tragic este accentuată de ordine împlinire. Acordă prea multă
importanță eșecului. Oboseală suspectă. Se cred puternici. Ceas de bilanț. Se lasă ușor de citit.
Sunt marcați de opresiune venite din partea grupului de apartenența. Se întâmplă un lucru straniu.
În luna martie condiția racilor se redresează puțin, cu toate că o parte din problemele
primelor două luni ale anului se mențin. La începutul lunii, Soarele va împlini un aspect negativ cu
Luna neagră, iar Mercur același tip de aspect cu Jupiter. Apare o tulburare în mișcarea valorilor, în
educație sau în aprecierea unei autorități prin argument, metodă sau regulă. Racii lase impresia că
acum că fac pas înapoi, că sunt prudenți, că nu mai vor să risipească și că doresc să se asocieze cu
oameni puternice pentru a combate ceea ce văd la ei înșiși că nu merge.
De asemenea, se poate vorbi aici și despre refuzul unui ajutor pe motiv că informația nu este
completă sau poate pentru că persoana care dorește să-i ajute pe raci nu se explică foarte bine sau nu
se face înțeleasă așa cum au nevoie racii acum. Observăm o ușoara accentuare a casei demnității
sociale, de aici și o ambiție interesantă pe care racii s-ar putea să nu o mai poată valorifica așa cum
se cuvine. Ne referim aici la segmentul emoțional acela care este încărcat de sentimente contrare,
amestecate, complicate care le aduc aminte acestora de promisiuni mai vechi sau de abuzuri pe care
anumite persoane mai dure din anturaj le-au făcut la adresa lor.
La acest început de luna martie orice rememorare a sentimentului înseamnă și trezirea unor
simptome pe care au dorit să le ignore sau să le uite referitor la starea de sănătate.
Este posibil ca această stare de sănătate să se agraveze prin risipă, prin dorința de a se distra,
de a-și ridica tonusul de a se destinde sau de a combate o formă de stres. Unghiul pozitiv care se
împlinește între Jupiter și Uranus și care face o legătură interesantă între casa a II-a și casa a X-a
realizează și în această lună o mediere a relației proaste pe care Uranus o are cu Axa Dragonului.
Racii știu că prin muncă reușesc să depășească multe bariere, să se integreze în mediul de
apartenența să uite trecutul care i-a traumatizat și să se simtă confortabil cu ceea ce au jurat. Ne
referim aici la o acută nevoie de siguranță însă nu față de oameni, ci față de lucruri, obiecte sau
idealuri.
Racii se simt mult mai bine știind că și-au făcut planul pe care și l-au stabilit, că au respectat
programul de lucru, că au în jurul lor un minimum de care se pot folosi și știu că pentru toate aceste
merite sunt doar ale lor. Nu încape discuție că la acest capitol al ambiției de a depăși un obstacol
social racii ei acum, în prima decadă a lunii martie, vor face o impresie foarte bună. Cu toate
acestea, doar ei știu care este prețul pe care trebuie să-l plătească. Unii dintre ei își vor vedea
sănătatea ruinată ori relațiile profesionale compromise pentru că în jur se întâlnesc numai cu oameni
invidioși pe care nu-i pot liniștii sau nu-i pot evita. Nici întâlnirea Soarelui cu Chiron din 8 martie
nu îi va proteja pe racii de aceste acuzații nefondate. Mulți dintre aceștia, care nu au o disciplina
mentală atent construită sau bazată pe idei pozitive, dau naștere unor interacțiuni care se consumă
foarte repede și care îi pot compromite. În față acestor probleme racii fac apel la resurse. Nu se
împrumută, nu cer ajutorul, ci vor să demonstreze că sunt stăpâni pe ei și chiar dacă nu sunt
mulțumiți cu ceea ce au, merg mai departe pentru că vor cu orice preț un rezultat pozitiv.
Drumurile Racilor în această primă decadă a lunii martie sunt complicate sau iluzorii. Fie că
sunt răniți fizic în astfel de deplasări pentru că nu sunt atenți, scap obiecte din mâna sau aleg să

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

523

tragă de ușa care nu s-a deschis niciodată, fie ajung la destinație mai târziu fără ceea ce le trebuie în
geantă sau total nepregătiți. Cu toate acestea nimic nu le va putea opri dinamismul, expresivitate sau
dorința de a înfrunta un pericol. Acum când lucrurile sunt destul de delicate pentru ei, când sunt și
foarte fragile în fața acestor pericole se dovedesc concentrați și atenți pe finalitate. Chiar dacă
eșuează, mai încearcă odată, se întorc din drum, fac același traseu de mai multe ori până când
reușesc să fie și numai în parte mulțumiți de ceea ce au. La acest capitol sunt pentru toate celelalte
semne zodiacale în această perioadă un adevărat exemplu de rezistență și tenacitate.
Este adevărat în această perioadă racii și-ar dori mai multă certitudine, mai multă susținere
din partea celor care le-au promis ajutor însă nu primesc. Fie că principala motivare a celor care îi
trădează este uitarea, fie că nu pot minți atât de ușor în fața unui rac atent și vigilent cu ceea ce-l
interesează descoperindu-se ca fiind ființe fățarnice sau oameni care dezertează foarte ușor.
Plăcerile lor în fața acestor ființe mărunte sunt încercate ori supuse unor transformări. În această a
doua decadă a lunii martie se văd puși în situația de a alege. Unii aleg între carieră și familie, alții
între viitoarea asociere, viitorii parteneri, viitoarea familie și anumite idealuri care abia se
conturează. Știu că și pentru un caz și pentru celălalt trebuie să depună mai mult efort decât au
depus până acum, dar nu se tem de acest lucru. Dacă au o motivație puternică racii se dovedesc a fi
un adevărat exemplu de tenacitate și perseverență, destul de atenți cu ceea ce au de făcut.
De această dată însă îi impresionează pe cei din jur prin curajul lor. Marte și Uranus se
întâlnesc pe casa imaginii sociale și racii, dacă pregătesc acest moment din timp, dacă nu se gândesc
dintr-o dată când trebuie să ia o decizie pe moment, să schimbe direcția, ci s-au gândit de la
începutul anului la acest lucru, acum dau lovitura. Trebuie să se aștepte ca parteneriatele să treacă
printr-o schimbare în sensul că dacă până acum racii și-au ales parteneri care să fie la fel de supuși
așa cum erau ei, acum, când vor să preia conducerea, când au ceva de spus, când au curaj și grupul
se poate folosi de curajul său pentru a reuși, mulți se vor arăta nemulțumiți considerând că nu se
poate ca această schimbare să fie bună pentru toată lumea. Dacă vine din partea unui rac această
schimbare va fi bună pentru toată lumea. De aceea Racilor li se recomandă să aibă încredere în sine,
să nu-și piardă ideile, să fie ordonați în programul de lucru, în documentație în sarcinile pe care și le
propun, dar în egală măsură, să nu se sperie dacă din jur cineva le opune rezistență. Mercur din 13
martie le va intra pe casa drumurilor lungi și a educației, iar racii vor avea și un discurs potrivit
pentru a se face mai bine înțeleși.
Totuși, nu trebuie să idealizăm incapacitatea racului de a învinge. În general, pentru că este
semn cardinal, sunt dominați de o anume nervozitate. Spre deosebire de celelalte semne cardinale,
care au o modalitate mai directă de acțiune, Racu face doi-trei pași înapoi pentru fiecare salt al
vieții. De această dată, când asteroidul Junon își revine la mersul direct pe casa hrănirii, racii
conștientizează ca au în jur oameni care i-au furat, care au lingușit sau care sunt de proastă factură.
Nu-i vor marginaliza însă vor căuta să-i pună la lucru. De aici și un exces de zel sau depășirea unei
bariere de natură relațională care va pune în dificultate pe colaboratorii acestui nativ. Din 14 martie
Saturn va intra în mers retrograd până la începutul lunii august și sunt loviți în punctul cel mai
vulnerabil al ființei. Scade tonusul, sunt îngrijorați pentru starea de sănătate, iar munca le este
afectată de toată această revitalizare. Acum, când semnele nu sunt foarte bune pentru a face un
astfel de salt, când nu este ajutat, are atât de multe idei, vrea să fac atât de multe lucruri și, cum este
și normal în cazul său, imediat ajunge la regrete sau dezamăgire. Se gândește cu regretă că dacă ar
avea parte de alți colaboratori dacă de un an de zile nu s-ar fi scufundat în atât de multă
nemulțumire sau nu ar fi acceptat atât de multe compromisuri poate realitatea socială ar fi fost alta.
Aceste idei sunt accentuate în caracterul lor tragic în preajma zilei de 17 martie, când Uranus
împlinește din nou un careu cu Pluton. În aceeași zi, Venus le trece pe casa prietenilor și s-ar putea
ca în jur racii se descopere că nu toți oamenii sunt de proastă factură sau ființe pe care nu se poate
baza.
Racii care lucrează cu energia sau care au profesii prin care transferă idei ori care sunt legate
de scris, comunicare, relații sau deplasări au la finalul celei de-a doua decade a lunii martie curajul
as spune lucruri neobișnuite, de a face dezvăluiri interesante, sunt inspirați în a-i ghida pe cei din jur
sau în a-i ajuta să-și depășească un impas.
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Trecerea Soarelui pe zodia Berbec, adică pe casa demnității sociale, le aduce acestora mai
multă șansă în această conjunctură socială destul de încărcată. Pe lângă faptul că sunt obosiți și nu
își pot închipui cum s-ar putea ca printr-o minune să-și poată reveni într-un timp atât de scurt, pe
lângă faptul că se acuză de faptul că au făcut prea multe compromisuri și în continuare trebuie să
facă, racii reușesc să afișeze celor din preajma un sentiment de împăcare cu sine sau de siguranță. E
știu că trebuie să fie puternici pentru cei din jur și din această cauză nu acceptă să se afișeze prin
aceste slăbiciuni. Trebuie să pară puternici pentru ca nu cumva să atragă alături de ei oameni care
suferă la fel de mult pentru că altfel s-ar enerva sau s-ar adânci și mai mult în dezamăgire,
considerând că ființa umană în această existență terestră nu are nicio șansă la fericire, dar la fel ca și
despre dragoste, unui rac trebuie să-i vorbești despre realizări prin muncă ori efort, pentru că te va
asculta respectuos sau va spera că în discursul pe care-l urmărește ar putea să găsească vreo douătrei cuvinte de care să se poată lega. Termenul de fericire pentru un rac este o utopie.
Cu toate acestea au parte de sentimente frumoase în finalul acestei luni martie mai ales când
Soarele și Junon vor construi o relație bună. Prin ceea ce descoperă la oamenii din jur reușesc să-și
explice multe din reacțiile pe care le-au avut sau multe din problemele pe care le-a traversat de-a
lungul timpului. Totul va lua acum înfățișarea unui bilanț, ca și cum primesc explicații deși nu le-au
cerut. Dacă până acum au dovedit că sunt și ființe deschise către o realitate subtilă, către mediul
astral atunci în preajma zilei de 24 martie vor fi inspirați, ajutați de mâna destinului sau încurajați
prin visele proprii sau intuiții spectaculoase pe ce drum să meargă. Alegerile racilor sunt în general
marcate de o anume prudență. Chiar dacă greșesc de mai multe ori, chiar dacă lasă impresia că sunt
impulsivi sau mult prea temători față de noutate, gândesc evenimentul într-un mod în care nu pot
explica. Fac de regulă o combinație între sentiment și ideile care se pot explica pentru cine dorește
în mod special acest lucru numai prin mister. De această dată pentru că traversăm un an în care
secretele sunt dezvăluite racii vor putea fi mult mai ușor de citit ori se vor face mult mai bine
înțeleși prin această prudență misterioasă.
Cu toate că în această zonă are loc o schimbare, o
modificare de orientare sau de exprimare, rămân multe nespuse
chiar și în cazul lor și cu toate că sunt mulțumiți pentru că au
reușit să se exprime mult mari plastic, mai frumos, mai artistic,
că au fost mult mai generoși sau mai darnici cu o informație
racii rămân în continuare marcați de faptul că există o presiune
în grupul de apartenență. Deși sunt tentat să apeleze la metode
mai vechi îi bate gândul că acum ar trebui să schimbe procedeul.
Dacă fac acum o schimbare și acest gând nu își are rădăcinile la
începutul anului 2015, vor fi tentați să plaseze aceste semințe ale
agresivității într-un teren fertil deci să-și facă singur probleme și
tot anul 2015 să încerce fără a reuși să și le rezolve.
Prietenia lui Venus cu Luna neagră înseamnă de altfel construirea unei configurație numită
Să meu la care participă și Pluton, dar și Chiron. Au multe idei și recepționează din jur sugestii pe
care ar putea să le pună în practică însă constată că sunt prea mici ori sunt singuri într-un astfel de
demers. Racii acum sunt mecanismul universal care poate face față la orice presiune. Sunt cheia
care poate deschide orice ușă, piesa care poate completa orice edificiu, dar nimeni nu-i ascultă.
Se întâmplă însă un lucru interesant pe finalul lunii martie. Această întâlnire cu eșecul,
această încercare fără sorți de izbânda racului îi aduce posibilitatea de a valorifica un potențial în
timp ce grupul de apartenență se transformă, după ce Mercur va intra pe casa demnității sociale în
ultima zi a lunii în avantajul personal. Grupul nu acceptă soluția racului pentru a se întări atunci
racul a folosi această soluție pentru el și avea sorți de izbândă. Abia la finalul lunii martie când toți
s-au săturat de încercări de muncă, când toți au umplut toate grădinile cu semințele unor raci
eficienți și găsesc și ei un teren fertil. Este posibil ca în jur să trezească ilaritate, toții să radă pe
seama faptului că poți să-ți construiești un viitor cu două-trei semințe. Această dată însă din aceste
două semințe se vor ridica arbori foarte puternice riguroși care vor aduce frumusețe și impunere sau
eficiență tuturor celelalte vietăți din jur. Finalul lunii martie racii devin Jake și vrejul său de fasole
care ar putea să-i introducă într-o altă lume, cea pe care o caută de mult timp.
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APRILIE
Redresare. Se consideră foarte puternici. Se activează casa vorbirii. Ies în evidență prin
calități. Explicații suplimentare. Sunt în criză de timp. Sunt depășiți de o problemă. Pierderile
materiale le accentuează o ușoară nesiguranță. Răscolesc trecutul celorlalți. Participă la
demersuri sociale importante. Minciuna are picioare scurte, dar puternice. Vor să spună un mare
adevăr care îi vizează pe ceilalți. Moment prielnic pentru a se face remarcați. Greșesc atunci când
se justifică. Abuzează de încrederea celorlalți. Șantajul nu-i deranjează. Nu se pot opri.
Aprilie le aduce racilor o redresare în zona acumulărilor materiale, o mai bună organizare a
programului de lucru sau descoperirea unor mijloace de exprimare prin care să muncească mai puțin
ori cu același volum de muncă să câștige mai mult. Chiar și așa tot ceea ce văd în jur îi
nemulțumește și îi îndeamnă să fie mai interiorizați și mai atenți la ceea ce spun mai reținuți în a
promite ajutor sau susținere. La acest început de luna aprilie racii consideră că sunt puternici, că au
dovedit de la începutul anului și până acum că vor lupta cu minciuna și că se țin departe de
neadevăruri. Pentru că se activează casa vorbirii, s-ar putea să se trezească dintr-o dată că adevărul
pe care-l știu nu este decât o mare și imensă minciună pe care, nu vor avea ce face, trebuie să o
spună mai departe. Atunci vor înțelege mult mai bine de ce de-a lungul timpului a trebuit să facă
atât de multe compromisuri.
Racii au impresia, în prima decadă a lunii aprilie, că se pregătesc pentru ceva. Luna plină
care se împlinește în 4 aprilie și care le reamintește cât de important este proiectul pe care l-au
inițiat în luna anterioară, cât de importantă este sănătatea, munca sau atingerea obiectivelor propuse
ar putea să le amplifice și mai mult această criza valorilor. Toată luna aprilie racii vor resimții criza
valorilor, considerând că nu au oameni de calitate în jur sau dacă-i au atunci aceștia refuză insistent
să ia parte la proiectele inițiate sau în care sunt implicați racii.
Mai mult decât oricând anul acesta racii au nevoie acum, la început de aprilie, să fie înțeleși,
acceptați, consiliați, să li se vorbească frumos și să nu fie întrebați de ce au ales traseul pe care l-au
ales, să nu fie puși în situația de a se justifica, să facă rapoarte, să dea note explicative. Așadar,
această criză a valorilor ar putea să-i țină până la sfârșitul lunii aprilie când Marte și Chiron vor
reuși să împlinească un unghi pozitiv și să se facă o legătură interesantă între educația racilor și
receptivitatea celor din jurul lor. Până atunci sunt în criză și de timp, și de bunuri, și de valori, și de
cunoștințe, și de sentimente.
Întâlnirea Soarelui cu Uranus din preajma zilei de 6 aprilie înseamnă răscolirea trecutului.
Racii au o mare reticență față de această ipostază. De această dată și Mercur va fi în preajma acestei
întâlniri neobișnuite și caracterul compromițător în aceste ipostaze astrale este accentuat de faptul
că se suprapune peste Coada Dragonului. Pierd din vedere un detaliu important și marile
evenimente la care se implicau și care i-au făcut celebri la finalul lunii martie sunt acum
răstălmăcite ori compromise. Un rău îi ajunge din urmă, o dezamăgire îi copleșește și îi duce din
nou într-un mare impas. Totuși înainte ca Jupiter să-și finalizeze retrogradarea sa și să-i protejeze pe
raci de pierderi materiale sau muncă într-un domeniu pe care nu-l apreciază foarte mult, Jupiter și
Mercur împlinesc un unghi pozitiv. Se poate vorbi aici despre deschidere către domenii noi sau de
promovarea unui sentiment interesant. Prin incertitudine și nesiguranță reușesc să oprească o
anumită transformare din jur sau să-i oprească pe cei din jur în a le răscolit trecutul. Atitudinea pe
care o au și care la bază are integrat un eșec, o dezamăgire sau o reținere față de un demers îi
depășește pe ceilalți și racii devin protejați de slăbiciunile lor.
Este posibil ca acum un rac să-și dorească să își facă o asociație nouă, să deschidă un club,
să înființeze o firma sau să se asocieze cu niște oameni față de care au avut până acum o anumită
reținere. Dacă se uită bine în jur și constată că până acum toate hotărârile de această factură au fost
marcate de compromis atunci nu-i deranjează să mai facă încă unul, să renunțe la anumite pretenții
pentru a reuși. În realitate, în această perioadă racii au intenții ascunse și asociații care sunt invitați
de acești nativi să participe la anumite demersuri sociale sunt avertizați să nu renunțe la stabilitatea
lor, la ideile pe care le au, să dea dovadă de înțelepciune și să nu le fie frică de stagnare. Domeniul
spre care sunt atrași de un rac s-ar putea să nu le convină sau racul s-ar putea să mintă, să nu spună
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totul sau să răstălmăcească anumite informații și să le prezinte într-un mod care să îi avantajeze
doar pe ei.
Dacă judecăm toată această încercare la care sunt supuși cei din jurul racilor faptul că pe 11
aprilie Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse și se va construi o opoziție cu Saturn retrograd
din casa a VI-a putem vorbi aici despre o mai clară conturare a acestor direcții compromițătoare.
Racii, de această dată, sunt ascunși într-un mod neplăcut pentru cei din jur sau compromițător
pentru planurile lor de viitor. Se gândesc doar la faptul că au nevoie de cunoștințele celor din jur, de
relațiile lor, de potențialul pe care aceștia l-au arătat până acum pentru a face o plată, pentru a ieși
dintr-o încurcătură sau pentru a-și îndeplini un vis. Acest compromis dacă are la capătul său o
realizare va fi unul dintre cele mai plăcute sau deconectante compromisuri pe care l-au făcut racii în
ultima perioadă. Nu același lucru se poate spune și despre asociații lor. Venus, pe casa lucrurilor
ascunse, îi ajută pe aceștia să simtă într-un anumit, să ia pulsul social și să se orienteze bine. De
această dată Jupiter nu le mai este retrograd pe casa hrănirii și munca lor se poate dovedi eficientă.
Dacă nu le este descoperit acest compromis, dacă nu se află că au mințit sau dacă nu sunt
deconspirați referitor la intențiile reale pe care le au atunci imaginea li se îmbunătățește vizibil și
devin foarte plăcuți și agreați de cei din jur.
Se știe că minciuna are picioare scurte însă, de această dată, or fi ele scurte, dar sunt
puternice și rezistente. Dacă nu se află acum adevărul, acesta ar putea să îi compromită raci abia la
vară, în august, după ce planeta Saturn își va reveni din mersul retrograd. Acum lucrurile dacă s-au
pornit, așa se vor menține o perioadă. Dacă mai luăm în calcul și faptul că Marte face un unghi
pozitiv cu Neptun de pe casa drumurilor atunci racii vor dori să aibă experiențe noi, cunoștințe noi
nu vor răspunde tuturor provocărilor și aici s-ar putea să se dea de gol față de cei foarte vigilenți sau
față de protectori care investesc în educația sau promovarea racilor. Ceea ce spun racii în preajma
datei de 12 aprilie este adevărat, însă nu spun totul sau aleg să spună un adevăr într-un moment
foarte nepotrivit. Apoi, pe baza acestui adevăr, declanșează un val întreg de conexiuni și rezultatul
nu-i va avantaja.
Trecerea
planetei
Mercur în zodia Taur în 15
aprilie se produce când
Venus
și
Saturn
își
definitivează opoziția lor.
Aceste lucruri ascunse ar
putea să le aducă racilor
mustrări
de
conștiință,
insomniei sau dureri de cap,
unii s-ar putea să le fie atât
de teamă de consecințele
viitorului încât să pună la
cale ceva și mai periculos,
adică să dea vina pe cineva
din preajma de faptul că are
intenții ascunse și dacă pe
viitor se va afla că cineva
din grup a greșit, că intențiile racului nu au fost cele declarate, acesta având deja un istoric pe
această linie și să spună că și el, la rândul său, a fost victima unor demersuri inițiate de altcineva.
Astfel, dau dovadă de inteligență practică, se adaptează contextului și vor să iasă din impas. Nu este
cea mai bună metodă însă este metoda lor și vor asuma acest compromis sau eșec în momentul în
care se va constata acest lucru. În 16 aprilie atunci Luna neagră și Pluton își vor definitiva un aspect
bun pe care-l formează de ceva vreme. Apoi, în 17 aprilie Pluton va intra în mers retrograd pentru
aproximativ cinci luni de zile și referitor la parteneriatele racilor se poate constata adoptarea unor
decizii radicale în sensul că racii vor considera că a sosit momentul să grăbească puțin lucrurile.
Faptul că la finalul celei de-a doua decade a lunii aprilie planetele individuale Marte, Mercur și
Venus intră în scenă, dar în 18 aprilie se împlinește și o Lună nouă pe casa demnității sociale
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înțelegem că racii au din nou ocazia să iasă la rampă. Acesta este pentru ei un moment prielnic prin
care să devina vizibili, să invoce curajul anterior, să arate că știu despre ce vorbesc, iar dacă se pune
problema efortului, a muncii sau a perseverenței atunci aceștia pot excela la acest capitol. Rămâne
în continuare vizibilă problema sincerității, a compromisului sau a respectului pe care un rac îl are
față de cei pe care-i consideră sub nivelul său. Au și noroc pentru că 19 aprilie Venus se va afla întro relație bună cu Axa Dragonului și prin rezultatele practice pe care le obțin, chiar dacă acestea nu
au fost cerute în mod implicit se mai atenuează puțin din devizele pe care racii nu vor reuși să și le
împlinească niciodată.
Atunci când un rac se justifică apar multe semne de întrebare în jur referitor la intențiile
sale, la ce gândește acesta sau de ce dintr-o dată, prin această justificare, dorește să se coboare în
ochii celorlalți. Un rac în această ipostază întotdeauna va bate în retragere sau va arăta ca asta face
de ceva timp. Când Soarele va intra pe casa a XI-a, a prietenilor, racii vor dori să bată în retragere,
să facă un pas înapoi pentru a-și pregăti un atac redutabil. Vor greși justificându-se, iar de acest
lucru este răspunzător careul pe care Mercur și Jupiter îl împlinesc în 21 aprilie. Cântăresc prea
mult lucrurile se tem prea mult de faptul că anumite situații s-ar putea să fie scăpată de sub control
și atunci apelează la toți cei din jur. Nu toată lumea are încredere într-un rac mai ales că acesta
atunci când își arată cleștii are darul de ași face foarte ușor dușmani pe care să nu și-i poată dovedi
toată viața. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie reținuți, atenție la oamenii cu care colaborează sau la
mesajul pe care îl aleg să-l transmită în preajma zilei de 21 aprilie.
Din nou vor ieși din această situație printr-un adevăr ori invocând vina altuia. Este posibil ca
acum racii inferiori, care toată viața au trăit pe spinarea altora sau care nu s-au preocupat în mod
serios de o profesie, care nu au muncit în mod constructiv, s-au preocupat doar de plăceri să aibă
acum șansa pe care racii superiori au avut-o în luna martie. Minciunile pe care le spun, lucrurile
compromițătoare pe care le știu despre ceilalți îi transformă în adevărate vedete. Prin acest element
care altora nu le-ar face cinste era, racii reușesc să-și consolideze o anume stabilitate ori pur și
simplu să fie temuți la locul de muncă, respectați de frică sau priviți cu grija ca nu cumva acesta să
deschidă gura și să spună anumite lucruri pe care le-au aflat despre cei din jur. Informația
compromițătoare este acum o armă pe care racul va dori să o folosească. Sunt avertizați acum că
dacă nu se controlează, dacă abuzează prea mult de aceste instrumente periculoase, din august
încolo, când Saturn își va reveni la mersul direct, același lucru li se poate întâmpla și lor. Dacă și-au
calculat foarte bine pașii și pot obține un avantaj substanțial încât ceea ce va veni spre ei din august
încolo nu-i va compromite iremediabil, atunci sunt liberi să procedeze cum doresc. Altfel, sunt
avertizați să fie prudenți pentru că furtuna va fi mare.
Cu toate acestea orice îndemn pozitiv care vine spre ei acum va fi tradus ca o invitație la a
renunța. Odată ce au făcut acest compromis ei combină calitățile și defectele, amestecă valorile cu
nonvalorile, dorința cu pasiunea sau adevărul cu minciuna și consideră că așa este în viață, faci
compromisuri, mai spui o minciună, mai șantajezi pe cineva sau opui rezistență pentru că altfel nu
te bagă nimeni in seama și te ia de prost pentru că te vede harnic și atent la rezultatele muncii tale.
Așa gândesc în această perioadă racii și dacă nu au fost obișnuiți din perioada de formare ca după ce
se satură de toate aceste orientări să revină cu picioarele pe pământ, să respecte oamenii atunci
avem de-a face cu un sentiment superficial care va pune capăt unei prietenii durabile. Pe cât de
apreciați sau curtați au fost, pe atât de disprețuiți vor fi spre finalul lunii mai și vor vedea că
lucrurile care sunt legate de viitor, de strategiile pe termen lung intră din nou în impas. Pot fi tentați
să facă și mai multe compromisuri și să și-l ascundă prin puterea lor de a lucra, de a se dedica
muncii sau de ar fi ocupați în permanență cu ceva.
Acesta este practic momentul în care racii înțeleg foarte clar cât de gravă este eroarea pe
care au săvârșit-o și vor fi tentați de gândul de a rupe o alianță, de a se desprinde de cei care au
colaborat pentru a nu pierde mai mult decât au pierdut acum, dar nu de a fi și mai dezamăgiți decât
sunt acum. De această dată retragerea nu înseamnă pasul înapoi făcut înaintea unei detente
puternice, ci renunțare din înțelepciune, atenție sau respect față de oameni. Cu toții greșim, cu toții
suntem oameni și nimeni nu este perfect, dar a recunoaște o greșeala este din capul locului o dovadă
de înțelepciune. A te opri atunci când trebuie și a nu prolifera la nesfârșit o greșeală este de
asemenea semn de înțelepciune.
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MAI
Avantaj. Ezitare. Inițierea unor proiecte personale în parteneriat cu oameni inferiori lor.
Intuiție aparte. Se întâmplă un eveniment straniu. Compromisul cel mai periculos îi atrage. Devin
persoane cochete. Sunt atenți la imagine. Urmăresc să-și protejeze moralitatea. Sunt tentați de
banul câștigat prea ușor. Avantaj dintr-un conflict. Se consumă prea mult. Divulgă un secret. Se
adâncesc într-o speranță. Probleme cu timpul sau cu perioadele. Soluționează anumite complicații.
Nu pot să-și protejeze familia pe cât și-ar dori. Se simt singuri. Zdruncin în convingerile personale.
Comerț. Gânduri puternice.
Ideea de avantajele le va surâde foarte mult Racilor chiar din prima zi a lunii mai, când
Mercur va intra pe casa a XII-a și le va ascunde gândurile, vor putea să urmărească din umbră cu
mai multă atenție ceea ce se întâmplă în jur și prin anumite ezitări sau prin ușurința cu care evită o
confruntare directă ar putea să se protejeze de atacuri directe ori de consecințele unor imprudențe
mai vechi. Luna mai aduce însă racilor privilegiul de a se bucura de poziția lui Marte în casa a XII-a
însă nu în prima decadă, ci de pe 12 mai încolo, când Marte va intra în Gemeni și îi va încuraja să
aibă încredere în proiectele personale, să nu se mai îngrijoreze de viitor și de faptul că nu au atât de
mulți oameni în jur câtă nevoie ar avea.
Opoziția lui Mercur cu Saturn, imediat după ce Mercur a intrat pe domiciliu, adică în
Gemeni, le acutizează acestora anumite probleme de sănătate: fie că deocamdată doar se informează
despre anumite simptome, fie că doar primesc un diagnostic și urmează ca pe viitor să primească și
tratamentul. Sunt siguri însă că dacă respectă recomandarea pe care o primesc acum, atunci toate
lucrurile vor fi bune. Luna plină care se împlinește în 4 mai (Luna plina din Taur), înseamnă pentru
racii sentimente înflăcărate și compensarea deficitului de atenție ori lipsa unor informații cu un plus
de atitudine, dar în 4 mai se împlinește și careul dintre Soare și Jupiter de aceea racii se simt
motivați să treacă la atac. Au o intuiție aparte, sunt informați că se întâmplă ceva cu veniturile lor,
cu achizițiile ori cu oamenii în care o investit atât de multă energie, timp sau bani. Cu cât se vor
enerva mai mult, cu atât vor pierde mai mult șansa de a recupera ceva sau privilegiul de a se
menține în același tip de relație că până acum. Pentru că este vorba despre careu important,
informația va fi ecoul a ceea ce, pe mai târziu, va reprezenta evenimentul în sine. S-ar putea să
traverseze acum o întâmplare banală însă este mai puțin importantă situația, poate nu este deloc
interesantă, poate nici persoana cu care se consultă. Modul cum interpretează acest episod nu spune
multe despre adevăratele reacții față de problemele care vin spre ei la finalul lunii mai, când Marte
se va afla într-o relație proastă cu Neptun.
Acum, doar se îngrijorează și încearcă să înțeleagă ce anume au făcut în trecut, unde au
insistat prea mult fără susținere și care a fost compromisul cel mai periculos pe care l-am făcut.
Cuvintele sunt acum folosite împotriva lor și chiar dacă discursului încântă, chiar dacă vorbesc mult
mai frumos decât altădată, aleg să spună lucruri pe care cei din jur nu vor să le asculte sau au o
atitudine ciudată față de anumite greșeli pe care le fac cei din preajmă. Mult mai agresive vor fi însă
urmele, rezultatele, pentru că acestea vor considera că au mai multă dreptate, pentru că o simplă
eroare, transpusă în eveniment, generează episoade în cascadă. Mai curând se vor teme că vor fi la
rândul lor pedepsiți sau că se va întoarce roata și cândva vor trece și ei prin așa ceva.
Venus în 8 mai le intră pe semnul lor și sunt persoane cochete, atente la vestimentație,
vorbesc altfel, sunt mult mai atente la impactul pe care-l au într-un anumit mediu și asta înseamnă
încredere în sine. Aceia au nevoie acum de încredere în sine și având și Marele benefic pe casa
banilor ar putea să obțină avantaje rapide de pe urma imaginii pe care o au sau pur și simplu prin
simpla prezență.
În 9 mai Mercur se va afla într-o relație proastă cu Neptun și își vor pierde cumpătul în
situații banale. De fapt, ceea ce se întâmplă în 9 mai anticipează ceea ce urmează să se consume mai
târziu, în preajma zilei de 26 mai când Marte va realiza cu Neptun același unghi pe care îl realizează
acum Mercur. Sunt informații că urmează să se întâmple ceva sau au un presentiment și aici racii se
pot alege cu o trezire la realitate, cu un duș rece care le va fi, de asemenea, de mare folos.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

529

Evident, mult mai câștigați sunt racii care se află într-un proces de cercetare spirituală și
înțeleg mult mai ușor că acolo unde au de-a face cu un câștig simplu, pe parcurs, mai târziu, va
exista o plată pe care nu vor dori să o facă. Ei știu că binele vine prin protejarea moralității și se vor
ține departe de tentația banului câștigat ușor ori de alte beneficii de această factură.
Pe 12 mai Marte le intră în casa a a XII-a însă acolo se află și Mercur, iar spre finalul acestui
interval, adică a doua decadă a lunii mai, va intra și Soarele pe casa a XII-a. Nu este o poziție
tocmai fericită pentru raci aceasta aglomerare de planete pe casa a XII-a. Singurul element care îi
avantajează este poziția lui Marte care le oferă ușurință în a coordona o idee sau puterea de a
transforma o situație conflictuală într-un avantaj personal evident. Celelalte elemente vorbesc
despre tulburări ale conștiinței, despre rememorarea unor întâmplări care nu le-a plăcut, pe care nu
le-au apreciat și care le-au îngrădit libertatea. Cu un Saturn retrograd în casa VI-a, care acum se
ceartă cu tot ceea ce se află în casa lucrurilor ascunse, se poate vorbi și despre o greșeală majoră. Se
poate vorbi, de asemenea, despre privare de libertate pentru un rac sau despre retrăirea unor traume
dintr-o perioadă în care s-a simțit liber.
Le va face plăcere acest avantaj însă dacă pun în balanță câștigurile pe care le obțin acum,
atenția de care beneficiază cu evenimentele prin care a trebuit să treacă, cu dezamăgirile pe care le-a
acumulat, atunci se vor gândi ca beneficiul de acum este mult prea mic și nu va putea nicicând să
compenseze ceea ce au trăit ei. Nu ar trebui să ia în sens personal toate aceste amintiri. Dacă au
făcut față la momentul când s-au consumat, asta înseamnă că episodul ar trebui închis și să se
bucure de ceea ce au în prezent, de libertatea care nu le va mai putea crea atât de multe probleme.
Dacă însă nu controlează aceste nostalgii racii, din 12 mai, vor fi capabili să facă gesturi de o
duritate foarte mare. Nici ei nu vor crede că sunt în stare de așa ceva. Se vor impune, vor folosi
toate armele pe care le au la dispoziție și nu-și vor face deloc probleme dacă nu vor judeca prea bine
o problemă pe care o să înțeleagă acum. Important este sa aibă satisfacție că a spus, a făcut dreptate
prin cuvânt, termen, noțiune, că a divulgat un secret, că au lăsat baltă pe cineva așa cum au pățit
cândva.
În situația aceasta vom vedea raci acționând așa cum, de regulă, știm care acționează taurii.
Se vor interiorizarea, nu vor rezolva o problemă, ci o vor adâncimi și mai mult în suflet, în speranța
că o vor uita. Chiar dacă beneficiază de un avantaj de pe urma prezenței chiar dacă sunt fermecători,
chiar dacă atrag atenția sau fac o notă discordantă cu cei din jur Venus în careu la Axa Dragonului
le aduce rezultatele pe care le așteaptă. Din această cauză nu se gândesc la avantaje, la noroc, ci
doar la un succes mic, la antrenarea într-o stare de spirit jovială, deschisă care să îl țină departe de
viciu. În ansamblu, pentru că au micul benefic pe semnul lor și Jupiter pe semnul următor, prea au
noroc, doar că trebuie să deschidă ochii mari să nu mai vadă aceleași fețe triste, ci oameni realizați,
să nu mai vadă persoane care se pot întoarce oricând spre ei cu agresivitate, ci oameni care au
depășit și ei, la rândul lor, niște probleme așa cum ar trebui să facă și ei în perioada aceasta.
Dacă sunt atenți la acest mod de a gândi, atunci întâlnirea lui Junon, cu Jupiter de pe casa
hrănirii, a banilor munciți aduce acestora contracte interesante, asocieri încărcate de noroc și
învingerea unui adversar.
Lucrurile însă sunt destul de delicate pentru că nu degeaba luna mai îi încearcă pe raci la
capitolul emoții controlate. 19 mai Mercur va intra pentru aproximativ trei săptămâni în mers
retrograd și abia acum racii se vor confrunta cu probleme pe care se așteaptă să le rezolve altcineva.
Norocul pentru ei acum înseamnă ca problemele pe care le traversează acum să fie soluționate de
alții. Chiar dacă se pune problema ca pe viitor zona în care intră să nu conțină deloc genul acesta de
probleme, chiar dacă soluționarea acestor complicații nu are nicio relevanță pentru destinul lor. Sunt
obsedați de ceea ce nu pot face și din această cauză nu pot vedea și aprecia un ajutor decât în sensul
acesta. Mulți ar putea să aibă în această perioadă mustrări de conștiință referitor la excesele de zel
pe care le-au dovedit în urmă cu aproximativ o lună și jumătate. Vor dori să repare însă de această
dată nu mai au susținere astrală, au noroc, vor să aibă avantaje și noroc prin alte mijloace nu așa
cum a fost până acum. Deci orice încercare de reparare se va solda cu un alt eșec.
Intrarea Soarelui în Gemeni în 21 mai le aduce contactul cu lucruri nevăzute. Se întâmplă
ceva în această perioadă cu modul de a gândi al gemenilor. Acum Marte se află într-o relație bună
cu Axa Dragonului însă nu va putea deocamdată să medieze tendința Nodurilor, racii nu vor putea
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să-și consolideze statutul în familie, nu vor putea să-și protejeze atât de mult familia cât și-ar dori.
Pot însă să dea de alte probleme. Încercarea lor de a spori numărul membrilor, de a mări familia fie
dorindu-și un copil și făcând ceva în sensul acesta, fie prin prieteni noi cu care să-și permită prea
repede intimități. În încercarea lor de a compensa ori de-a rezolva această problemă de comunicare
sau acest gol afectiv racii se complică foarte mult, devin nesiguri pe ceea ce gândesc și reușesc să-i
sperie pe ceilalți cu gândurile sau cu pesimismul lor. Dacă acum o lună și jumătate se simțeau
puternici acum își dau seama că anumite realizări sociale merg din inerție pentru că ei nu mai au
atât de multă putere și simt că totul este orientat împotriva lor.
Racii care s-au învățat ca de-a lungul vieții să salveze aparențele, să discute mai mult de
conveniență, să fie reci, distanți să pun o barieră între ei și ceilalți, vor reușit să-i păcălească pe cei
din jur că în viața lor nu s-a schimbat nimic și că dacă cineva are impresia, consultând previziuni
astrologice sau alte anticipări, că racii o duc rău în perioada asta atunci vor spune că toate aceste
informații sunt niște prostii și nu trebuie băgate în seamă pentru că realitatea spune altceva. Nu este
ușor lucru să treci printr-o perioadă în care Soarele i se opune lui Saturn pe axa sănătății. De
asemenea, nu este deloc puțin lucru să treci într-o perioadă în care Venus, Micul Benefic, se află în
careu cu Uranus pe casa demnității în situația în care Venus ar trebui să le aducă mult succes și
vindecare. Acolo unde se simt singuri sau unde acum aproximativ două luni de zile erau puternici
racii devin slabi și nu mai au speranță de câștig ori pentru a se remonta își fac vise.
Racii sunt însă firi puternice și nu se lasă doborâți atât de ușor de problemele acestea. Dacă
imaginea socială acum este menținută într-o toleranță confortabilă nu mai contează cat de mult se
stresează ei. Și așa dacă nu se stresează pentru probleme importante își inventează probleme își fac
griji pentru ceva pentru că nu sunt niciodată mulțumiți de ceea ce trăiesc, de viețile pe care le au sau
de partenerilor de viață.
Pentru că în 27 mai Mercur se va afla în conjuncție cu Marte, le va arăta racilor că
întotdeauna există un recul, un răspuns la răutățile lor, ceea ce îi va zdruncina în convingerile lor.
Mercur este retrograd și este posibil
ca racii să nu înțeleagă foarte clar
unde au greșit și de ce anumiți
oameni s-au răcit dintr-o dată față
de ei sau se poartă atât de dur.
Pentru ca au o casa a douăsprezecea
încărcată, iar planetele de acolo
trimit unghiuri importante către alte
poziții cheie din horoscopul lor,
racii lucrează puternic în subtil și
gândurile lor, chiar dacă nu sunt
formulate, se traduc prin anumite
mișcări ale corpului, prin anumite
reacții nonverbale sau alegeri pe
care le fac, arătându-le celorlalți
care sunt superiori sau că îi ignoră.
Răspunsul le va veni imediat și nu
le va fi pe plac.
Toate aceste lucruri apăsătoare care vin spre ei în aceste momente de final al lunii mai, racii
învață cum să trăiască în prezent. Pentru ei acum prezentul nu are doar conotațiile unui timp, ci și
conotații ale unei realități relaționale. Învață cum să se poarte cu oamenii de care nu pot scăpa sau
cum să le intre în voie celor pe care vor acum să-i aibă în preajmă. Se gândesc ce preț să ofere devin
comercianți pricepuți și reușesc să iasă din multe încurcături procedând în felul acesta. Dacă
procedează bine rezultatul va veni imediat. Acolo unde nu au rezultat imediat ar trebui să schimbe
metoda pentru că racii acum la final de lună mai dispun de o putere cu totul specială. Când se
hotărăsc să acționeze și fizic realizează că au putere pentru că ei deja lucrau foarte bine în subtil și
puterea gândurilor sau mișcarea energiei erau procese pe care racii le-au abordat cu succes încă de
la mijlocul lunii mai.
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IUNIE
Vor să recupereze timpul pierdut. Dau o replică dură. Lovesc. Sunt obsedați de trecut. Nu
mai am răbdare. Evenimentele îi iau pe nepregătite. Promit și nu se țin de cuvânt. Câștigurile
spectaculoase îi tentează. Deși văd viața ca pe o mare perioadă pozitiva. Scapă de o povară. Își
rezolvă ușor o problemă personală. Identifica persoanele care uneltesc împotriva lor. Prea multă
manie. Anturajul său va suferii din cauza sa. Supra saturație. Se enervează prea ușor. Risipește o
încredere. Se hotărășc să lase în urmă ceea ce nu are valoare. Se află în fața unui raport negativ.
Duritate. Fac demonstrație de forță. Informația înseamnă putere.
Iunie este luna când racii vor să recupereze timpul pierdut. Chiar de la începutul lunii mai de
când se împlinește Luna plină pe zodia Gemeni, cu Soarele pe casa a XII-a și cu Luna pe casa a VIa racii vor să scape de opresiune, să ia cuvântul, să nu se mai ascundă, să dea o replică, să le arate
celorlalți că trăiesc, că sunt vii, puternici și că trebuie să se țină cont și de părerea lor. În 3 iunie,
când Mercur și Capul Dragonului se întâlnesc într-un trigon, cu Mercur aflat în continuare în mers
retrograd, se poate vorbi despre o mediere a tendinței Nodurilor prin Coada Dragonului. Racii nu
vor să dea o replică, nu la modul general, doar punctual să fie apreciați de toată lumea sau aplaudați
la scenă deschisă. Vor spune clar elementul pe care îl vor, situația pe care doresc să o redreseze ori
vor cere clar funcția pe care și-o doresc.
Este posibil ca în acest atac să afecteze prea mult lucrurile, să se gândească de prea multe
ori, să dea înapoi ori să fie dornici ca succesul să fie obținută dintr-o singură lovitură. Planurile
acestea de acasă nu se potrivesc cu ceea ce vor găsi în piață, iar asta înseamnă că în ziua de 4 iunie,
dar și o parte din ziua de 5 iunie, când Venus se va afla pe ultimul grad al zodiei lor, vor reuși să
facă multe greșeli din lipsă de control. Au nevoie să fie liniștiți, calzi să nu se lase antrenați în
obsesiile trecutului pentru că dacă nu obțin cerând, ci așteptând să se întâmple atunci, este puțin
probabil ca evenimentul să se consume după cum vor ei.
Au nevoie să nu piardă simțul realității, mai ales acum când Soarele se află pe casa a XII-a
și ușor pot cădea în obsesii sau în drame pe care doar ei le văd în felul acesta. Dacă avem de-a face
cu raci care au neglijat până acum avertismentele astrale momentul în care Mercur intră în fereastra
opoziției cu Saturn se poate vorbi și despre o sancțiune sau consumarea a încă o etapă în drumul lor
spre privare de libertate. Dar acestea sunt cazuri izolate și doar acolo unde și anul 2014 a insistat pe
această manieră de a pedepsi un rac obraznic.
Racii ar trebui să fie conștienți că în prima decadă a lunii iunie și, apoi, în cascadă, în
următoarea perioadă până la finalul acestei luni, sădesc, pun în pământ semințe ale unor realizări de
care se vor bucura în a doua parte a anului. În continuare este activă relația proastă dintre Luna
neagră și Chiron, iar racii acum, când Soarele se află în fereastra careului cu Luna neagră, se pot
complica, se grăbesc prea mult, nu mai am răbdare și nu lasă evenimentele să se desfășoare în
ordinea lor firească. Acolo unde vor să le schimbe după judecata lor s-ar putea să piardă mai mult și
la final să nu aibă niciun fel de satisfacție. În 5 iunie Venus le va intra pe casa a banilor munciți, iar
racii s-ar putea să primească invitații pentru a lucra într-un mediu nou sau să li se promită că pe
viitor situația lor materială s-ar putea redresa. Deocamdată este doar o promisiune pentru că Soarele
se află pe Gemeni în conjuncție cu Marte și racii visează ori la câștiguri, spectaculoase ori să dea o
replică dură celor care le-au greșit pentru a le arăta cine sunt ei.
În continuare, în această decadă se păstrează recomandările de pe final de lună mai când au
fost îndemnați să învețe cum să se poarte cu ceilalți. Nu este cazul să aștepte acum prea mult de la
cei pe care cred că i-au ajutat însă racii sunt avertizați că ajutorul pe care l-au dat celorlalți au fost
fie pe jumătate ca acțiune, fie pe jumătate ca explicație. De aceea, nu este bine să se aștepte acum la
prea multe pentru că vor fi dezamăgiți.
Cel mai bun mijloc prin care Marte de pe casa a XII-a îi poate ajuta acum este să țină secret.
Racii vor deveni dintr-odată cei care ascultă de toată lumea și dacă țin cont de acest avertisment
astral relația buna dintre Marte și Uranus înseamnă începutul unei perioade pozitive, adică învață
să-i asculte pe cei din jur și ascultându-i își dau seama cât de nedrepți i-au judecat, cât de multe
probleme au avut și nu au știut pentru că au fost preocupați de altceva.
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În cazul racilor care au talent artistic vor avea din nou ocazia în preajma zilei de 10 iunie să
aștearnă pe hârtie întâmplările pe care le parcurg ori să împărtășească celorlalți din vastele lor
experiențe. Poate au făcut-o de multe ori mai ales dacă lucrează în acest domeniu sau dacă
obișnuiesc să scrie din pasiune. De această dată însă sunt inspirați pot să transpună altfel în cuvinte,
în termeni pot surprinde detalii comportamentale sau explica mult mai bine ce simt ei, marea
problemă a celor din preajma.
În 12 iunie vor scăpa de povara lui Mercur retrograd de pe casa 12 care le-am zdruncinat
emoțiile le-au încurcat limba și nu i-a ajutat să se exprime așa cum ar fi dorit. Dar tot în 12 iunie
Neptun va intra pentru câteva luni bune în mers retrograd și relația proastă pe care Marte o
definitivează cu Luna neagră din aceeași zi arată că racii scap de o problemă personală, dar dau de
una socială. Neptun se află acum pe casa educației, iar racii se simt acum încurajați să învețe lucruri
noi ori constată că îi ascultă întâi pe ceilalți, învață cum să trăiască și duc mai departe dezideratul
ultimelor săptămâni acela care spunea că au nevoie să învețe cum să trăiască în prezent. Acum
înțeleg mult mai multe, dar și faptul că prezentul înseamnă oamenii cu care colaborează acum sau
pe care îi au în preajmă. Cu cât îi vor înțelege mai bine cu atât se vor simții mai puternici și mai
protejați.
De mare duritate va fi cu unghiul negativ dintre Soare și Luna neagră acela care se va
împlini pe 13 iunie și care anunță o ruptură în viața unui rac. S-ar putea ca această ruptură să se
producă doar în mintea sa, însă impactul va fi unul puternic și agresiv, iar multe din replicile tăioase
pe care le vor arunca în jur în preajma zilei de 14 iunie, când Soarele și Marte vor fi in conjuncție și
când se vor confrunta cu această componentă a răzbunării. În mod cu totul surprinzător prin
întâlnirea Soarelui cu Marte pe casa a XII-a, aspect care ar fi trebuit să îi ajute, racii înțeleg mai
bine ce se află dincolo de cortină, care sunt mișcările de culise și mai ales să identifice persoanele
care uneltesc împotriva lor, îi tulbură foarte mult și le aduc o dorință stranie de a străluci. Iarăși se
pune de-a curmezișul, iarăși vor să impresioneze, să rupă gura târgului cu modul lor de a fi și cu
puterea lor de a se schimba, de a se disimula sau de a trece prin greutăți cu fruntea sus.
Nu trebuie însă judecați după aparente. Elementul neprevăzut are acum un rol foarte
important în viața unui rac pentru că Uranus din casa demnității primește susținere din partea
planetelor din casa a II-a. Munca unui rac este acum în zadar. Umilințele la care a fost supus l-au
motivat și le-a arătată de multe ori punctul unde trebuie să lovească, asemenea apei, pentru a sparge
piatra în mai multe bucăți. Este posibil ca acum, în mijlocul lunii iunie, să vedem raci prea mânioși
sau prea mult dornici de răzbunare. Aceasta este maniera lor de a se face remarcați sau numai așa
consideră că pot scăpa de o mare tensiune.
Răzbunarea lor de acum nu este rea, nu lasă urme atât de dure ce ar putea, dacă nu au în jur
nici prietenii care să-i facă să radă, să iasă din starea proastă, să se întoarcă împotriva lor și să-i
afecteze și mai mult. Anturajul va suferi de pe urma unui rac chiar dacă replicile sale vor fi
încărcate de o mare duritate. Se împrăștie foarte mult această mâine și racul este protejat de o măna
nevăzută a destinului că oamenii cu adevărat răi din anturajul său să nu se simtă provocați.
Neprevăzutul care încordează acum pe un nativ născut în zodia Rac îl face vulnerabil și de aceea
răutatea acestor personaje ciudate trebuie să rămână o amintire.
În 15 iunie Saturn va intra în Scorpion prin retrogradare și racii s-ar putea să aibă probleme
cu o autoritate. De această dată în forma în care se prezintă ecuația astrală a momentului se poate
vorbi doar despre o vulnerabilitate față de o funcție de conducere, față de un șef de birou, de
departament, față de directori coordonatori ai unor programe pentru că vor fi primii care vor vedea
cât de vulnerabili sunt racii în general. Astfel, anturajul are o mare greutate prin puterea lor de
decizie și în scurt timp vor ajunge la suprasaturație, iar unii dintre ei gândindu-se în această
perioadă la modul foarte serios dacă nu ar fi momentul potrivit să renunțe la aceste responsabilități
stupide. Ar fi o mare greșeală să renunțe și vor vedea în preajma zilei de 18 iunie că din nou o mâna
nevăzută a destinului îi ajută să nu ia această decizie. Cu toate că nu sunt mulțumiți de prestanța lor
față de colaboratori, pentru că ar vrea să se implice mai mult sau să colaboreze cu oameni mult mai
eficienți, racii reușesc acum să nu strice lucrurile importante pe care l-au construit în primele luni
ale anului.
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În 21 iunie Soarele le intră pe semnul lor și racii prin putere. De această dată puterea racilor
va fi o perioadă marcată de nevoia de a se regla cu anturajul. Imediat ce Saturn a intrat în casa a V-a
a liderului, a iubirii dăruite racii vor reacționa la anumite presiuni venite din anturaj. Se pot
confrunta cu întârzieri care enervează și care lasă impresia că își risipesc timpul rezervat pentru
aceste secvențe sociale sau că-și pierd vremea cu oameni care nu-și pot depăși condiția și care, în
loc să-i ajute mai mult, îi încurcă. 22 iunie va fi o zi reprezentativă la acest capitol când Mercur din
Gemeni se va afla într-un unghi negativ cu Neptun retrograd. De altfel, întreaga perioadă de final de
iunie readuce racilor probleme cu atitudinea și un neastâmpăr care ar putea să le strice relațiile. Nu
se știe dacă greșesc în totalitate. Unghiurile de acum nu vorbesc doar despre erori, ci și despre
faptul că tulburarea pe care o parcurg ei ar putea să reprezinte o palmă a destinului pentru cei din
jur. Duritatea unui rac ar putea să-i trezească la realitate pe cei din preajmă fără să le facă rău, ci
doar să le arate că în viață sunt și alte lucruri pentru care merită să trăiești, să muncești ori să lupți.
Această perioadă este dominată și de o prietenie între Jupiter și Uranus care le aduce noroc
prin prospectarea noului, prin explorarea unui potențial, prin cultivarea unui talent sau prin
dezertare. Dacă racul se hotărăște să lase în urmă ceva care-l apasă de la începutul anului atunci
reușește să-și protejeze binele pe care conjunctura de acum îl va pune mult în valoare. Se poate
vorbi acum despre mari transformări interioare sau despre necesitatea apropierii de cineva din jur cu
căldură. Nu se poate anticipa din această analiză cu caracter general dacă nevoia de iubire sau dacă
dorința de a se apropia de cineva doar pentru a fugi de altcineva reprezintă o prioritate. Cert este că
vor putea să fie fermecători, cuceritori, magnetici și vor avea succes.
În
24
iunie Marte le
intră pe semnul
lor și vor fi destul
de
combativi,
curajoși,
iar
această
modalitate de a se
prezenta față de
anturaj s-ar putea
să pună și o
picătură
de
aventură pentru
că și racilor le
place să guste din
când în când din
risc.
Această
perioadă de finală
a lunii iulie aduce
însă și neșansa ca
Soarele să se afle
într-un raport negativ cu Axa Dragonului, iar acolo unde racii nu-și țin sub control firea, acolo unde
exagerează au loc derapaje și vibrațiile coboară, iar faptele lor le vor scădea puterea de influență.
Vor mai avea credibilitate față de cei din jur, însă nu așa cum se așteaptă.
Racii care, de felul lor, sunt tăcuți vor ridica acum tonul, vor vorbi mult, se vor exprima așa
cum au gândit până acum, dar nimeni nu a știut, pentru că gândul nu a ajuns să fie transpus în
cuvinte. Termenii acum s-ar putea să fie cam duri și să le arate celor din jur ce memorie
extraordinara pot avea. Detaliile pe care și le amintesc și pe care le folosesc împotriva celor din jur
ca niște sulițe îi transformă din nou în niște vedete, dar în egală măsură le și compromite anumite
relații și s-ar putea să fie vorba aici și despre o anumită lecție pe care racii o dau celor care se cred
puternici. S-ar putea ca un rac să fie acum în conflict cu nativii născuți în alte semne cardinale și să
învingă. Cei care până acum au făcut demonstrație de forță, arată cu degetul spre un rac, spunând:
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“Ia uitați cât timp își pierde, ce ciudați sunt că, de fiecare dată, trebuie să facă doi pași înapoi pentru
a trece pragul”. De această dată racii se vor transforma și vor face o mare impresie.
Nu este însă un fapt întâmplător pentru că în 29 iunie Venus și Uranus își vor definitiva
trigonul lor, iar pe cer Mercur se alătură acestei dispuneri, desenând pe cer un triunghi minor.
Lucrurile pe care racii le-a ținut ascunse acum îi îndeamnă să aibă mai mult curaj pentru că
informația înseamnă putere, iar ei au acumulat, mai mult decât alte semne zodiacale, multe
informații despre tot ceea ce se întâmplă în jur. Din nou vedem raci care inspiră teama celor din jur
prin cât de multe știu despre ceilalți.

IULIE
Curaj. Amenință și nu se opresc. Devin înțelepți. Răspund la provocări. Se tem de situații
neprevăzute. Îi urmărește un ghinion. Probleme cu somnul, programul de lucru, alimentația.
Drama unei familii îi tulbură. Preschimbare. Primesc mesaje speciale. Sunt chemați la apel. Fac
rapoarte. Dezamăgire. Sunt pregătiți să facă față unor situații ciudate. Au putere de convingere.
Glumesc prea ușor pe seama celorlalți. Gafă monumentală. Urmăresc un avantaj imediat. Prea
multe nemulțumiri. O vizită te vine foarte importantă pentru destin. Realizări importante. Se simt
constrânși să facă fapte bune, dar le face plăcere. Munca devine foarte importantă. Se accentuează
o nesiguranța.
Am văzut de multe ori de-a lungul acestui an că atunci când prind puțin curaj racii vorbesc
și nu se mai opresc, în plus au și ce spune, iar dacă mai au și o picătură de răutate sau dacă au de
plătit polițe cuiva pot foarte ușor să inspire teamă sugerând cât de precis cunoaște adversarul și cât
de multe lucruri compromițătoare ar putea să folosească împotriva acestuia. De această dată, la
începutul lunii iulie Junon le intră în zodia Fecioară și racii își diminuează această tendință, iar
întâlnirea lui Venus cu Jupiter îi transformă pe aceștia în înțelepți. Dintr-o dată racii se maturizează
și își dau seama că nu este bine să folosești toate aceste lucruri împotriva cuiva, nu este bine să fii
atât de dur la adresa celorlalți, să răspund cu aceeași monedă doar pentru că cel puternic are nevoie
să-și testeze forța față de cel slab. Acest aer de superioritate le aduce racilor acum un suflu nou.
Unii vor avea un ușor disconfort la începutul acestei luni când Marte se va afla într-o dispunere
negativă față de Axa Dragonului. Se vor teme de situații neprevăzute și au de ce pentru că această
dispunere este periculoasă pentru cei care nu sunt prudenți. Karma plutoniană, aceea la care se
referă dispunerea negativă dintre Marte și Axa Dragonului, le aduce acestora tendința de
autovătămare. Această autovătămare este posibil să nu se refere doar la propriul corp, ci și la ființa
extinsă adică la familia sa sau la cei care iubesc foarte mult.
Cu un Saturn pe casa a V-a racii sunt avertizați să-și supravegheze copiii sau să nu fie prea
exigenți cu programul de lucru, cu programul de somn, cu alimentația, cu temele pe care aceștia
trebuie să și le facă sau cu cheltuielile pe care copilul unui rac le fac. Duritatea unei decizii luată pe
careul Marte Axa Dragonului, în situația în care Marte este chiar regent karmic de sud le poate
întoarce acestora duritatea prin evenimente sociale asupra cărora să nu poată avea niciun control.
Vor ajunge relativ repede la concluzia că viața este dura și nici asupra familiei nu pot să aibă
control, nici asupra lor, deci toate aceste evenimente se vor adânci și mai mult în stări proaste sau
chiar în depresie.
Surprizele însă care le vin din jur sunt plăcute pentru că Mercur se află într-o relație bună cu
Uranus și chiar dacă nu le intrat încă pe semnul lor, chiar dacă Mercur se află în continuare pe casa
a douăsprezecea această relație bună cu Uranus îi ajută pe aceștia să progreseze prin dialog prin
consens sau prin diplomație. Deci nu trebuie să facă prea mare efort pentru a se depărta de acest
ghinion care îi va pândi până la mijlocul lunii iulie și care spre finalul lunii iulie se va transforma în
altceva. De această dată comunicarea racilor se va realiza cu cei din jur pe un alt nivel.
Opoziția Soarelui cu Pluton nu este o simplă dispunere negativă pentru că asta înseamnă o
parte dintr-un careu în T pe semne cardinale ce îl are pe Uranus drept focar pe casa demnității.
Valorile ancestrale în ceea ce promovează sau iubesc mai mult le spune că nu sunt utile, nu sunt de
actualitate, ci doar niște elemente învechite sau mijloace care nu le aduc niciun câștig. Este o

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

535

adevărată dramă pentru un rac atunci când acesta își dorește un câștig pentru familie și nu-l poate
obține. Durerea va fi amplificată atunci când anumite tentații sau provocări ce vin din sectorul
deplasărilor, studiilor și când racii vor fi tentați să învețe lucruri noi despre care acum cred că le vor
fi utile pe viitor însă se înșală pentru că situația le va cere să-și pună în practică cunoștințele pe care
le au acum și care nu sunt apreciate de anturaj. Cu alte cuvinte, li se cere racilor răbdare. Viitorul va
fi mult mai bun decât cred ei acest moment că va fi.
Trecerea lui Mercur în Rac le aduce acestora o revigorare. Nu mai sunt atât de obosiți dacă
vorbesc mult și nici nu mai sunt epuizați de nevoia celor din preajmă de a le capta atenția. Se simt
revigorați, puternici și inspirați, iar atitudinea pe care o au față de ei înșiși comportă gradat o
schimbare pozitivă. Racii care lucrează cu energia vor primi acum mesaje speciale, vor fi inspirați,
vor avea vise premonitorii sau senzații stranii pe care le vor integra corect în existența proprie ori pe
care le vor folosi în a-i ajuta pe ceilalți.
Faptul că Mercur împlinește în cea de-a doua decadă a lunii iulie un unghi negativ cu Axa
Dragonului nu înseamnă că lucrurile sunt atât de complicate. Ei sunt obișnuiți ca de la începutul
anului până acum să treacă prin tot felul de probleme și să câștige încrederea celorlalți cu mult efort.
Acum nu se mai sperie. Simt anumite lucruri, anticipează anumite evenimente care urmează să se
întâmple spre finalul anului 2015 și acestea li se par ușor de depășit. În tot acest complex de factori
racii au nevoie să inverseze valorile pentru a putea ține sub control lucrurile acestea neprevăzute
care au în aparență un mesaj bun pentru ei. Uranus din Berbec trimite careul către planetele situate
pe ultimul segment al zodiei Rac și această inversare a valorilor ia înfățișarea unor reglări de
conturi. Fie că le va plăcea, fie că nu ne va plăcea racii vor trebui să dea socoteală în mijlocul lunii
iulie pentru ceea ce au făcut cu câteva luni în urmă. În cele mai multe din cazuri nu le face plăcere
să facă acest lucru pentru că nu le-a făcut plăcere nici de-a lungul lunilor anterioare când s-a mai
întâlnit cu așa ceva.
Acum, când Mercur se află în careu cu Axa Dragonului s-ar putea să-și pună anumite semne
de întrebare față de sinceritatea partenerului de viață sau față de susținerea promisă din partea unui
membru al familiei. Nu putem spune însă că lucrurile acestea sunt scăpate de sub control. Chiar
dacă Soarele se află în careu cu Uranus anumite lucruri pe care și le-au dorit și nu le-au putut
obține, chiar dacă din nou vin cu mesajul nesiguranței, racul este pregătit să facă fața acestor
episoade. Este pregătit să treacă din nou prin anumite dezamăgiri și mai că le vine să râdă cat de
naivi au fost la începutul anului 2015 când au visat că pot realiza atât de multe lucruri cu eforturi
atât de mici. Dacă-l deranjează ceva atunci nemulțumirea sa se orientează către sentimentele
neîmpărtășite. Nu se uit în jos către oamenii situați pe un rang inferior din punct de vedere social, ci
se uită în sus. Sunt dezamăgiți de faptul că cei puternici care i-au admirat atât de mult nu-i bagă în
seamă ori au impresia că sunt ignorați, chiar dacă în multe din cazuri nu se întâmple lucrul acesta.
Momentul 15 iulie este însă dificil de parcurs pentru că Marte și Pluton vor fi în poziție și
vor avea de oferit explicații în intimitate față de un asociat, față de partenerul de viață ori față de un
dușman care îl pune în dificultate prin faptul că este din umbră și dintr-o dată îi declară război în
mod direct. De această dată însă racii sunt pregătiți să facă față unor situații ciudate, neprevăzute,
agresive poate mult prea agresive față de cum au anticipat cu ceva timp în urmă pentru că Mercur și
Marte se vor afla în conjuncție când Marte i se va opune lui Pluton. Nu are o mare importanță că
împlinirea gradului perfect se va face în ziua următoare. Nu are importanță dacă această tensiune a
opoziției dintre Marte și Pluton se întinde pe o perioadă mai mare de timp. Racii sunt pregătiți, au
argument, au nervi, au o memorie foarte bună și mai ales, știm din perioada anterioară, cât de atenți
au fost la tot ceea ce li se întâmplă.
În 18 iulie Soarele se va împrieteni cu Luna neagră și racii ar putea vorbi prea mult sau ar
putea să spună lucruri pe care nu le intenționează. Pentru că ar putea să întâlnească un adversar
destul de abil care numai ce-i pun în gardă că ar putea să atace că se și tem și pot reacționa, pot
spune anumite lucruri indecente sau por convinge auditoriul că ei știu, că au informații solide și că
nu se tem. Vorbim aici despre un gest de lașitate pe care nici chiar racii înșiși nu și-l vor putea
explica. Este o gafă și nu e nimic anormal în a greși ori în a face o gară de genul acesta. Din 19 iulie
când Venus va intra casa III-a vor putea să treacă pe gluma toată această gafă monumentală dacă nu
au de-a face cu un adversar foarte puternic, ci doar cu persoana care i-au contrazis puțin mai dur
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pentru că nu aveau dreptate. Apoi vor urmării să și-i facă pe aceștia prieteni pentru că nu se simt
deloc bine dacă au în această perioadă o bătălie de dus.
În 21 iulie, Soarele aflat pe semnul lor trimite un trigon către Saturn și lucrurile par să intre
în normal. Doar ce aceste relații de prietenie cu vechii adversari intră într-o anumită normalitate, că
mediul social se arată destul de deschis să susțină proiectele racilor, în special cele care vin dintr-o
zonă a parteneriatului, justiției sau artei. Este adevărat, s-ar putea ca acest demers să-i găsească
nepregătiți și, de bucuria recunoașterii, să ia lucrurile prea în ușor. Sunt invitați, astfel, înainte de
ziua de 23 iulie, când Soarele trece pe casa a II-a, să facă apel la răbdare, să nu se grăbească cu
răspunsul, să mai amâne o zi, două pentru că nu le strică un strop de înțelepciune.
Este posibil ca aceste invitații să îi mobilizeze foarte mult pentru că în ziua de 23 iulie nu
doar Soarele va trece în Leu, ci și Mercur la doar câteva ore distanță pentru ca apoi, în seara acestei
zile, cele două corpuri cerești să-și împlinească o conjuncție. Dacă vor să nu facă o altă gafă
monumentală racii trebuie să amâne deciziile până după data de 23 iulie sau dacă sunt presați de un
termen atunci hotărârea să fie adoptată în seara zilei de 23 iulie când Soarele și Mercur vor fi într-o
conjuncție foarte strânsă și când judecata lor nu va fi zdruncinată, afectată ori marcată de
resentimente ale trecutului.
De altfel, nici nu trebuie să se lovească prea mult cu această hotărâre adică nu trebuie să
atingă ziua de 25 iulie când Venus va intra în mers retrograd, ci trebuie să se încadreze într-un
interval relativ strâns, adică până pe data de 24 iulie inclusiv. Aceste direcții care vin spre ei acum
vizează în special controlul dorințelor sau nevoia de îmbogățire. Vor vedea, în cazul în care nu le
este clar până pe data de 24 iulie inclusiv, că prin retrogradarea lui Venus aceste probleme se vor
inflama. Nu vor fi mulțumiți de munca pe care o prestează și nici de partenerii pe care îi au fiind
mai curând tentați să facă totul singuri, fără susținere, fără ajutor și fără să primească vreo
promisiune că pe viitor munca lor va fi valorificată.
Retrogradarea lui Venus aduce racilor multe nemulțumiri. Acum racii nu se simt bine
nicăieri, nici acasă, nici la serviciu, nici pe stradă, nici în vizită, nu se simt bine nici cu ei înșiși și
nici cu prietenii. Își aduc aminte de lucruri nefirești sau vor să facă multe într-un timp foarte scurt.
În realitate, acest astâmpăr care este vizibil în cazul lor pe casa hrănirii sau a muncii le vine din
faptul că sunt în căutarea unor realizări esențiale.
În 26 iulie Uranus a intrat și el în mers retrograd și această zi de început a retrogradării lui
Uranus înseamnă de fapt începutul unui compromis care ar putea să țină foarte mult. Momentul
acesta de început se adresează în mod special unui legământ. Dacă racii și-au propus ceva sau au
făcut un legământ la începutul lunii ianuarie, abia acum cei din jur se simt constrânși de realitatea
înconjurătoare să le schimbe această hotărâre pe motiv că nu sunt respectați de oameni ori nu sunt
ajutați de unde trebuie. În realitate, nu se pune problema faptului că sunt ajutați. Dacă cer ajutorul, îl
primesc pentru că au beneficii în casa a II-a, chiar dacă Venus este retrograd, însă tocmai
retrogradarea lui Venus îi îndeamnă pe raci să se creadă superiori celorlalți ori să aibă această
atitudine pe baza unor frustrări sau pornind de la niște nemulțumiri argumentate foarte prost să
considere că nu trebuie să fie ajutați de nimeni ori nimeni din jur nu le poate oferii ceea ce caută cu
adevărat.
Anumite lucruri s-ar putea să se desfășoare într-un registru al informațiilor cunoscute până
pe 31 iulie când Venus va intra în Leu prin retrogradare, dar nu oricum, ci pe ultimul grad al zodiei
Leu, punându-i în dificultate. 31 iulie va fi și ziua în care se va împlini Luna plina în Leu și intrarea
lui Venus pe acest semn accentuează această nesiguranță pe care racii o au față de un proiect ori față
de un colaborator care se dovedește incapabil ori laș. Finalul lunii iulie îi găsește pe raci invocând o
putere pe care nu o vor avea niciodată, deci pentru a supraviețui am nevoie din nou să fac apel la
anumite resurse. Cea mai importantă resursă a lor este munca și deci își fac planuri că poate ar
trebui să schimbe cumva procedeul sau să suplimenteze orele de lucru ori să-și mai caute un job.
Deocamdată, pentru că Venus este retrograd, își fac doar planuri pentru că nu au cu cine să discute
aceste proiecte, însă vor vedea că nu vor putea să le pună în aplicare așa cum le gândesc.
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AUGUST
Alunecă pe o pantă periculoasă. Se redresează ușor. Susținere. Probleme cu persoane care
au imaginea afectată. Cineva se răzbună pe un rac. Evoluție prin încurcături. Talentul înseamnă
progres. Visează prea mult. Arată că sunt puternici. Își protejează intimitatea de curiozitatea
celorlalți. Șochează. Au nevoie de măsură. Probleme cu mesajele. Deplasarea este încurcată. Fac o
colecție de informații. Vor dori să simplifice lucrurile. Opoziție stranie. Îi enervează rutina. Fac
apel la educația primită în perioada de formare. Își extind ideile. Sentimentele devin puternice.
Doresc să-și facă dreptate cu forța. Planuri prea îndrăznețe. Decizii importante care vizează
familia.
Atunci când toată lumea alunecă pe o pantă periculoasă racul se ridică pentru că el este
obișnuit să meargă înapoi și tot ceea ce înseamnă înapoi pentru ceilalți pentru el înseamnă înainte.
De această dată, chiar de la începutul lunii august, Saturn își va reveni la mersul direct și lucrurile
încep să intre normal pentru cei născuți în această zodie. Ziua de 2 august ar putea să fie una dintre
cele mai importante zile ale anului 2015 dacă luăm în calcul și faptul că acum Mercur, care se află
într-o zodie unde nu se simte chiar atât de bine, primește o susținere din partea lui Uranus din casa
demnității. Faptul că Mercur se află în zodia Leu este o trăsătură care se aplică tuturor semnelor
zodiacale, dar a traversa o perioadă în care această planetă se află pe casa a II-a înseamnă un mare
beneficiu, adică un câștig concret prin tehnici de marketing, prin acceptarea unei propuneri venite
din partea unui protector, din partea unei persoane cu imagine, cu demnitate sau chiar realizarea
unei alegeri speciale. Prin faptul că după 2 august lucrurile vor intra în normal prezența lui Mercur
în casa a II-a înseamnă și cultivarea creativității sau a scoate bani dintr-un talent. Uranus intervine
puternic din casa demnității sociale și îi ajută pe cei născuți în zodia Rac să fie puternici, să aibă
argument, să fie siguri pe câștigurile lor și să își drămuiască banul cu înțelepciune.
Ceea ce se întâmplă în 3 august, când Jupiter și Saturn împlinesc un unghi negativ, vizează
în special o problemă de patrimoniu în care racul se trezește dintr-o dată. Este problema sa, dar știe
sau poate își dă seama, dar nu se poate abține în a se preocupa de ceea ce nu-l privește. Misterul pe
care cineva din preajma ar putea să-l dezlege acum vizează viitorul. Cei mai mulți dintre cei născuți
în zodia Rac nu au spus nimic nimănui, iar acum se trezesc dintr-o dată în tot felul de încurcături și
mulți se întreabă de ce pățesc așa ceva. Dacă vrea ca lucrurile să nu evolueze într-un sens negativ,
dacă dorește să nu se spargă în capul său atunci racul are nevoie să se ascundă foarte bine, să
abordeze problema ca și cum este a grupului, nu a sa. Nu-i folosește la nimic dacă le spune celor
înflăcărați că și-a dorit și el o bucățică din felia de tort, ca dorit și el să ia parte la câștigul cel mare.
Este indicat să țină cont de această recomandare pentru că altfel ar putea să fie compromiși prin
aceste ambiții mari.
Totuși, prima decadă a lunii august este benefică pentru raci pentru că le aduce asocieri
vechi consolidate pe baze noi sau ușurința de a combate o frică pe care și-au descoperit-o în ultima
vreme. Venus se află într-o relație proastă cu Saturn, iar asta înseamnă că dacă sunt tineri sunt mult
mai afectați, iar dacă sunt în vârstă au nevoie să se asocieze cu cei care au aspirații foarte înalte.
Totuși, lucrurile sunt ținute sub control pentru raci, pentru că Pluton se află într-o relație
bună cu Junon și se mediază prin parteneriate încercate o problemă de conștiință. Este posibil ca un
rac talentat ori care progresează în domeniul justiției sau care se află într-un conflict de ani buni cu
persoane cu rang, cu demnitate, cu funcție publică să poată acum să consilieze alte persoane, nu
puține la număr, care trec prin tot felul de conflicte ciudate. Dintr-o dată racului descoperă că este
util și că este foarte simplu să se implice în probleme de mediere socială.
În 7 august Mercur va intra în Fecioară pe casa III-a și racii vor putea vorbi mult mai ușor
sau își vor putea susține cu mai multă convingere punctul de vedere. În momentul în care Mercur și
Jupiter se întâlnesc într-o conjuncție adică pe ultimul grad al zodiei Leu, pentru că Jupiter își
schimbă semnul, racii descoperă că nu am fost suficient de atenți la detalii și nu au putut să se
detașeze de mâniile care l-au acumulat de la începutul anului împotriva celor care i-au furat sau leau subminat autoritatea. Trecând în Fecioară, Mercur va fi practic, atât de practic încât ar putea să
se constituie ca un impediment pentru racii care visează foarte mult. Se vor afla în impas cei care se
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preocupă de arta, de muzică, de dans, de poezie, de literatură pentru că Mercur în Fecioară este mult
prea analitic și practic ajutându-i, mai curând, în stabilirea unor noi modalități de exprimare, în
gramatica frazei și mai puțin în exprimarea plastică.
A doua decadă a lunii august îi duce pe raci în postura în care să se simtă prea puternici.
Deja Marte le intrat prin zodia Leu adică în casa a II-a și se simt puternici prin ceea ce și-au propus
să facă. Marte, o perioadă, va avea și o relație bună cu Capul Dragonului, deci vor primi proiecte
noi, vor fi încurajați, se vor simți bine prin orice acțiune sau se vor simți bine la modul general, fără
să se implice într-o acțiune anume.
Nimeni nu știe însă ce se află în sufletul unei rac înșelat. În 10 august Saturn și Luna neagră
vor face un compromis pentru carieră, pentru imagine publică sau de dragul copiilor. Racul este
puternic atunci când are de protejat familia sau valorile familiei ori ceva care se află în zona sa
intimă. Se poate transforma atât de mult și poate trece de la o extrema la alta atât de ușor încât ar
putea să șocheze până și un săgetător care este obișnuit ca toată ziua să se plimbe de la o extremă la
alta pentru că fuge de zona mediană, adică de ceea ce se află în interiorul său.
În această stare de confort, siguranță sau acceptare de sine, foarte stranie pentru un rac,
Jupiter va intra pe casa comunicării (în Fecioară) și va fi bine pentru tot ceea ce înseamnă drumuri,
deplasări sau educație. Cei care se află în perioada de formare intră într-o perioadă de expresivitate,
de deschidere față de informații noi și chiar dacă pot apărea pe zona publică anumite obstacole
adică să șocheze ca o memorie foarte bună, că fac prea ușor conexiuni ori că sunt pasionați de
domenii stranii, reușesc să învețe ceea ce le este cu adevărat util pentru viață.
În această primă decadă a lunii august racii au nevoie de măsură. Mercur dacă a intrat în
zodia Fecioară, semn pe care-l va tranzita destul de repede, în 13 august se va afla în opoziție cu
Neptun și pot avea probleme cu mesajele, cu deplasările sau problemele care vin de la mari
depărtări. Mulți dintre raci vor avea impresia că cineva le poartă sâmbetele, că le este afectată
imaginea și că cineva din umbră abia așteaptă să facă o greșeală pentru a fi sancționați. Pe undeva
au dreptate însă nu așa cum formulează și nici într-un caz referitor la persoanele pe care le visează.
Din nou se poate vorbi despre nevoia de susținere pe care un rac o poate invoca ca principal
motiv pentru care trebuie să-i se deblocheze voința. Va fi marcat, zdruncinat sau incomodat de o
indecență pe care o află și peste care cu greu va putea trece. Lucrul acesta se va desfășura cu scopul
de a fi zdruncinată voința unui rac sau de a fi dați la o parte și transformați în legendă. Nimeni nu
are nevoie de persoane ambițioase care promit să obțină mai mult decât au reușit să obțină până
acum, care amenință că vor munci mai mult și care, în plus, în această perioadă, mai beneficiază și
de o susținere astrală în a-și îndeplini aceste planuri.
Vor avea opozanți puternici din partea partenerilor și
nu contează din ce semn zodiacal vor fi aceștia atât
timp cât racii le amenință reușita socială.
În 19 august racii pun la cale un plan
interesant prin care vor apela din nou la metodele mai
vechi, acelea prin care vor face o colecție de
informații. Își vor face un depozit bine organizat în
care să așeze într-o ordine precisă informații
compromițătoare despre cei cu care interacționează și
amenință că se vor întoarce pe postul pe care l-au
pierdut sau își vor câștiga demnitatea care le-a fost
afectată.
Din nou, Venus, ce se afla cum în mers retrograd, construiește o relație bună cu Uranus,
ceea ce înseamnă că acolo unde au fost înșelați, acolo unde sentimentele le-au fost strivite sau unde
au fost dezamăgiți racii intervin cu o sancțiune concretă. Fie că nu mai vor să ajute, să susțină, să
dăruiască ori să hrănească pe cineva, fie că aleg să colaboreze cu altcineva. Nimeni nu va știi
concret care este principala motivație a unui rac însă prin hotărârea pe care o va lua la finalul celei
de-a doua decade a lunii august acesta face o revoluție. Cei care știu ca au un adversar din această
zodie sau care în ultimele luni au jignit un rac sau au avut probleme, mici neînțelegeri cu o persoană
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născută în acest semn trebuie acum să se aștepte la o replică dură pentru că doar așa vor considera ei
că pot merge mai departe, plătind o poliță.
Ultima decadă a lunii august simplifică lucrurile pentru racii care vor să obțină succesul
social. Unii vor fi tentați să pornească într-o vacanță sau să lucreze la mari depărtări sau să devieze
de la traseul tradițional obișnuit, să se abată de la traseul pe care au mers cu ceva timp în urmă. În
20 august când Mercur și Chiron se vor afla într-o opoziție stranie racii vor pune la îndoială
cunoștințele acumulate în ultima perioadă când vor apela la informațiile tradiționale sau la ceea ce
au învățat ei în perioada de formare. Pentru cei din jur toată această revoltă a racilor va lua
înfățișarea unor pretenții stranii.
Chiar dacă lumea din jurul îi va considera excentrici, racii, în a doua decadă a lunii august,
se resimt, se simt obosiți sau au nevoie să evadeze din această rutină. Unii au greutăți, alții se simt
singuri însă se vor preocupa foarte mult de faptul că nu trebuie să le fie pătat obrazul în relațiile de
familie. Nu se preocupă prea mult de raporturile sociale, acestea trec în planul secund și acolo se
vor menține până spre finalul lunii septembrie, când Saturn va intra din nou în Săgetător.
Acum când Chiron i se opune lui Junon fac apel la educația primită în perioada de formare
și când Soarele va trece în zodia Fecioară și se va apropia cu pași repezi de conjuncția cu Jupiter
acest apel va produce și efecte în planul realității imediate. Au nevoie de dreptate și din această
educație sau din exemplele pe care le-am avut în tinerețe reușesc să-și extragă de acolo anumite
învățăminte și să poată depăși momentul de impas al prezentului. Cele ce li se întâmpla acum sunt
percepute de ei ca fiind o mare severitate a vieții și unii dintre ei, care sunt mai sensibili de felul lor,
vor considera că viața este nedreaptă. Dacă nu vor extinde această idee și dacă ideea de justiție nu
se transpune și-n sancțiuni, atunci racul nu va fi afectat nici din punct de vedere medical, ci va
acuza ce mult o epuizare pentru că se consumă foarte intens. Am putea particulariza această
epuizare si pe activitățile zilnice, dacă aceste sunt multe la număr și complicate. În aceste interval,
se vor simții mult mai obosiți în special în doua parte a zilelor integrate pe acest sector, după ce
toată ziua au alergat în dorința de a face prea multe într-un timp foarte scurt.
În 25 august Luna neagră le va trece în Balanță și se va apropia cu pași repezi de conjuncția
cu Capul Dragonului. Această întâlnire se vor așeza casa IV-a și sentimentele racilor vor fi puternic
reformulate. Dacă în timpul tranzitului din Fecioară racii au luat contact cu teama că anumite
informații ajung unde nu trebuie, ocupându-se de lucru acestea au putut să țină sub control loviturile
pe care le-au primit din partea celor lași ori de la cei care nu știu cât de sensibili sunt. Lucrurile pot
să escaladeze de această dată în conflicte mai vechi acelea legat de o meserie care nu a fost aleasă
conform recomandărilor din familie sau pentru faptul că soțul ori soția ori altcineva din familie nu
lucrează sau trebuie să fie întreținut sau nu aduce ceea ce trebuie acasă. Aceste lucruri care pentru
ceilalți par banale pentru un rac preocupat mult de stabilitatea familiei devin prioritare. Apelul la
tradiție poate însemna această întâlnire bizară între Luna neagră și Capul Dragonului ca o formă de
violență disimulată. Cad prea ușor pradă gândurilor, sunt prea ușor atrași de tendințe agresive și am
putea vedea acum pe un rac care și-a pierdut mințile și dorește să-și facă dreptate cu vărguța sau cu
o vorba prea aspră. Ceea ce se întâmplă acum când Luna neagră a intrat în zodia Balanță înseamnă
pentru raci momentul în care își pierde echilibrul, nu unul în care se redobândească armonia în
familie. Luna neagră pe casa familiei le aduce probleme din planul social într-o zonă prea delicată și
îi face să considere că familia este de vină pentru că el nu s-a realizat așa cum a dorit sau a invocat
tot felul de detalii pentru a evita să vorbească despre frustrările personale.
În 27 august și Mercur va intra în zodia Balanță și va fi în preajma acestei întâlniri bizare.
Există neșansa ca totul să fie văzut disproporționat și de aici poate apărea și percepția că dacă țipă
mai tare, dacă inspiră celorlalți teamă prin atitudine sau chiar prin forță fizică atunci s-a trezit
liderul din ei și pot domina fără să-și facă probleme. Întâlnirea lui Mercur cu Capul Dragonului în
29 august va fi compromisă pe de o parte de prezența Lunii negre în această zonă, iar de altă parte
de împlinirea fazei de Lună plină în Fecioară ceea ce le va afecta racilor și posibilitatea de a se
realiza în altă parte. Nu este cazul acum să-și facă planuri prea îndrăznețe, ci să se gândească de mai
multe ori înainte de a lua o decizie, iar dacă această decizie vizează familia să lase de la ei și să
asculte și părerile celorlalți chiar dacă au impresia că sfaturile sau recomandările din jur nu sunt
vorbe, ci cuțite.
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SEPTEMBRIE
Întâlnire cu regretul. Se simt motivați să meargă mai departe. Răbdare cu noile etape. Se
simt îmbătrâniți. Încredere într-o apartenență la un grup. O simplă dezamăgire îi determină la
reacții categorice. Ridică tonul. Au mari semne de întrebare față de puterea lor. Se comportă urât.
Au rol tonic asupra celorlalți. Au nevoie de oameni înțelepți în jur. Sunt îndemnați să nu judece.
Trec printr-o problemă cauzată de diversiunea unei minți diabolice. Declarații usturătoare. Au
tendința de a enerva pe toată lumea. Obțin avantaje personale. Informații în exces. Deschidere
către nou. Detașare de sursa stresului. Învață din greșeli. Reacții în lanț.
Septembrie este pentru rac întâlnirea cu regretul. Chiar de la început când Soarele își va
definitiva opoziția cu Neptun se vor simți nesiguri față de relațiile pe care le-a avut, de ceea ce au
simțit față de cei din jur. De această dată Venus și Marte vor fi in conjuncție pe casa a II-a și se vor
simți la modul concret lezați în anumite proiecte, considerând că nu pot merge mai departe și că
acestea i-au îmbătrânit sau au intrat deja într-o altă etapă. Opoziția Soarelui cu Neptun are însă
asupra racilor acum repercusiuni destul de ample asupra echilibrului psiho-emoțional. Fie se
dezechilibrează complet ori își pierd calmul în plimbări, în deplasări, că refuză programul de pe
desfășurător și o iau aiurea pe cărări de munte ori nu mai au răbdare cu etapele pe care trebuie să le
parcurgă deși au fost de acord cu ele cândva. Acum nu mai vrea să învețe. Acum se opune tuturor
acestor lecții de viață și vrea să-și ia viața în propriile mâini.
Este de la sine înțeles că procedând în această manieră intră pe teren nesigur și poate chiar
periculos. În primul rând, este periculos pentru că se lezează singuri, își fac singuri probleme
refuzând experiențele de viață care le-ar fi de mare folos pe viitor. Apoi grupul de apartenență își
pierde încrederea într-un individ care este instabil, care acum câteva săptămâni își propunea să
recâștige o poziție pierdută la începutul anului, iar acum dintr-o dată renunță la totul. Racul acum
are nevoie să fie înțeles, să-i fie iertat pentru că are percepții ciudate față de oameni, față de obiecte
sau față de etapele vieții lui. O simplă dezamăgire care îl îndeamnă să răbufnească nu este deloc
banală, ci rezultatul unor acumulări în timp. Luna neagră și Capul Dragonului încă nu s-au întâlnit
într-o conjuncție însă se află în toleranță admisă pentru acest unghi, iar racii vor vorbi despre justiție
în familie, despre drepturile care nu le-au avut niciodată sau vor răbufni pe motiv că dacă
anturajului acceptă sau nu le tolerează așa cum vor anumite lucruri măcar în familie situația să fie
alta.
În felul acesta, racii ridică mari semne de întrebare despre puterea lor. Nu înseamnă că nu au
încredere în sine, ci sunt de-a dreptul dezamăgiți de faptul că nu sunt recunoscuți la nivelul pe care-l
au deja. Am nevoie de certificate, de diplome, au nevoie să treacă prin examene, prin verificări, să
câștige încrederea anturajului deși până acum anturajul ar fi trebuit să-și formeze deja o părere. În 6
septembrie Venus își va reveni la mersul direct, iar asta înseamnă că sentimentele lor vor fi mai
puțin periculoase pentru cei din jur. Nu se vor mai atașa cu atâta agresivitate de obiecte, nu vor mai
înlocui oamenii cu obiectele din casă și nu vor mai pune la îndoială un diagnostic, doar pentru că
doresc să ascundă ceva. De această dată, opoziția pe care Mercur din Balanță o realizează cu Uranus
din Berbec mediată de Venus înseamnă că sentimentul este echilibrat și îi îndeamnă pe raci să
recupereze timpul pierdut, banii, sănătatea sau odihna.
Această neîncredere pe care anturajul o are în raci este stranie pentru că Marte și Uranus își
împlinesc acum un trigon și racii ar trebui să aibă încredere în sine ori în mijloacele de exprimare și
să arate că sunt lideri de opinie ori că cei din jur trebuie să țină cont de părerile lor chiar dacă nu le
convin.
În 9 septembrie se împlinește mult discutata conjuncție între Luna neagră și Capul
Dragonului când racii se vor lovi de o întâmplare nefericită. La fel ca și în cazul celorlalte semne
zodiacale această întâmplare nu vine neanunțată. Dacă au avut ochi de văzut și urechi de auzit, dacă
și-au folosit mintea și ca să înțeleagă ceea ce trăiesc, nu doar ca să țină minte ceea ce se întâmplă în
viețile celorlalți, atunci vor fi avertizați că urmează să parcurgă o perioadă de greșeli mici sau de
patimi adânci pe care obligatoriu trebuie să le ia în serios. A reînvia un conflict nu este deloc plăcut
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și nici confortabil pentru că asta înseamnă apelul la o energie de rezervă pe care racii trebuie să o
folosească pentru altceva.
A doua decadă a lunii septembrie îi aduce pe racii în postura de a regreta greșelile pe care leau săvârșit. Deocamdată regretă doar ce au greșit față de familie, apoi, până la finalul lunii, vor
regreta și alte tipuri de acțiuni, spre exemplu că s-au comportat urât față de șefi și va dori să
compenseze, că nu au respectat oamenii cu care s-au întâlnit. Este posibil ca acest lucru să survină
cu predilecție în cazul racilor care constată că lipsa de respect le-a diminuat independența și că dacă
nu au oameni serioși în jur care să-i încurajeze pe această linie a independenței atunci nu poate face
nimic pe mai departe.
Luna nouă din Fecioară, care se împlinește pe 13 septembrie, are un rol tonic asupra celor.
Informațiile pe care le obțin acum sunt importante pentru a alege un traseu în viață sau poate pentru
a alege un tratament, pentru a se raporta într-un mod mult mai corect la grupul de apartenența ori
pentru accepta o informație bună pentru educația sa. Chiar dacă această informație va fi dominată
de subiectivism, faptul că îl scoate pe rac de sub incidența unei greșeli are asupra sa un efect tonic.
Pentru că în preajma acestui episod al ciclului lunar se consumă și opoziția Soarelui cu
Chiron înțelegem cât de multă nevoie au acum de liniște ori să vadă la modul concret un exemplu
pozitiv. Au nevoie de oameni înțelepți și liniștiți în preajma lor, de oameni care să ierte, să treacă
ușor cu vederea anumite derapaje ale lor, la fel cum deșertul are nevoie de apă.
Cei care observa că acum racii se vor comporta altfel îi vor admira mai mult așa cum racii
își admiră exemplele lor. Astfel, este foarte important ca racii acum să nu judece oamenii după
informațiile care vin spre ei, nici măcar după exemplul pe care și l-au luat. Dacă-l au ca model pe
Iisus nu înseamnă că toată lumea din jurul lor, pentru că nu este asemenea exemplului său, este
păcătoasă. Au nevoie să se detașeze de această diversiune a minții, de această tendință de a
răstălmăci totul și de a coborî valoarea cuiva doar pentru că așa i se pare că înțeleg mai bine
fenomenul vieții. Acest război între bine și rău ia acum în mintea unui rac proporții periculoase.
Junon va trece în 19 septembrie în Balanță și se va alinia conjuncției care se consumă pe
primul segment al zodiei Balanță. De această dată libertatea este prost înțeleasă și, așa cum am
văzut și pe alte conjuncturi, racii vor fi tentați să judece în public, să facă declarații usturătoare ori
să divulge anumite secrete prin care să-și sancționeze adversarii. Este foarte probabil că acum, la
intrarea lui Junon în Balanță, care coincide cu inițierea unei noi perioade de retrogradare a lui
Mercur, să însemne extravaganțe greu de suportat pentru familia racului sau pentru grupul său de
apartenență. Aceste declarații usturătoare pentru anturaj ar putea să reprezinte practic un episod din
aceste extravaganțe sau firele unei nedreptăți care nu ar trebui să existe în forma aceasta aici, în
această lume.
În 18 septembrie Saturn va ieși din casa a V-a și le va intra în casa bolilor acute slăbindu-le
puterea de reacție și reducând puțin din această tendință de a enerva pe toată lumea. S-ar putea ca o
perioadă racii să pară chiar echilibrați pentru că nu mai au atât de multă determinare și nici putere
pentru a se opune celorlalți. Se vor arăta chiar egoiști în a educa pe toată lumea și vor dori să-și
folosească energia doar pentru câștiguri și avantaje personale. Pierd însă la capitolul sănătate și
atunci racii sunt avertizați că dacă până acum au trăit ca frunza în vânt vor avea nevoie acum de
moralitate, de dragoste față de ceea ce se află dincolo de credință sau de un alt model.
În ultima decadă a lunii septembrie îi vom vedea pe raci ieșind din nou la rampă. Au
aspirații foarte mari și vor încerca să judece mai puțin anturajul arătând că sunt înțelepți, că au
învățat ceva din ceea ce li s-a întâmplat până acum, dar în realitate intenția lor este aceea de a
ascunde că vitalitatea nu se află acum la cotele cele mai bune. Cât timp Soarele se va afla în zodia
Fecioară vor fi tentați să acumuleze informații în exces sau pur și simplu să fie deschiși față de
multe recomandări venite din anturaj, din jurul său sau prin diverse canale de comunicare. Chiar
dacă nu le înțeleg, dar le scriu, le consemnează, le arhivează în ideea că poate cândva pe viitor vor
avea nevoie de ele. În 20 septembrie când Junon și Capul Dragonului se vor întâlni într-o conjuncție
racii au nevoie de dragostea familiei pentru a compensa neîncrederea față de ceea ce s-a întâmplat
acolo până atunci. Este posibil ca o parte dintre cei născuți în zodia Rac să fie prea mult axați pe
carieră și timpul pe care-l petrec acasă să devină principala problema pentru care ajung în conflict.
Nu dau divorț de familia din care provin pentru că practic nu au cum, dar față de familia construită
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prin alianță se poate vorbi și despre crize prin faptul că escapadele lor nu vor mai primi atât de
multă înțelegere.
Astfel, toate aceste corpuri cerești care se întâlnesc cu Capul Dragonului și care ar
reprezenta pentru un alt semn zodiacal oportunități pentru a se deschide către lume, către societate,
ipostaze când sunt în fața unor proiecte noi care să le aducă noi beneficii, pentru rac înseamnă
opusul. Toate acestea ar putea să însemne avantaje sau câștig, pentru alții care se implică în relații
noi cu persoanele născute în zodia Rac. Cu alte cuvinte racii consideră în această perioadă că pot
merge mai departe, doar dacă lasă în urmă ceva, doar dacă se desprind de sursa stresului pe care nu
l-au indicat atât de clar și atât de vizibil pentru ceilalți. De asemenea, intrarea Soarelui în zodia
Balanță în 23 septembrie le aduce acestora gânduri că poate ar trebui să-și construiască o altă formă
de intimitate însă sunt conștienți că dacă nu fac apel la o nouă formă de libertate atunci această nouă
construcție pe baza regulilor vechi va fi supusă riscului așa cum sunt relațiile pe care vor să le
încheie acum.
În 25 septembrie Marte mai intra pe zodia Fecioară îndemnându-i pe aceștia să vorbească
mult despre problemele lor să meargă la consiliere să aibă mai multă încredere în cei cu care au
vorbit și alte tipuri de probleme reușind astfel să se elibereze de o mare tensiune. 25 septembrie este
și ziua când Pluton va reveni la mersul direct și vor scăpa și de anumite condiționări care îi învață
greșit că viața de familie este supusă în permanență condiționării lor și că de-acolo poti avea mult
mai multă nervozitate decât mulțumire, încântare sau dragoste. De altfel, dragoste și fericire nu se
așteaptă să primească din familie și nici din altă parte pentru că așa cred, asta este convingerea lor
că în viață aceste două elemente nu sunt la îndemâna oamenilor.
Finalul lunii septembrie le va îndemna pe cei născuți în zodia rac să vadă comori acolo unde
sunt mlaștini și gunoaie acolo unde alții găsesc comori. Se pun de-a curmezișul și, de asemenea,
refuză să ajute pe cineva care invocă motive medicale, limite ale cunoștințelor pentru că știu din
experiență proprie că aceste pot fi simulate declanșând o serie de reacții în lanț care se vor întoarce
împotriva sa încât pe baza refuzului de acum, până la sfârșitul anului, se vor mira cât de multe
palme ar putea primi din partea destinului. Dacă atunci când le va primi pe acestea consideră că
viața este nedreaptă ar trebui să citească aceste previziuni astrale sau alte tipuri de previziuni și să-și
reamintească faptul că în această perioadă au greșit lamentabil față de oameni nevinovați.
Racii au acum o ideea eronată despre dreptate și în planul social acestea vor fi mai puțin
vizibile pentru că sunt obligați să muncească ori, așa cum am văzut la începutul acestei luni, își
conservă energia pentru a nu se risipi, pentru a nu-și compromite imaginea publică. În familie vor fi
adevărații tirani, acolo vor critica pe toată lumea și nimeni nu le poate intra în voie cu nimic. Racul
care va găsi acum puterea să ierte toate aceste lucruri care-l enervează în intimitate care-l scoate din
sărite va arăta că este cu adevărat o fire puternică și până la sfârșitul anului acest rac minunat se va
transforma într-un adevărat ghid, profesor sau maestru pentru cei din jur, indiferent de zodia sub
care s-au născut.

OCTOMBRIE
Întâlnire cu destinul. Soluții greșite. Invocarea unui război pe baza unor motive penibile.
Chef de distracție. Acuză pe nedrept. Au impresia că întotdeauna celălalt ai dreptate. Devin bariere
pentru toți cei din jur. Compromis. Devin încercări pentru ceilalți. Se declara nemulțumiți. Se află
din nou în fața unui mare risc. Criză în relații. Reeditează un parteneriat. Vor să-și protejeze
independența. Sunt răpuși de propriile sale detalii. Vocea grupului este periculoasă. Apelează la
ajutoare. Au impresia că sunt pregătiți pentru cu confruntare. Garantează o modificare în grupul
de apartenența. Mizează pe un rezultat neobișnuit.
Octombrie este luna când Capul Dragonului va trece în zodia Fecioară și le duce acestora o
modificare în zona preocupărilor. Chiar de la începutul lunii octombrie Mercur și Junon se vor
întâlni într-o conjuncție pe zodia Balanță și s-ar putea că anumite demersuri să tulbure calitatea
morală a racilor și să îndemne către soluții greșite. Mercur se află în mers retrograd și înclinația
către a vorbi fără rost sau invoca diverse motive poate chiar ireale pentru conflict îi duc pe racii
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către război pe motive penibile. De altfel, prin această întâlnire a lui Mercur retrograd cu Junon se
reeditează un aspect complicat pe care au crezut că l-au lăsat în urmă. Poate, în urmă, au lăsat
evenimentul sau persoana, însă amintirea unor umilințe mai vechi a fost ascunsă adânc în minte, în
suflet și acum este adusă la lumina. Întâlnirea lui Mercur cu Junon înseamnă de fapt și întâlnirea lui
Mercur cu Luna neagră. De aici racilor le va veni din nou cheful de distracție sau vor avea din nou
pe cer și dorințe neobișnuite. Dorința de a strălucit de a capta atenția de a deține controlul într-o
zonă personală adică de a pune piciorul în ușă și de a spune tot ceea ce văd în jur le aparține.
Poate aceste direcții care par inofensive scot în evidență accentuata nesiguranță a racilor
care îi îndeamnă să facă pași înapoi de această dată greșind, nu neapărat ca o detentă în fața unui
atac iminent. Dorința lor este aceea de a simplifica lucrurile, că se ocupa mai mult de viața intima
de a vorbi mai puțin și de a acționa mai mult însă una este intenția și alta este fapta.
Vor vedea, așadar, că prima decadă a lunii octombrie va fi marcată de această discrepanță
dintre intenție și faptă ca și cum corpul nu mai ascultă și pentru a se apropia cât de cât de finalitatea
care și-o doresc trebuie să depună mai mult efort decât altădată. Poate dacă nu ar cântări atât de
mult lucrurile, dacă nu s-ar gândi la atât de multe variante care trebuie să le parcurgă sau să le aibă
în vedere lucrurile ar fi puțin mai simple.
Cu toate că retrogradarea lui Mercur îi zăpăcește puțin, racii sunt acum tentați să acționeze
în defavoarea lor. Pe de o parte încearcă să-și justifice acest deficit de putere prin faptul că Saturn e
casa a VI-a i-a slăbit încă din luna septembrie și s-ar putea ca aproximativ doi ani de zile să lucreze
cu nivelul pe care-l constată acum. De partea cealaltă, îi acuză pe cei din jur că i-au exploatat, că au
cerut prea mult și că acum au ajuns într-un impas și pe lângă problemele pe care le aveau acum mai
trebuie să fie îngrijorați și de faptul că nu le mai pot face pe plac celorlalți așa cum aceștia se
așteaptă.
În 7 octombrie Marte se va afla într-o relație proastă cu Neptun și au probleme de conștiință
sau dificultăți în a se face înțeleși. Din nou aceeași obsesie a detaliului pe care racul o transformă
într-o adevărată barieră între el și ceea ce se află în jur. Se preocupă prea multe de lucruri mici în
dorința de a acumula dintr-o dată totul și de a se redresa din punct de vedere personal ori social. Vor
să răstoarne sistemul de valori, vor să-și impună punctul de vedere însă nu reușesc să se facă
înțeleși, nu le iese pe gură ceea ce gândesc. Asta înseamnă că din 8 octombrie când Venus va intra
pe casa III-a, în Fecioară, racii se vor vedea în fața unui nou compromis. Intrând pe zodia Fecioară
Venus se va afla într-o relație proastă cu Saturn și atunci relațiile de prietenie ale Racilor vor înclina
mai mult către interes.
Se poate constata însă o situație neobișnuită. Opozițiile care se construiesc pe axele III - IX,
dar și cele de axele IV - X în situația în care pe 9 octombrie Mercur va reveni la mersul direct le
rupe racilor o înțelegere mai veche. Din nou se poate invoca situația neobișnuită în care un rac poate
deveni biciul lui Dumnezeu sau palma destinului pentru cineva din preajmă. De aceea racii nu ar
trebui să se acuze atât de mult pe ei înșiși, ci ar trebui să se gândească ce sunt îndemnați să facă,
unde sunt trimiși, unde îi duc picioarele și ce idei le vin în minte. Din tot ceea ce simt, gândesc și
sunt îndemnați să facă trebuie cu insistență să înlăture frica și agresivitatea, în rest toate celelalte
lucruri au un sâmbure de adevăr, un sâmbure de dreptate.
Trecerea Capului Dragonului în 10 octombrie din Balanță în Fecioară înseamnă și trecerea
Cozii Dragonului de pe casa demnității pe casele studiilor superioare, a moralității și a drumurilor
lungi. În 11 octombrie Venus își va definitiva unghiul negativ pe care-l împlinește cu Saturn și
atunci toată această modificare dată de Axa Dragonului, dar și de relația proastă dintre Venus și
Saturn se transformă într-o restricție. Raci s-ar putea să nu fie mulțumiți cu rolul acesta de justițiari
pe care-l primesc din partea destinului. Gândesc așa ori se revolta împotriva acestui nou statut
pentru că au impresia clară că sunt omul nepotrivit la locul nepotrivit și că nu le stă lor în fire să
facă treptat totul, ci dintr-odată. Acțiunile racilor, în general, se sting prin voință proprie sau prin
motivațiile pe care aceștia le gândesc fără să le împărtășească celorlalți. Cu alte cuvinte racii fac
dreptate când simt și se opresc sau atunci când consideră că este suficient. De aici înțelegem că dacă
această mână a destinului nu-i îndeamnă să protejeze prin dreptate, ci să distrugă prin dreptate racii
au o mare problemă cu rolul care le este atribuit.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

544

Singurătatea în aceasta doua decadă a lunii octombrie îi îndemna pe racii să se uite cu mai
multa atenție în jur și să vadă că există mulți oameni care trec prin ceea ce trec ei. Adică există
oameni care se revoltă, oameni săraci, oameni nemulțumiți de ceea ce au sau oamenii care au
muncit foarte mult și nu au fost recompensați pe măsura efortului. Această formă de raportare le
mai stinge din nesiguranța în fața eșecului sau îi face mult mai vigilenți în fața riscului. Dacă tot
oamenii sunt așa, ce rost mai are să se lupte pentru schimbarea grupului a mediului sau anturajului?
Lasă lucrurile așa cum sunt și se preocupă în continuare de evenimente mici, mărunte pe care
încearcă să le controleze, să și le așeze într-o ordine personală pentru a avea o anume satisfacție și
de a-i lăsa pe ceilalți să-și poarte de grijă.
Dacă aceste relații parteneriale intră în criză sau se evidențiază printr-o nouă formă de
conflict, relația bună dintre Jupiter și Pluton, prin care se realizează o legătură între casa educației și
casa parteneriatului, îi ajută pe racii să vadă că în jur au oameni care pot. Din nou această criza
relațiilor le cerne persoanele pe care le au în preajmă și găsesc o anume satisfacție în a se apropia de
oameni care până acum nu au fost băgați în seama. Nu se poate anticipa din această prezentare
generală dacă mila îi îndeamnă sau dacă nu cumva se tem că, ridicându-se prin acest grad de
satisfacție, să nu ajungă din nou în situația în care regulile schimbate să-i ia pe nepregătite și se
apropie de cel mic, de cel sărac, de cel suferind pentru că știe foarte bine cum este să fii așa, deci se
orientează către o zonă pe care o cunoaște foarte bine. Această formă de a reedita un parteneriat de
această factură se protejează racii și le aduce mai multă tărie de caracter sau mai multă încredere în
sine. Învață de la aceștia cum au reușit și lucrurile acestea mărunte pe care și le însușesc cu atât de
multă dorință se transformă necesitate. În 16 octombrie când Marte și Pluton se vor afla într-o
relație bună, această încurajare către parteneriate neobișnuite îi va ajuta pe raci să devină din nou
vedete ale anului 2015. Nici nu-i interesează criticile pentru că opoziția lui Venus cu Neptun le dă și
lor puteri sporite, dar îi implică în a vorbi, în a folosi ironii sau în a reacționa într-un fel încât să-și
protejeze independența și să se țină departe de plăcerile periculoase.
Este posibil ca aceste evenimente dacă sunt exprimate prin voință proprie mai multe decât îi
îndeamnă de la sine contextul astral să avem parte din nou de schimbarea valorilor. Dacă acum
racul este activ pe zona publică atunci dreptatea ta s-ar putea să nu convină grupului și să se
trezească din nou cu dușmani. Dușmanii racului acum sunt la vedere însă greșeala cea mare nu vine
din faptul că acesta are convingerile pe care le are, ci din faptul că dorește să și le impună tuturor la
fel. Nu toți oamenii sunt la fel și nu toți au nevoie la un moment dat de informațiile pe care un rac le
deține. Dacă îi vedem pe toți la fel atunci anturajul, societatea vor vedea că învățătura sa este mai
importantă înainte de a acționa și numai așa se poate face o distincție clară între mesaj și faptă. Pe
baza acestor informații racii se vor trezi la finalul celei de-a doua decade a lunii octombrie cu
problemele de natură relațională sau cu anumite tensiuni legate de mesajul pe care-l transmit sau de
anumite vorbe pe care le-au spus fără să gândească.
Cei care au subestimat un rac pentru că l-au văzut în ultima perioadă că se bâlbâie sau că îi
tratează pe toți la fel pentru că nu este în stare să facă diferența între oameni după nivelul de
pregătire, vârstă sau abilități vor vedea în această ultimă parte a lunii octombrie că s-au înșelat.
Dacă procedează așa racul este răpus de propriile sale detalii, nu de absența informațiilor și nici de
neputința sa potențială de a relaționa.
Totuși, dacă mediul de apartenență se arată prea înverșunat în a da o replică celui născut în
zodia Rac s-ar putea să aibă câștig de cauză. Racul este înzestrat din naștere cu o anume
sensibilitate și dacă uneori se închide și atacă înainte să fii atacat face acest lucru pentru că dorește
să se protejeze. Unii racii acum s-ar putea să apeleze la un medicament nou să-și schimbe
tratamentul sau să ia calmante. Fac acest lucru pentru a se proteja, pentru că față de toate celelalte
semne zodiacale are înscrisă în codul său genetic simțul pericolului. Careul pe care Pluton și Junon
îl împlinesc în ziua de 22 octombrie le deformează acestora viziunea despre anturaj și îi duc într-o
zonă delicată. Se tem de sancțiuni, se tem de boală, de propriile lor greșeli și atunci apelează la
ajutoare. Ziua de 23 octombrie și în cazul racilor, ca și în cazul celorlalte semne zodiacale ascunde
o mare surpriză. Pe de o parte unghiurile bune îl îndeamnă pe rac să spere că nu toți oamenii sunt
așa, ci doar vocea grupului este periculoasă și, doar de aceasta trebuie să se protejeze însă el nu are
nevoie de anturaj, de un număr mare de adepți, ci doar de câteva persoane de foarte mare încredere
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cu care să se întrețină. Astfel, surprizele de aici vor putea veni pentru că racul se va simții acum
apropiat de cel care arată că este laș, care dezertează care se îmbracă în hainele altuia pentru a părea
altfel care simt și ei, la rândul lor, pericolul. De aici se poate constata că racul are noroc la oamenii
care și-au protejat o parte frumoasa a sufletului prin disimulare. În 23 octombrie Soarele intră în
Scorpion și s-ar putea ca aceste surprize să nu fie atât de inopinate pe cât par. Experiențele
anterioare îl ajută pe rac să înțeleagă relativ ușor calitatea unor fapte pe care cei din anturaj le
săvârșesc față de un rac sau care este rolul său în toată această ecuație a prezentului.
Această formă de izolare a racului îi este specifică și trecerea Soarelui pe casa a V-a le dă
acestora mult curaj. Racii devin acum adevărații protectori pentru cei care se tem de un grup sau să
spună adevărul față de oameni despre care știu, din experiențele anterioare, că nu sunt pregătiți încă
să-l primească. Acest avantaj al Racilor are însă repercusiuni în imaginea publică sau poate chiar
repercusiuni administrative. Se luptă cu un adversar invizibil și au tot timpul impresia că sunt
pregătiți pentru o astfel de confruntare.
Cel care se simte protejat de un rac să nu aibă impresia că alături de acesta viața este dulce și
plăcută. Racul este ambițios și le cere celor din jur cel puțin efortul pe care îl face el pentru a
rezolva o problema pentru a se prezenta față de ceilalți ori pentru a trăi. Nu acceptă lipsa de respect
ori lenea și pentru a le combate poate apela uneori la metode foarte dure. Nu trebuie să uităm că
racii au acum Venus și Marte în conjuncție pe zodia Fecioară și Mercur în opoziție cu Uranus pe
axa Berbec-Balanță. Soarele pe casa a V-a le aduce acestora încredere în sine și putere în a folosi
metode care garantează o modificare în grupul de apartenență sau le garantează obținerea
rezultatului scontat. Dacă aceștia se luptă cu un adversar, atunci adversarul, că este o persoană sau
un defect de caracter, va fi în mod sigur zdruncinat din temelii.
Iată cum racii reușesc din nou să-și construiască imperiul pe care-l doresc, iată cum reușesc
să îmbine utilul și plăcutul să arate că sunt puternici că lucrează degeaba și că au motive să se
bucure pentru că nu sunt singuri, așa cum evenimentele din ultima perioadă le-au sugerat.
Finalul lunii octombrie le aduce întâi Luna plina din 27 octombrie și apoi împlinirea
opoziției dintre Venus și Chiron, dar și finalizarea trigonului dintre Soare și Neptun ceea ce-i va
face pe raci ambițioși în idealurile pe care și le stabilesc și le aduce acestora puteri sporite în a ridica
o interdicție împotriva unor oameni aflați în suferință, dar și o mare inspirație, o putere sporită în a
rezista în fața unui pericol. Este posibil ca acest pericol să fie mai mult închipuit pentru că racii în
privința acestui tip de eveniment au o percepție exagerată. Totuși stelele arată că pe finalul lunii
octombrie racii sunt un adevărat balsam pentru suflet.

NOIEMBRIE
Se simt revigorați. Apel la reguli morale. Adevărul lor are un caracter dur. Demonstrație
prin strălucire, grație. Fac apel la un model nou de viață. Se impun în fața celorlalți. Se laudă cu
liniștea. Primesc avertismente. Rezolvă parțial o problemă grupului de apartenența. Fac schimbări
importante. Informații noi venite dintr-o zona a pericolului. Vor să fie mai buni, mai puternici, mai
atenți. Dorințe indecente. Vulgaritate. Generează conflicte. Se simt criticați și reacționează. Au din
nou probleme cu speranțele false. Drumurile sunt încurcate. Devin ajutoare pentru ceilalți.
Pentru ca au Soarele pe casa a V-a de ceva vreme racii se simt revigorați și au acum mai
multă încredere. Din 2 noiembrie când Mercur va intra pe Scorpion vom vedeam raci ridicându-se
deasupra celorlalți prin neglijarea unor reguli pe care le-au considerat morale. Lasă în urmă acum o
anumită fascinație pentru dominare și văd că dacă procedează se simt mai bine. Puterea lor de
influență va crește cu atât mai mult cu cât nu va fi dorită în mod implicit și nu își vor consuma prea
multă putere în sensul acesta.
Este posibil ca racii să perceapă acum adevărul doar prin caracterul său dur, însă ceea ce se
întâmpla la început de luna noiembrie îi motivează să se ridice deasupra celorlalți nu prin lupta, prin
demonstrație, prin strălucire, prin grație, ci prin altceva. Acum când celelalte semne zodiacale au o
mare problemă cu autoritatea, cu starea de sănătate sau cum sentimentele racul se gândește la eșec
doar pentru că nu vrea să-l reediteze, nu pentru că se află într-un impas. Impasul pe care-l
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conștientizează acum racul este de fapt dat de grupul de apartenență, este un transfer de valori din
această zonă publica spre aceasta zona intimă. Astfel, modelul său de viață va fi preluat de ceilalți
misterul care îi fascinează atât de mult pe ceilalți referitor la cum reușesc să depășească de fiecare
data aceste probleme ale vieții readuce acestora o liniște suspectă. Se simt bine pentru că sunt acum
în centrul atenției chiar dacă atenția oamenilor din jur este motivată de propriile lor probleme. Nu-l
deranjează că este un exemplu bun atunci când ceilalți au greutăți chiar dacă după aceea ar putea să
fie uitat. Se simte bine și acest lucru contează pentru el acum. Sunt avertizați însă că acolo unde
informația este incompletă ar trebui să fie mai rezervați să nu se implice prea mult în a consilia, a da
sfaturi sau în a oferii celorlalți soluții dacă nu au trăit evenimentul respectiv sau dacă nu-l cunosc.
Este adevărat, forța lor depinde mult de intensitatea cu care grupul de apartenență își
îndreaptă atenția către ei. Practic, depind în cea mai mare parte de această susținere și vom observa
că între rac și grupul de apartenență se va construi acum o simbioză neobișnuită. Este posibil ca
racul care nu are reguli morale bine consolidate, care a dovedit până acum că are intenții egoiste și
urmărește cu orice preț să și le atingă s-ar putea să amplifice problema grupului de apartenența nu
să o rezolve. Soluțiile sale devin așadar rezolvări parțiale care, la rândul lor, vor genera alte
probleme. Chiar și așa, pentru că Venus și Capul Dragonului în 7 noiembrie se întâlnesc într-o
conjuncție au noroc, reușesc să se înconjoare de oameni care cred în ei, care-i susțin cu toată
convingerea, care îi ajută, îi finanțează, îi distrează, le umple timpul și-i face să se simtă foarte
importanți.
Trecerea lui Venus în Balanță, pe casa familiei distribuie avantajul pe care racul îl obține din
mediul social. Este posibil ca o anumită libertate să fie înțeleasă prost și folosită prea de suprafață.
Spre exemplu, avantajele materiale sau sporul de atenție pe care racul îl primește acum să fie
consumat în totalitate pe haine, bijuterii scumpe, să-și schimbe perdelele în casă sau mașina. N-au
nevoie acum de toate acestea însă au nevoie de distracții, au nevoie să iasă din acest ritm apăsător,
au nevoie să zâmbească pentru că așa le vine nu pentru că cel de lângă el are nevoie de susținere
doar pentru că cineva din preajmă are nevoie să vadă un om zâmbind.
În 9 noiembrie, când Soarele și Chiron vor fi într-o relație pozitivă, racii au nevoie să se
izoleze. Motivul pentru care aleg să procedeze așa este susținut de nevoia de relaxare. Se simt
obosiți, epuizați de ceea ce trebuie să susțină și faptul că sunt în văzul tuturor, că intimitatea le este
afectată simt că pot merge mai departe doar dacă se detașează de această zonă socială, dacă sunt
lăsați liberi alegă ei cui să atragă atenția.
Întâlnirea lui Marte cu Capul Dragonului din 10 noiembrie le aduce acestora un avantaj
substanțial prin metodele pe care le folosesc. Chiar dacă vor să se izoleze de anturaj chiar dacă vor
să se întoarcă din nou la metodele vechi la dorința lor de dominare, de manipulare sau de
coordonare au noroc, au susținere, lucrurile merg destul de bine și pot să se gândească cu mai mult
optimism la viitor. Dacă pentru alții întâlnirea lui Marte cu Capul Dragonului ar însemna
desfășurarea unor forțe care se întorc împotriva individului needucat sau prin contactul cu în
educație în cazul racului lucrurile acestea au un ecou în conștiința sa, fiind pregătit pentru a se
întâlni în permanență cu pericolul. Când acesta vine îl găsește în totalitate pregătit și timpul folosit
pentru soluționarea problemei va fi foarte scurt. Practic, cei din jur nici nu vor simții că au avut o
problemă. Faptul că în ultimele 10 zile, adică în prima decadă a lunii noiembrie au avut nevoie de
odihnă a însemnat tot avertismente venite din această zonă a simțului pericolului. Până și aventura o
face pentru a-și ascuți în continuare acest simț de care se folosește toată viața și care îl ajută foarte
mult să se ghideze.
Luna nouă care se va împlini pe casa a V-a în 11 noiembrie pregătește practic intrarea lui
Marte în Balanță pe casa a IV-a și le aduce acestora nevoia de a investiga puterea celui care s-a
menținut în funcție sau loc în văzul tuturor pentru a-i reproduce metoda. S-ar putea ca aceasta forma
de investigare să aibă și o undă de aversiune față de lucrurile greșite pe care liderii analizați le-au
făcut. Racii își promit să nu repete greșelile acestora, să fie mai buni, mai puternici, mai atenți.
Totuși, au o meteahnă: de fiecare dată când pornesc la drum cu ambiții de genul acesta, că nu sunt
originali, nu reușesc să depășească reperul pe care și l-au luat nici atunci nici când sunt cu mult mai
buni decât acesta. Procedând în felul acesta s-ar putea să îi convingă pe toți cei din jur că au din nou
nevoie să se ocupe mai multă de familie, au nevoie de dreptatea folosită pentru familie cu scopul de
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a repara o problemă care s-a ivit pe nepregătite acum. De fapt zona familiei, zona intimității este
dominată pentru cel puțin jumătate de an de-acum încolo, de minciuni care le pot compromite
sufletul sau le pot coroda încrederea într-o persoană aflată foarte aproape de ei.
Acest lucru ar fi vizibil cu precădere în preajma zilei de 17 noiembrie când Venus și Luna
neagră vor fi in conjuncție. Se poate vorbi aici despre o libertate a sentimentelor care scoate la
lumină dorințe indecente, plăcerea de a gusta și din vulgaritate, dar și din răutate. Este posibil ca
racul să fie victimă în tot acest carusel astral pentru că s-au depărtat mult de aspectul practic al
vieții. Din dorința de a știi în permanență care este calitatea acțiunilor celor din jur sau de a anticipa
tot timpul un pericol posibil, aceștia au pierdut din vedere că principala lor calitate este aceea de a
se dedica întru totul muncii. Prin nemuncă racii descoperă că nu se simt mai bine, ci se
îmbolnăvesc. Au nevoie de mișcare, de activitate, au nevoie să demonstreze celor din jur ce pot face
ei cu două mâini dibaci.
Totuși anumite probleme se rezolva că în preajma zilei de 18 noiembrie Neptun își va reveni
la mersul direct și reușesc să vadă ușor fără prea mult consum intern care sunt problemele celorlalți
și ce îl privește pe el din tot ceea ce se întâmplă în preajma sa. Este posibil ca această libertate să îl
avantajeze foarte mult și să fie mult mai atent la adevăratul exemplu, la profesor ireal, la oamenii
care au avut experiențe adevărate nu pe care le-au citit din cărți. Racul inferior nu va putea folosi
aceste influxuri aparte și revenirea lui Neptun la mersul direct înseamnă revenirea la o formă de
agresiune, la o forță de care au apelat în trecut, moment în care va arăta celorlalți că este în
continuare în formă și că nu a trebuit să facă multe compromisuri pentru ceea ce este în prezent.
Aceștia vor fi practic cei care vor crea problemele celor din jur generând conflicte nu soluționândule. Simțindu-se combătuți sau criticați, racii își vor proteja și mai mult valorile în care cred devenind
chiar virulenți. Racul superior va avea însă modele pozitive și va recunoaște o greșeală dacă aceasta
s-a produs sau va trece cu vederea o greșeală săvârșită de cineva din preajma.
Ultima decadă a lunii noiembrie nu va fi ușoară nici pentru cei care s-au născut în zodia rac.
Luna neagră își restrânge toleranța opoziției cu Uranus și lucrurile s-ar putea să se complice pentru
racii care și-au neglijat familia ori care au fost prea duri și prea autoritar sau au greșit față de cineva.
În 20 noiembrie Mercur a intrat în Săgetător și s-ar putea ca racii să fie mult mai deschiși față de
sentimentele profunde, față de muncă, față de a valorifica rezultatele muncii și de aici ar putea să-și
mai atenueze puțin de caracterul antisocial al acțiunilor lor. Au nevoie de câștig imediat și pentru
asta s-ar putea să vândă din casă ori s-ar putea să se împrumute pentru că vor neapărat să fie la
înălțime. Lovitura pe care o primește un rac acum este doar pentru că vede în jurul său doar puținul,
doar sărăcia, doar ceea ce-i lipsește. Asta înseamnă că opoziția lui Venus cu Uranus din preajma
zilei de 24 noiembrie îi îndeamnă la fapte necugetate. Nu extravaganța momentului este cea care
trebuie luat în considerare, ci faptul că vor să se mențină la un anumit standard însă nu au pace.
Nemulțumire și durerile care sunt constatate în viața intimă au însă și un beneficiu interesant. Chiar
dacă sunt constrânși să trăiască cu mai puțin, chiar dacă au probleme Venus în casa a IV-a îi
îndeamnă să zâmbească, să strălucească, să lase o impresie bună chiar și atunci când strigă când
acuză sau când arată că nu le convine nimic. Relația bună care se realizează acum între Marte și
Saturn arată că din necunoscut racilor le vine un ajutor. Asta se întâmplă pentru că există o mâna a
destinului care-i ajută de această dată, așa cum la rândul lor cu câteva luni în urmă și ei i-au ajutat
pe cei care se aflau într-un moment dificil al vieții lor. Primesc mult însă ceea ce primesc este tot
ceea ce aveau nevoie pentru a se echilibra.
Luna plina din 26 noiembrie înseamnă probleme sociale generate de faptul că le este afectat
procesul muncii. Nu mai au atât de multă vitalitate și dacă au, sunt obsedați de ceea ce nu au reușit
să rezolve până acum și se întorc, iar și iar, la probleme mai vechi în speranța că au și timpul
necesar să le rezolve. Pentru că este afectată stare de sănătate relația proastă dintre Saturn și Neptun
îi împiedică pe aceștia să-și ducă mai departe idealurile. Acest unghi pentru ei nu înseamnă că le
sunt afectate drumurile, ci înseamnă că dacă le fac le fac degeaba pentru că nu-și pot ajuta visul să
se împlinească.
Vor exista însă și raci care nu țin cont de lucrurile acestea și care vor explora opoziția pe
care Uranus o trimite către Marte și Luna neagră transformându-se în spioni sau invadând
intimitățile celorlalți cu scopul de a face din nou o colecție redutabilă. În 28 noiembrie Chiron își
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revine la mersul direct și apar anumite schimbări în zona studiilor. Este posibil ca în acele deplasări
racii să nu obțină ceea ce urmăresc însă să aibă o experiență importantă de parcurs, să primească
ceva din partea unui personaj misterios care a stat până acum în umbră. Sunt însă destul de marcați
și de toate aceste modificări din viețile lor, se simt opriți, întârziați sau deviații de pe un traseu și
obosesc tot încercând de mai multe ori să înlăture această barieră.
Din nou racii se transformă în voci ale destinului pentru alți oameni, din nou glasul lor va fi
auzit și mesajul va putea fi implementat. Conjuncția lui Saturn cu Soarele de pe casa muncii și a
subordonării îi evidențiază pe raci atunci când ei au impresia că sunt marginalizați sau că bat în
retragere. Gestul lor sau ceea ce ei numesc înfrângere este văzut de ceilalți ca fiind responsabilitate
sau voință folosită pentru a diminua un defect de caracter. Cu alte cuvinte, ei cred că se retrag
pentru că sunt obosiți, că nu mai fac față anumitor misiuni, în timp ce în față celorlalți vor părea
înțelepți.

DECEMBRIE
Se pregătesc pentru o nouă etapă. Sunt atenți, profunzi, inteligenți și capabili de mari
sacrificii. Oboseala își spune cuvântul. Sunt capricioși. Invitație la risipă. Preocupări față de
familie. Nu se pot stăpâni. Visează la iubiri imposibile. Nu se așteaptă la o opoziție puternică din
partea celorlalți. Se justifică prin abuz. Vrea să fie învingător. Se confesează cui nu trebuie.
Dorește să-i convingă pe ceilalți că au dreptate. Plăceri stranii. Impresionează prin zbor. Se
preocupă de detalii. Impresionează anturajul. Revigorare. Merg mai departe cu rezerve noi.
Ca și în cazul celorlalte semne zodiacale luna decembrie devine o pregătire pentru ceea ce
urmează a se întâmpla în anul 2016. Dar, în cazul racilor lucrurile nu stau la fel ca în cazul
celorlalte semne zodiacale. Prima jumătate a lunii, adică până când Junon va intra în zodia
Scorpion, vor fi preocupați de datorii ori au de plătit niște polițe. Chiar din prima zi a lunii
decembrie, când Marte și Luna neagră își definitivează conjuncția lor de pe casa familiei, racii se
gândesc că este cazul să se impună din nou. De această dată vor să se impună prin lucruri bune.
Sunt atenții, profunzi, inteligenți și capabili de mari sacrificii ceea ce înseamnă că sunt capabili să
construiască drumuri interesante în viețile celorlalți. Recomandările pe care le fac sunt adevărate
inspirații de geniu care pot să le umple sufletele celor cu care colaborează. Pentru că Marte și Luna
neagră se află în conjuncție când alte unghiuri pozitive se împlinesc pe cerul lor, racii ar putea avea
probleme de conduită. Aceste probleme nu îi vor viza pe cei din jurul lor, ci doar pe ei înșiși
încercând să recupereze ceea ce au pierdut în lunile anterioare. Și-n cazul lor, ca și în cazul
celorlalte semne zodiacale, problema primei decade a lunii decembrie este dată de oboseală. Acuză
o lipsă de concentrare, poate chiar o ușoara agresivitate și încearcă să compenseze totul prin fapte
bune. Racii de această dată își aduc aminte de multitudinea de experiențe care au venit spre ei de-a
lungul acestui an. Chiar și atunci când sunt capricioși dau dovadă de o anume profunzime sau o
anume înțelegere a fenomenului social în așa fel încât lucrurile grave ample sau periculoase din
calea lor să se dizolve de la sine.
Dacă ar fi să recunoască o problemă, atunci ar putea să le spune celorlalți că sunt îngrijorați
de stare de sănătate ori de lipsa banilor. Nu au atât de mulți bani pe cât ar dori deși dispun de
anumite rezerve pentru că în cele mai multe din cazuri racii au avut în 2015 o atenție specială
asupra patrimoniului personal.
Există însă un risc major pe harta racilor și acesta este mult mai vizibil începând cu 5
decembrie când Venus le va intra pe casa iubirii dăruite. Este posibil ca toate aceste rezerve care îi
avantajează față de celelalte semne zodiacale să reprezinte în egală măsură și o invitație la risipă.
Consideră că dacă tot au mai mult decât alții ce-ar fi să trăiască pe picior mare. Devin și pasionali
sau narcisiști atunci când se uit în jur și văd că anul 2015 nu le-a trecut degeaba. Venus în casa a Va le aduce oamenii creativitate însă aceasta este condiționată de atenția pe care cei din jur aleg să leo ofere. Deci Venus în Scorpion pentru raci nu înseamnă o profunzime de la sine, ci doar prin
atingerea unei performanțe, adică doar dacă visul este agreat de cineva din preajma, dacă sunt
ajutați să-și pună în practică tot ceea ce simt.
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În 6 decembrie când Marte și Pluton se vor afla într-o relație negativă și când vor observa că
realitatea familiei se așază în contrast puternic față de realitatea celorlalte relații, unii dintre racii se
văd obligați să aleagă între preocupări desfășurate în familie sau alte tipuri de activități care sunt noi
în viața lor și care le incită destul de mult în această perioadă simțurile. Este adevărat, racii se simt
liberi să ia o anume decizie pentru că Soarele se afla într-o relație bună cu Uranus prin casa
demnității și elementele fundamentale chiar dacă au acum nevoie de o nouă definire, nu pot
influența fondul general care se menține, adică ceea ce este nou le atrage atenția către zona publică
și le umple timpul. Dacă se tot gândesc la problemele personale, atunci ar trebui să se uite în jur și
să vadă că ceilalți care sunt născuți în alte zodii au mai multe probleme decât ei. Dacă sunt lăsați să
fie responsabil vor observa ca acum contextul astral nu-i obligă să facă nimic în mod special și dacă
nu sunt educați atunci se revoltă și critică nejustificat pe cei din jur. Dacă printr-o întâmplare cad
prada acestor observații venite din exterior atunci vor pune la îndoială realizările anului 2015 și vor
porni la drum spre anul 2016 legați la ochi.
A doua decadă a lunii decembrie se vor simții prea siguri pe ei și din această cauză ar putea
să cadă într-un păcat. Fac abuz de forță sau se asociază cu oameni inferiori lor fiind îndemnați să
facă declarații de război ori să intre pe un tronson complicat pentru ei pe care nu-l stăpânesc și care
ar putea să le aducă tot felul de probleme. În 11 decembrie se împlinește și Lună nouă și acesta va fi
practic momentul când racii ar putea să cadă pradă unor nostalgii periculoase.
Venus se află în continuare în plin tranzit prin zodia Scorpion și le va aduce acestora
senzația că ceea ce simt este foarte bun de urmat de ceilalți, corect și poate fi așezate la baza unui
comportament în cazul celor care se află în perioada de formare.
Aceasta reprezintă și un mijloc prin care arată că sunt singuri pe experiențele pe care le-au
avut și nu le este rușine cu ceea ce au acumulat până acum. Această problemă a rușinii sau a
absenței rușinii nu ține mult. Spre finalul acestei decade vom vedea că racii sub presiunea unui
impuls se lasă antrenați în evenimente ciudate de pe urma cărora se aleg cu destul de multă putere.
Acum însă sunt puternici prin atitudine și eficienți prin modul cum își selectează gândurile.
Dacă reușesc să se sustragă acestei atitudini prin care vor să-i corecteze pe cei din jur racii
sunt lăudați de ceilalți pentru că se țin departe de fețele rele ale injustiție sau ale abuzurilor. Când
simt că au dreptate invocă adevărul obiectiv și fac acest lucru chiar dacă au și de pierdut. Aceste
unghiuri astrale care îi compromit pe ceilalți pe rac îl ambiționează să reziste și să demonstreze că
acolo unde ceilalți oamenii se confruntă cu problemele el este învingător. Se simte bine atunci când
îi văd pe cei din jur că nu fac față problemelor pe care a trebuit să le depășească singur fără măcar
să aibă cui se confesa.
Spre finalul celei de-a doua decade a lunii decembrie racii dau de probleme care, așa cum au
observat de-a lungul acestui an, sunt foarte încurcate și delicate. Dacă peste aceste complicații pe
care ar putea să le rezolve intervin și observații sau critice gratuit atunci racii sunt retrogradați la
capitolul înțelepciune. Această formă de previziune astrală atrage atenția racilor că dacă cedează în
fața acestei presiuni, dacă își îndreaptă atenția către lucrurile de importanța majoră pe care cel
nedreptățit le invocă, atunci nu acceptă minciuna, nici atunci când ea este doar o disimulare. 18
decembrie este ziua când Soarele și Axa Dragonului sunt într-o relație foarte proastă, iar acest gând,
această acceptare a racului va dezamăgi atât de mult încât va obosi de fiecare dată când va încerca
să-i convingă pe oameni că are dreptate, că știe, că înțelege.
Nu este însă puțin lucru să trecem prin această relația proastă a Soarelui dintr-o casa a
muncii față de Axa Dragonului care cere racilor acum mobilizare din informații, deplasare sau o
viteză de reacție. De asemenea, nu este ușor să se parcurgă relație proastă a lui Mercur dintr-un casă
a parteneriatelor către Luna neagră din casa familiei. Ei au impresia că și în viața privată, și în
societate, ele se desfășoară în aceeași manieră complicată, apăsătoare, dureros încât se simt
dezamăgiți de ceea ce există în jurul lor.
Totuși, nu trebuie subestimat un rac atunci când are o aspirație puternică, un ideal înalt sau
pentru ce să lupte. În felul acesta, Venus și Chiron dintr-o relație bună, iar întâlnirea lui Mercur cu
Pluton de pe casa parteneriatelor, ar putea să îi ajute pe aceștia să lupte împotriva unor nedreptăți
abisale. Acesta este practic un moment de iluminare pentru raci pentru că, după cum am văzut de-a
lungul anului, acolo unde alții cad sau nu mai putea merge mai departe racii își deschide aripile
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sufletului și se înalță într-un zbor impresionant, neavând ca motivație plăcerea zborului, cum ar fi
normal, ci întoarcerea către locul de unde au plecat pentru a-i salva pe toți cei care i-au lăsat acolo.
Racii de această dată, adică la finalul anului 2015 nu-și atribuie roluri mesianice, nu vor să
răstoarne lumea și nici să demonstreze că dacă sunt deasupra celorlalți neapărat trebuie să conducă,
să fie căpitan, ci să-i salveze pe toți ceilalți. El știe exact cine trebuie să se salveze pentru că are în
mintea sa o listă ori se află dintotdeauna în sufletul său câteva persoane pentru care ar face mari
sacrificii, așa cum se întâmplă acum. Totuși, racii pot acum contura un portret al obiectivității atunci
când trebuie să salveze pe cineva. Asta se întâmplă, nu la modul general, ci acum în 21 decembrie
când Mercur și Uranus vor fi într-un unghi negativ. Lucrurile noi care vin în preajma lor enervează,
îi scot din ritm și nu-i lasă să-și vadă de treburile lor pentru a-și rezolva anumite situații pe care le
consideră urgente. În 22 decembrie, chiar de dimineață, Soarele va trece în zodia Capricorn, pe casa
a VII-a și ar putea să considere ca a sosit momentul unor fuziuni interesante. Sunt acceptați în noi
grupuri sau băgați în seamă pentru că sunt harnici pentru că vor să muncească acolo unde alții
dezertează sau pot să-și măsoare cu ceilalți puterea de a învinge mai mulți adversari deodată, așa
cum fac ei de când s-au născut. Cine cunoaște aceste detalii din viața unui rac la finalul anului 2015
le va căuta compania și-i va consulta în tot felul de probleme.
Venus și Jupiter în 21 decembrie reușesc să-i aducă racului momente aparte de sensibilizare
încât toată durerea pe care au resimțit-o în ultima perioadă să se diminueze pentru a participă la
activități colective plăcute și interesante. Cât de curând Uranus de pe casa demnității sociale își va
reveni din mersul retrograd și atunci racii ar putea să se simtă în siguranță în jurul celor care până
acum au avut o mare reținere pentru că se temeau ca nu cumva anumite secrete despre viața lor să
nu-i compromită pe viitor.
Luna plină din 25 decembrie le arată racilor adevărata cale a evoluției. Dacă în familie Luna
neagră îi trimite la muncă sau îi sperie foarte mult cu amenințări legate de singurătate ori și cu
anumite pericole care, de această dată, nu le poate
anticipa oricât de mult s-ar mobiliza, opoziția
Soarelui cu Luna de pe axa relațiilor le aduce o
noua formă de putere. Vechea putere a racilor se
stinge încet și ei devin capabil să impresioneze
anturajul prin firele noi ale personalităților sau
entitățile pe care le-au format în acest an. Mesajul
lor va merge mai departe și chiar dacă puterea și
influența lor se stinge, chiar dacă sămânța puterilor
se stinge ușor, au șansa să meargă mai departe prin
ceea ce lasă în urmă.
Nici că se putea un moment mai interesant
pentru a se deschide către oamenii pe care i-au
ajutat mai mult decât știu ei ca au fost susținuți,
încurajați sau împinși spre soluții. Efectele Lunii
pline din 25 decembrie are un rol pozitiv și asupra
revenirii lui Uranus la mersul direct, întărindu-le
convingerea că trăiesc până la urmă în timpul cel
mai potrivit și au în jurul lor oameni pe care se pot
baza. Nu vreau să generalizez, pentru că racii sunt,
în general, atenți, însă ceea ce se va întâmpla în preajma zilei de 28 decembrie, când Mercur și
Capul Dragonului vor fi într-o relație bună, înseamnă pentru raci revigorare.
Pe 30 decembrie Venus le va intra pe casa munci și vor deveni plăcuți prin efort și atractivi
prin rezultate. Dar racii sunt de fiecare dată plin de surprize. Cei care îi cunosc bine nu ar trebui să
se mire. Chiar dacă acea putere de care au uzat de-a lungul anului 2015 se stinge, ei merg mai
departe cu rezerve noi, fac apel la un alt izvor și arată că sunt ființe cu totul speciale care au talentul
pe care niciun alt semn zodiacal nu îl are: pot trăi două vieții deodată.
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LEU

“Mai aveam aproape opt, nouă ani până la pensie. Aveam 61 de
ani şi eram şef de catedră şi membru corespondent al Academiei
Române. În timpul unui seminar citeam monologul
Clitemnestrei din opera lui Eschil. Monolog plin de profunzime
şi pluritate în sensuri. Cum eram eu, plină de patos, un student
îmi spune: "Doamnă, ce ne bateţi capul cu prăpădiţii ăştia şi
vechiturile astea!?" Când am auzit, am îngheţat. N-am zis
nimic, am închis cartea, mi-am luat pardesiul, m-am dus la
decanat şi am depus cererea de pensionare.”
(Zoe Dumitrescu-Bușulenga)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA
(20.08.1920, București -5.05.2006. mănăstirea Văratec, Neamț)

Critic și istoric literar, eseist
A absolvit Școala Centrală din
București.
Studii
muzicale
la
Conservatorul Pro-Arte, studii juridice
și
filologice
(anglo-germanistică,
istoria artelor). Din 1973 director al
Institutului de Istorie și Teorie Literară
George Călinescu din București,
profesor la Universitatea din București.
Director al Școlii Române din Roma
(Accademia di Romania, 1991-1997), director al
Revistei de isterie și teorie literară și al revistei
Synthesis. Lucrări: Studii de istorie a culturii:
Ion Creangă, 1963; Eminescu, 1964; Surorile
Brontë, 1967; Sofocle și condiția umană, 1974;
Eminescu - cultură și creație, 1976; Renașterea,
umanismul și destinul artelor, 1975; Eminescu
și romantismul german, 1986); Eminescu. Viață
- Creație - Cultură, 1989. Studii de
comparatistică: Renașterea, umanismul și
dialogul artelor, 1971; Valori și echivalențe

umanistice, excurs critic și comparatist,
1973. Memorii: Caietul de la Văratec.
Convorbiri și cuvinte de folos, 2007. A
primit Premiul special al Uniunii
Scriitorilor din România (1986, 1989),
Premiul internațional Herder (1988),
Premiul Adelaide Ristori (1993), Ordine
al Merito della Republica Italiana în gra
d de Comandor (1978) și în grad de
Grande Ufficiale (1996), Ordinul bulgar Sf.
Metodiu și Chirii (1977), Ordinul Național
Pentru Merit în grad de Ofițer (2003). Membră
în
Comitetul
Executiv
al
Asociației
Internaționale de Literatură Comparată (19731979), membră a Academiei de Științe și Studii
Europene din Franța, membră la Academia
Europaea din Londra (1993). Membră a
Academiei Române (1990) și vicepreședinte al
ei (1990-1994), președinte al Secției de filologie
și literatură.

BAZIL ASSAN
(1/13.08.1860, București -16.06.1918, Montreux, Elveția)

Explorator
A studiat ingineria în Elveția și
Franța. Fiu al industriașului Gheorghe
A. și frate cu George A. Era inginer de
profesie, împreună cu fratele său a
absolvit Școala Superioară de Comerț
la Montreux. A fost președinte al
Camerei de Comerț și Industrie,
membru în Consiliul CEC, a introdus
în România metoda de extracție a
uleiurilor din rapiță folosind benzenul.
A fost primul român care a călătorit în Arctica
în 1896, plecând din portul Hamburg împreună
cu alți 50 de europeni și vizitând Insula Urșilor
și arhipelagul Spitzbergen, unde s-a ocupat de
flora și fauna locului. A făcut explorări și în
Oceanul Arctic de Nord. În 1898 a fost primul
român care a făcut o călătorie în jurul lumii
(Constantinopol - Alexandria -Ceylon Singapore - Hong Kong - Shan-ghai - Nagasaki

- Tokyo - Yokohama - San Francisco
- New York - Londra). De asemenea,
a fost primul om din România care a
avut un automobil. Acesta nu avea
număr, ci numele proprietarului. Este
expus la Muzeul Tehnic din
București. A construit o fabrică de
săpunuri și una de vopsele și lacuri.
În 1904 a construit un siloz pentru
grâu în București, cea mai înaltă
clădire a orașului în acel moment. A călătorit în
SUA și, la întoarcere, a construit prima fabrică
de ulei extras din porumb care a existat în
România. A făcut primul proiect ingineresc al
unui canal navigabil Cernavodă-Constanța
(1899). El a edificat clădirea care este astăzi
Casa Oamenilor de Știință din București (arh.
I.D.Berindei). Membru al Societății Regale de
Geografie din România.
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Încurcături în segmentul profesional. Nevoie de ajutor. Viitorul este mai optimist. Orientare
pozitivă. Deziluzie provocată de singurătate sau de mari aglomerări. Este nevoie de un om mod de
exprimare. Abandonarea unui secret. Deschidere către lumină. Speranțele sunt firave.
Recompensă. Modificarea conduitei. Văd departe. Se așteaptă la elogii. Experiențele dureroase
sunt inventariate. Individualism. Acceptă recomandări. Se corectează din mers. Li se împlinește o
așteptare. Trebuie să vorbească mai puțin. Au nevoie să calculeze corect demersurile. Li se cere
disciplina. Folosesc în mod corect instrumente sufletești. Experiențe majore.
2015 este pentru lei un an destul de complicat cu multe încurcături pe segmentul profesional
și multe complicații pe care leii nu vor reuși să le administreze decât cu puțin ajutor. Vor fi atât de
zdruncinați încât nu vor știi ce să aleagă din ceea ce vine spre ei și din această cauză anumite
probleme cu care se vor confrunta vor fi enervante. Începutul anului 2015 vine spre leu cu această
tendință de a semăna pentru ca apoi de-a lungul întregului an să culeagă.
Le vor rămâne multe lucruri nerezolvate de-a lungul acestui an și din această cauză sunt
invitați să privească spre viitor cu mai mult optimism. Lei au în acest an o întâlnire cu destinul și
dacă nu sunt suficient de maturi, dacă nu au o înclinație pozitivă așa cum au avut în anii din urmă
atunci 2015 va fi o gaură neagră a vieții lor.
Cerul astral al leilor în 2015 conține în continuare un Uranus pe casa a IX-a, un Pluton pe
casa a VI-a și un Neptun pe casa a VIII-a. Aceste poziții le vorbesc leilor despre conștiință, despre
muncă și despre seriozitate. Dacă refuză în mod insistent să prețuiască aceste valori atunci tranzitul
oscilant al lui Saturn din casa a V-a (iubirea dăruită) în casa IV-a (a familiei) și apoi invers îi va
învăța pe lei cum să trăiască și cum să se bucure de viață îndemnându-i să treacă de la încântare la
deziluzie sau de la singurătate la mari aglomerări, considerând că dacă trăiesc intens, dacă muncesc
foarte mult pentru lucrul acesta atunci cu siguranță viața îi va recompensa.
Jupiter anul acesta se va afla o perioadă importantă în semnul lor și vor avea noroc, vor fi
ajutați să se exprime, însă nu oricum, ci conform îndemnului general aplicat acestui interval
(secretele dezvăluite), adică prin dezvelirea de caracterele false, prin abandonarea celor secrete
compromițătoare și deschiderea către o conștiință luminoasă aceea care îi ajută să crească. Cu cât
sunt mai conștienți de puterile pe care le au, cu atât mai dureroase vor fi aceste situații nerezolvate
pe care lei vor încerca să le soluționeze în mare grabă la finalul anului.
În această prezentare generală, la fel ca și în cazul celorlalte semne zodiacale, nu doresc să
anticipezi ceea ce se află deja inserat ca analiza în spațiul fiecărei luni. Doresc însă ca element
general să-i avertizez pe cei născuți în zodia Leu că Luna neagră îi va transforma în 2015 în
persoane fățarnice sau mincinoase, le vor pune-n gură cuvinte în care nu cred și vor fi tentați să le
folosească doar pentru că vor vedea că toți cei din jur cred în ele. Dacă cedează în fața acestei
tentații, dacă își pierd controlul, dacă abordează aceste mijloace eronate de comportament atunci
anul 2015 va fi încărcat de un mare eșec. Cea mai mare parte din an planetele vor fi situate în
emisfera nordică, iar asta înseamnă că leul în acest an se ocupă de suflet, de speranțele firave care
încă din 2014 au prins viață.
Există însă și o categorie de lei care vor fi victorioși în anul 2015. Aceștia sunt ființele care
în ultimii ani au respectat îndemnul planetei Pluton din casa muncii și a depus un maximum de efort
fără să aștepte recompense. În a doua parte a anului când Jupiter le va intra pe casa banilor, lei vor
înțelege că a sosit momentul să se gândească mai bine și să fie mai selectivi cu ceea ce primesc în
forul lor interior, fie că este hrană, fie că este informație și atunci toți cei din jur vor vedea în ei un
exemplu de bună creștere, de bune practici, de conduită. Aceste persoane înțelepte nu vor considera
că anul 2015 reprezintă finalul drumului. Vor merge mai departe și privirea lor nu se oprește nici
asupra anului 2016, ci mult mai departe. Nu este cazul să anticipăm de pe acum ceea ce se va
întâmpla peste 4 sau 5 ani de zile cât de departe văd de lei acum în acest an. Această categorie a
leilor care au trăit până acum în simplitate, modestie, în izolare, conține un număr redus de nativi,
pentru că lor nu este specifică această diminuare a forței ori desfășurarea traiului comună în umbră.
Leului îi place să trăiască la scena deschisa, să fie apreciat, să vadă mulți oameni în jurul său, să
primească laude, cuvinte de apreciere, să trăiască ușor și să fie elogiat. Când nu se întâmplă lucrul
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acesta cedează în fața compromisurilor și se înconjoară cu oameni care îi acceptă aceste
compromisuri și nu-l judecă. Tocmai de aceea spun că această categoria leilor modești conține un
număr mare de exemplare.
Faptul că în 2015 Axa Dragonului trece de pe Berbec - Balanță pe Fecioară - Pești reprezintă
un motiv în plus pentru cei care au fost modești și care s-au hrănit cu lumină, cu înțelegere cu
iertare, cu puțin, să fie încurajați că viața reprezintă o sumă de experiențe dureroase care produce
întotdeauna un efect nostalgic. Pentru ca știm că nu există leu care să nu-și dorească mai mult,
aceste ființe care au trăit în umbra și care nu s-a exprimat în această lume au aspirații la fel de mari
ca și ceilalți nativi însă orientate într-un alt sector. Au aspirații către lumea subtilă, au mari așteptări
de la ei ori își îndreaptă toată forța de aspirație către o singură persoană din preajmă. Din acest
punct de vedere în 2015 leii vor fi ființe ciudate, neobișnuite care pot dovedi o mare eficiență, un
mare succes, dar care se vor arăta nemulțumite de tot ceea ce primesc. De aici și un exemplu
negativ pe care ar putea să-l lanseze celorlalți, unul tangent la egocentrism sau individualism. Cei
care au în preajma lor un leu ar trebui să fie foarte atenți ce recomandări fac, ce anume din
comportamentul lor judecă sau ce preiau din exemplul lor de viață. 2015 este pentru lei un an
confuz, încărcat de experiențe în care se vor strădui să fie buni, corecți să fie preciși în informație și
tocmai acest lucru nu vor reușit să-l facă pe măsura așteptărilor pe care le au.
Dacă vor fi curioși de aceste previziuni astrale și le vor citi din timp atunci li se recomandă
acestora, ca de fiecare data când se află în impas, să-și amintească de faptul că au nevoie de
simplitate. Cu cât vor iubi mai mult dantelăriile verbale, explicațiile sofisticate, cu cât vor încerca să
ascundă mai mult un adevăr simplu care poate uneori n-are nevoie nici măcar de cuvinte pentru fi
crezut, cu atât mai grea le va fi viața și cu atât mai mult se vor situa pe o poziție ofensivă față de ei
înșiși.
Mulți se așteaptă ca atât Jupiter pe casa I, de pe semnul lor, cât și de pe casa a II-a, să
însemne pentru leu un mare beneficiu sau un câștig substanțial menit să îi scoată din multe
probleme. Este posibil să aibă parte de asemenea evenimente deoarece greutatea contextului astral,
cel care se construiește în afara dispozițiilor venite din partea planetei Jupiter, permite acest lucru.
Ceea ce adevărat în cazul lor le vine de pe casa comunicării și a drumurilor scurte, adică prin
dificultăți din care învață că puterea benefică nu se susține acum decât prin inspirație.
În rest, unghiurile care se împlinesc anul acesta, inclusiv tranzitul oscilant al lui Saturn din
Scorpion în Săgetător apoi din Săgetător în Scorpion le tulbur acestora conștiința și dacă nu sunt
suficient de maturi încât să nu ia totul în sens personal vor avea marele talent de a-și face dușmani
pentru viață întreaga. S-ar putea ca o parte dintre acești dușmani în timp să-l lase în pace pe leul
care dorește să convingă pe toată lumea că are dreptate. Din nefericire, contextul astral al anului
2015, le spune leilor că printre acești dușmani trebuie să se numere și pe ei înșiși.
Așadar, anul 2015 îi invită pe lei să vorbească puțin, să fie calculați atunci când vine vorba
de cheltuieli de dragul plăcerilor, să nu-și dorească funcții pe care le-am avut cândva, nici măcar
unele similare, ci să fie în continuare calculați liniștiți și muncitori așa cum au fost în ultimii ani în
anumite momente importante. Pentru leu, anul 2015 conține un secret al succesului, deși succesul îi
va antrena într-un joc interesant sau periculos. Au nevoie să învețe că lucrurile acestea pe care le
vor traversa de-a lungul anului 2015 se așază de la sine la baza unor comportamente pe care le vor
utiliza, le vor folosi foarte mult în anii care vin. Dacă în 2015 vor fi mincinoși atunci anii următori
se vor construi în așa fel încât minciuna să fii acceptată de grupul de apartenență. Dacă vor dori să
spună adevărul și să își asume răspunderea informațiilor pe care le transferă atunci în jurul său se
vor aduna oameni care vor gândi asemenea lui. Acum, în 2015, nu conștientizează cât de importantă
este această atitudine. Va înțelege lucrul acesta când deja nu o va mai putea schimba. De altfel,
acesta este și rolul anticipației, să îl avertizeze pe cel în cauză să facă ce trebuie atunci când trebuie
pentru că mai târziu s-ar putea să nu mai poată face nimic.
Va fi mai puțin important, privind în cadrul acesta general, că firea leilor se va orienta acum
către aspectul practic și că își vor folosi instrumentele sufletești, imaginația, sensibilitatea sau
credința pentru a convinge un segment de piață că produsul pe care îl vând este valoros. Important
este cu ceea ce rămâne el și aici ne referim nu doar la achizițiile fizice, nu doar la faima sau la
prestigiul în această lume, ci și la ceea ce se lipește de sufletul său, la puritatea aurei sale sau la
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cunoaștere. De aceea acestea care vin spre el în 2015 nu sunt simple experiențe, nu sunt direcții
banale despre care astrologul doar îl informează, ci cărămizi puse la baza un edificiu important. Așa
cum își va construi fundația casei pe care o începe în 2015 așa va trebui să trăiască de-acum încolo
cel puțin până în 2023.

IANUARIE
Apel la principii noi. Se administrează valori noi. Desfășurare în zona confortului.
Compromis. Asimilare. Eliminarea unor reziduuri. Hrănire defectuoasă. Au nevoie de
recomandarea medicului sau terapeutului. Raporturi sociale delicate. Metoda de lucru se rafinează
prin interacțiune. Bogăție pusă la dispoziția celorlalți. Putere. Recunoașterea unei victorii.
Anularea unor dureri. Se impun. Rezultate corecte. Autocontrol. Efortul este încununat de succes.
Apel la noi standarde. Complicații legate de administrarea unui patrimoniu.
2015 este pentru lei un an de principii și de valori. Administrarea valorilor, acea componentă
pe care vor încerca să o integreze în viața lor în modul cel mai eficient cu putință ar putea să treacă,
chiar de la începutul acestei luni, printr-o criză interesantă. Începutul lunii ianuarie devine astfel
momentul în care puterea le vine prin dominare. Au în continuare planeta Jupiter în semnul lor și
simt că se pot desfășura, că nu au o barieră în a spune, în a se prezenta într-un anumit fel și asta-i
face să se simtă destul de bine. O perioadă au casa parteneriatelor destul de încărcată și vin spre ei
provocări. Dacă provocările sunt de aceasta factură afectivă și nu pun în pericol integritatea lor le
este pe plac leilor și chiar dacă le este oprită corabia ei sunt în continuare la cârma acestui vas și pot
evalua corect acțiunile lor și ale celorlalți.
Opoziția lui Marte cu Jupiter, care se petrece cu Jupiter pe semnul lor și cu Marte pe semnul
complementar, ridică mari semne de întrebare despre sinceritatea și bunele intenții ale acestora. Una
este părerea leilor despre ei înșiși, alta va fi atitudinea pe care anturajul o va dezvolta sau afișa față
de un nativ născut în zodia Leu. Apoi din 3 ianuarie când Venus va intra pe casa parteneriatelor leii
vor putea să descopere că acest raport de forțe nu-i avantajează. Dacă multe din aceste raporturi
sociale se desfășoară în zona confortului, valorile cu care lucrează nu vor fi atât de periculoase.
Dacă aceste schimburi nu vizează familia, ci vizează un adversar intern (un membru al grupului de
apartenența, o dorință ascunsă, o poftă) atunci faptele lor devin compromițătoare pentru că urmăresc
un crescendo. Din 12 ianuarie Marte va intra pe casa a opta și abia atunci își vor da seama că, de la
începutul anului și până în momentul acela, nu au reușit să dețină controlul asupra nimic din jurul
lor sau din ceea ce au aparținut cândva.
Descoperim astfel că principala problemă a celor care s-au născut în zodia leu vine din
faptul că se confruntă cu anumite reziduuri. Aceste reziduuri vizează și segmentul medical, pentru
că Soarele trece prin casa a VI-a și le complică echilibrul acido-bazic sau asimilarea. Pentru că le
place să fie în centrul atenției, se va pune problema în aceste prime 10 zile ale lunii ianuarie de
uniune. Fie că fac o alianță interesantă, fie că sunt preocupați să se apropie de oameni care ar putea
să răspundă provocărilor pe care le lansează sau farmecelor sale fie sunt dornici să facă o impresie
bună să se prezinte către un auditoriu nou și să dea dovadă de o înaltă ținută a spiritului sau
cunoștințe foarte bogate într-un domeniu. Ei vor dori să impresioneze prin experiență, însă la
capitolul acesta anturajul nu va fi impresionat deloc.
Pentru că Luna neagră se află în casa hrănirii, sunt avertizați leii la tipul de alimente spre
care se întorc, la cât de ușor răspund unor imitații de a ieși în oraș cu prietenii sau de a mânca puțin
mai mult decât au consumat până în acel moment ori de a se atinge de un aliment care până atunci
le-a fost interzis. Recomandările medicului, dieta, dacă a fost abordată până acum trebuie să fie
menținută în același registru pentru că judecata leilor acum este afectată de dorință, de poftă sau de
tentație.
De asemenea, raporturile cu colegii de serviciu, raporturile de muncă sunt acum delicate
pentru că scot în evidență tensiuni pe care un leu nu le poate administra decât cu forța. Fie va
considera că dacă nu i se opune rezistență poate ridica tonul și poate pune la punct până și un șef
despre care crede că este prea slab ori nu-și face treaba așa cum trebuie. Acest moment de glorie
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pentru el devine un moment de eșec pentru grupul său. Impresia pe care o lasă celor din jur va fi
una destul de rea și mulți dintre cei care sunt și superstițioși ar putea să privească cel puțin până la
primăvară spre leu cu gândul că acesta le aduce numai probleme.
În fața acestui obstacol, în fața acestei probleme leul va considera că nu trebuie să facă apel
la ceea ce știe să facă mai bine, adică să se impună cu forța pentru că s-ar putea să nu-i reușească
așa cum crede că i-a reușit anterior. Dacă dispune de un suflet rafinat atunci și metoda de lucru la
care apelează va fi una elegantă, distinsă, bogată în informații și lipsită de pericol pentru cei din
preajmă. Dacă avem de a face cu un leu inferior, atunci faptele sale vor fi dominate de patimă, iar
bucuria prosperității va fi intensă doar atunci când își va însuși bunurile celorlalți. Cu toate că în
cazul leului putem vorbi de o anume demnitate, mândria care-i permite să nu se amestece cu toată
lumea, acum când Junon se va afla într-o relație bună cu Capul Dragonului și când se va reuși
medierea tendinței Nodurilor prin Capul Dragonului, relația cu informația sau cu acest anturaj spre
care leul privește de sus va fi una încărcată de o greutate aparte. Puțini vor fi leii care se vor detașa
de acest sentiment apăsător că sunt agasați, deposedați de bunuri ori victimele unor demersuri
sociale de care s-au cam plictisitor ori s-au săturat. Cei mai mulți vor lua în sens personal și
metodele la care apelează vor fi marcate de obsesia victoriei. Cu cât își vor dori mai mult să fie
recunoscuți victorioși, puternici și învingători cu atât mai mult sunt înclinați să apeleze la metode
incorecte. Faptele lor vor fi dominate de egoism de invidie sau își vor folosi toate resursele pentru a
contracara un conflict intens, dar fără pic de importanță pentru destinul său, doar pentru că asta le
măgulește orgoliul.

În 12 ianuarie Marte le va intra în zodia Pești și vor încerca să fie puțin mai ascunși pentru
că vor ca atunci când ies la lumina, când vorbesc sau când se destăinuie față de cei din jur să fie
victorioși. Marte pe casa a VIII-a îi expune pe lei față de pericole ce vin pe calea apei sau le
afectează metabolismul ori regimul lichidelor din corp, făcându-i sensibili la temperaturi scăzute ori
afectându-le sistemul de excreție. La nivel social această situație arată neputința acestor nativi de a
scăpa de gândul cel rău sau de a se desprinde de mania persecuției.
Așadar, prima jumătate a lunii ianuarie este destul de încărcată pentru lei deoarece nu îi
ajută să înțeleagă ce trebuie să ofere și ce trebuie să primească. Multe din experiențele anului 2014
vor fi ușor anulate de bucurii de moment sau scufundate în adâncul subconștientului pe motiv că nu
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are în jurul său oameni de calitate pentru a se bucura de toate acestea. Cu alte cuvinte, leii au nevoie
de o pauză și dacă până la mijlocul acestei luni nu au fost recunoscuți ca având o anume valoare,
dacă nu au primit meritele pe care le așteaptă atunci a doua parte a lunii ianuarie va fi dominată de
teama de eșec.
Sunt anumite dispoziții astrale pe care vor încerca să le domine din nou cu forța. De această
dată însă forța este folosită greșit, este prea moale sau este risipită. Marte se întâlnește cu Neptun,
dar nu oricum, ci într-o dispunere negativă față de maleficii Saturn și Luna neagră ceea ce înseamnă
că pierderile leilor de-acum înseamnă implicit și pierderea unei funcții sau lezarea imaginii sociale.
Cei care sunt în vârstă vor simții acest pericol, vor anticipa și vor fi tentați să se retragă în glorie sau
să se ascundă într-o poziție confortabilă. Cei care nu sunt născuți în această zodie și au în preajmă
lei vor vedea că aceștia privesc în jur cu multă suspiciune sau sunt îngrijorați fără motiv pe ziua de
mâine și ar trebui să-i asculte mai mult pentru că tristețea lor este rezultatul unor concluzii ce
vizează și comunitatea. Prin întâlnirea lui Marte cu Neptun pe casa a VIII-a leii simt, în primul rând,
pericolul și pentru că au adesea tendința de a lua totul în sens personal le va fi foarte greu să vadă ce
se află dincolo de el. Judecând pe baza adevărurilor parțiale ori prin informații incomplete riscă să
se lezeze singuri înainte ca evenimentul pe care îl anticipează să se consume.
De altfel, acest eveniment nefericit care vine în viețile leilor prefigurează un moment de
succes disimulat. Dacă nu vor lua în sens personal atunci vor putea vedea că în jurul său există cu
oamenii care îi enervează cu un scop, care le compromit demersurile pentru că le recunosc puterea.
De aceea acești oameni îi pot împlinii din punct de vedere afectiv dacă nu s-ar lăsa intimidați de
duritatea evenimentului. Aceasta este o mare încercare pentru lei și dacă o iau în serios atunci vor
putea să transforme această conjunctură într-un mare noroc.
Cea de a treia decadă a lunii ianuarie înseamnă pentru lei contactul cu o formă de risipă care
nu le este deloc pe înțelesul lor. Din 20 ianuarie, când Soarele va trece pe casa parteneriatelor,
lucrurile iau întorsătură stranie. Ceea ce în primele săptămâni ale lunii ianuarie era complet deschis
acum se transformă într-o tensiune asupra căreia nu pot avea control. Sunt curioși, atenți la detalii
sau la picanteriile din viețile celorlalți și au impresia că dacă dezleagă aceste mistere pot merge mai
departe cu fruntea sus sau pot deveni victorioși. Se înșală teribil pentru cu aceste indecențe le
asigură verticalitatea.
Din 21 ianuarie Mercur va intra în mers retrograd pe casa parteneriatelor și vor vedea cât de
mult se înșală în privința acestei probleme. Ceea ce este conflict deschis se îndreaptă către o zona pe
care ei nu o pot controla sau către un domeniu unde au mari carențe. Dacă se va pune problema
unor provocări fizice spre a rezista la un program prelungit sau a face față unui efort susținut atunci
trebuie să-și pregătească vitaminele, sucurile naturale sau să-și facă un program strict de odihnă
pentru că altfel nu vor rezista. Tensiunile pe care Luna neagră le întreține pe casele II și VIII arată
că își fac griji pentru bani. Pentru că pe casa a II-a se află Luna neagră leii au o percepție eronată
despre acumulare, sărăcie, lipsuri sau abundență. Își stabilesc repere foarte înalte și dacă nu le ating
atunci au atitudinea celui care nu obține nimic. Pot face însă o bună impresie la locul de muncă și
pot răspunde unui apel pentru îndeplinirea căruia sunt necesare alte standarde. Dau dovadă de
putere de adaptare și mulți aleg această zonă a muncii pentru a fugi de problemele personale. Da,
este adevărat, leii în finalul lunii ianuarie fug de probleme și invocă tot felul de motive pentru a face
altceva, pentru a schimba locul de muncă, cercul de prieteni, instrumentele de care s-au folosit până
acum sau chiar profesia.
Accentuarea casei a II-a înseamnă pentru leii și dobândirea unor noi înțelesuri referitoare la
administrarea unui patrimoniu. Cu Pluton pe casa muncii, administrarea patrimoniului este legată de
profesia pe care o au, de serviciul social pe care trebuie să îl realizeze, de respectul pe care-l
primesc la locul de muncă sau de modul cum își aleg prioritățile. Sunt în continuare fascinați de
parfumul unei vieți noi și această viață nouă nu trebuie neapărat să fie desfășurată într-un cadru
paradisiac. Importantă este noutatea, iar faptul că în cele mai multe din cazuri nu primesc răspunsuri
pozitive pe linia aceasta, gândul că s-ar putea ca această situație de acum să devină o constantă a
anului 2015 îi cam sperie.
Pentru a face față momentului ridică tot felul de probleme din care ceilalți se vor alege cu
mari beneficii. Dacă sunt atenți la ecoul care vine din partea celor pe care-i ajută, dacă ascultă cu
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atenție răspunsul, dacă țin cont și de părerile celorlalți atunci uși importante li se deschid și se vor
liniști puțin.
Accentuarea acestei complicații legată de administrare unui patrimoniu prin impunere,
limitare sau constrângere este pentru lei o problemă de destin și anumite componente ale sale se vor
regăsi de-a lungul anului 2015, așa cum au intuit încă din 2014. Dar nu toți leii au însă parte de
probleme. Atunci când își opresc nervii, când diminuează mânia sau când consideră că nu sunt în
centrul atenției și când este căutată o victimă, au viteză de reacție, devin plăcuți, atenți, calzi, își pun
mai bine în valoare carisma și devin oameni de succes. Cu Luna neagră în casa a II-a s-ar putea ca
leii să fie puțin mai lacomi și să nu le ajungă ori să nu fie mulțumiți cu cât primesc. Aceasta însă
este o altă problemă care va avea soluție mai târziu. Acum au nevoie să fie lucizi, să nu aplece
urechea la vorbe tendențioase și să nu considere că dacă partenerul de dialog a avut un ton
nepotrivit acesta i-a fost adresat. Are nevoie să nu caute pericole acolo unde nu sunt și să reducă
această sferă a gândurilor la un minimum. Leii care vor practica la finalul lunii ianuarie postul de
gânduri își vor descoperi puteri speciale și prin intermediul acestora vor observa că devin mai
eficienți.

FEBRUARIE
Probleme legate de studiu. Complicații legate de conștiință. Contact cu evenimente ascunse.
Trezire la realitate. Parteneriatele constituie o capcană sau o vulnerabilitate. Dorință de a trăi.
Provocare. Confruntări ciudate produse de naivitate. Jurăminte false. Suspiciune. Trebuie să
corecteze greșelile celorlalți. Bulversare. Vindecare miraculoasă. În continuare se menține o
problemă legată de educație sau de implementarea unui proiect. Atenție. Modificare de direcție.
Evită rutina. Se extinde către noi domenii. Modifică un reper. Apel la un nou sistem de percepție.
Redobândesc un echilibru.
Întâlnirea lui Uranus cu Coada Dragonului înseamnă pentru lei regăsirea unor aspirații
pierdute. Acestea ar putea să le aducă probleme de conștiință sau probleme cu studiile. Uranus în
Berbec reprezintă pentru lei un semn de mare inspirație. De câțiva ani buni de când se află în casa a
IX-a Uranus a leilor îi pe ajută să privească foarte departe să se trezească la realitate și să învețe cât
n-au învățat într-o viață întreaga. Acum când Coada Dragonului trece peste acest punct de inspirație
trecutul celorlalți poate deveni o lecție de viață. Întâlnirea lui Venus cu Neptun, eveniment care se
consumă pe casa a VIII-a și care primește o opoziție din partea Lunii negre le arată leilor trăiri
stranii ascunse evenimente pe care nu doresc să le recunoască. Se poate invoca aici și un moment de
neatenție pentru că, încă nu au reușit să asimileze acele informații absolut utile care au venit spre ei
la finalul lunii ianuarie. Pentru unii, trezirea bruscă la realitate se va produce prin parcurgerea unor
evenimente dure. De altfel, leii nu se prea tem de duritate pentru că o văd ca pe o provocare și le
plac aceste încercări care-i ajută să-și măsoare puterile. De această dată s-ar putea ca provocările săi atragă pe drumuri întortocheate. Traseul pe care pornesc este încărcat de emoții, iar genul acesta
de nedreptate, care se consuma sub patronajul lui Mercur retrograd de pe casa parteneriatelor,
înseamnă pentru lei vulnerabilitate în fața unei capcane. Luna plina care se împlinește pe 4 februarie
amplifică acest zdruncin relațional și distrugerile le pot părea acum mult mai intense, mai
periculoase sau mai traumatizante decât altădată. Evenimentele concrete sunt construite în raport cu
nivelul de trai sau cu puterea leilor de a extrage din ceea ce trăiesc un înțeles aparte. Au nevoie de
oameni care să fie transparenți, pentru că dacă li se ascunde ceva devin suspicioși și se consumă
foarte mult.
Este posibil ca leii care se află acum în perioada de formare să nu înțeleagă o provocare așa
cum este ea, s-o răstălmăcească și de aici să aibă parte de un noroc nesperat tocmai pentru că
naivitatea îi protejează. Începutul lunii februarie înseamnă și prietenia Soarelui cu Capul
Dragonului și susține și din alt unghi evitarea unei confruntări prin naivitate, șarm.
În cazul acestora, problemele se localizează la nivelul grupului de apartenență. Vor vedea
aceste grupuri în mod disproporționat ca și cum în interiorul lor s-au format adevărate centre de
putere care trec acum prin transformări. Dacă mai sunt și pasionați de ezoterism atunci au toate
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șansele ca la începutul lunii februarie să devină cu adevărat mistici. Sunt grăbiți, poate prea grăbiți
pentru cât de multă putere au. Dacă în ceea ce privesc evenimentele sociale, a le rezolva pe acestea
în mare viteză constituie un beneficiu, în privința relaxării, alimentației sau a consolidării unui
edificiu grabă nu-i ajută deloc, ci dimpotrivă le strică toate treburile. Leii pot avea și probleme cu
legea dacă nu privesc în mod realist ce se consumă în exterior sau pe spațiu public. 6 februarie este
de altfel și momentul când își propun să facă jurăminte false să inducă în eroare sau să convingă pe
cineva cu orice preț. Mergând pe sintagma “Lovește și fugi!”, leul va fi acum o pisicuță blândă care
abia așteaptă că adversarul să se întoarcă cu spatele a-l zgâria. Prin această opoziție a Soarelui cu
Jupiter leii devin temători și prezența lor va fi otrăvitoare pentru cei din jur. Se tem din nou să nu fie
înșelați sau consideră că sunt prea vulnerabili în fața unor ipostaze de genul acesta, atunci când ele
vor apărea, pentru că lor nu le este dat să trăiască o viață încărcată de analiză sau suspiciune. De
felul lor, vor să fie deschiși, să privească adevărul în față și să nu se blocheze în fața unor situații
nespuse. Astfel, adevărul pe care-l poate spune acum nu va fi înțeles sau va fi răstălmăcit. De aceea
sunt avertizați că, în prima jumătate a lunii februarie, să se oprească asupra altor activități, să evite
destăinuirile, critica sau corectarea greșelilor celorlalți. În caz contrar, riscă să fie priviți ca niște
ciudați sau ca niște persoane periculoase.
A doua decada lunii februarie pentru lei înseamnă accesul la putere. Se bazează mult pe
experiențele care au venit spre ei în prima decadă a lunii februarie și se consideră puternici în fața
oricăror persoane care recunosc acest lucru. Aici vom vedea lei care depășesc măsura și primesc din
partea anturajului ecouri care îi bulversează. Dau comenzi greșite, se simt atrași de lucruri indecente
și puterea este singurul element care îi fascinează. De altfel, planurile pe care și le fac acum, în
această perioadă, nici nu merg foarte departe în timp, ci spre primăvara acestui an când cred că își
vor împlini multe din aspirațiile de-acum. Pentru că Venus se întâlnește cu Chiron pe zodia Pești
leii pot avea acum acces la vindecări miraculoase. Această întâlnire se consumă în absența
influenței negative venite din partea Lunii negre și se pot bucura de susținere, de recunoaștere, de
acceptarea într-un mediu nou, iar de aceste privilegii să se bucure până în vara acestui an. Prin
aceste beneficii leii vor avea impresia că se extind și semnul de progres le insuflă mai mult curaj.
Curajul de acum este scurt pentru că au multe de reparat. În 11 februarie Mercur va reveni la mersul
direct și îi va îndemna pe lei să privească realitatea din jur așa cum este ea. Este posibil ca o parte
din valorile pe care le observa acum să fie puțin amestecate, să aibă probleme cu legea, iar cei din
jur să le dea răspunsuri vagi în timp ce lor să le rămână doar realizările pe care el-au comportat până
acum. Îi tentează performanța sau, mai exact, îi tentează ideea de mai mult însă cu cât sunt mai mult
în centrul atenției, cu cât sunt invitați să consume mai multe rezerve, cu atât se sperie mai mult și
curajul lor va face deliciul celor aflați în perioada de formare.
Acest lucru pentru ei nu reprezintă un impediment pentru că vor să depășească bariere și pe
unele dintre ele chiar le vor depășii. Plasarea lui Saturn pe casa a V-a, apoi aglomerația de planete
de pe zodia Pești și, peste acestea, intervenția lui Jupiter de pe casa I înseamnă pentru lei invitație la
a face demonstrații de forță. Nu se știe dacă au cu ce să demonstreze, dacă nu cumva frica le-a
înmuiat cu totul oasele și dacă se mai pot ridica de jos. Cert este că inima le este mare, vor să
dăruiască și vor face acum gesturi mari prin care urmăresc să impresioneze pe toată lumea.
În continuare se menține această problemă a anturajului care ar putea să-i deformeze
anumite obiceiuri. Dacă aceste obiceiuri sunt legate de hrănire, atenție, educație sau alte elemente
de bază ale comportamentului, atunci lei vor vedea că, în general, calculele pe care și le fac sunt
greșite. Anturajului ]i va dezamăgi și vor vedea că sunt niște naivi care visează numai la lucruri pe
care nu le pot obține.
Este însă un moment potrivit pentru educație. Axa Dragonului se află în continuare pe casele
III – IX, iar asta înseamnă că orice deplasare concretă, de la o locație la alta sau într-o zona a
spiritului prin cunoaștere, înțelegere îi va propulsa către noi zone sociale sau către noi sectoare ale
vieții. Cei care sunt de felul lor mai sensibili vor înțelege că au ajuns dintr-o dată într-un punct unde
nu sperau să se situeze prea curând. Uitându-se în jur, la colaboratori, la privilegii, la perspectiva de
a fi într-un fel ori de a-și proiecta viitorul prin alte instrumente se simt foarte bine. Acest mod de
abordare are nevoie de o decizie mare prin șlefuire acestui element de caracter, iar leul arată că totul
depinde acum de el însuși. Pentru el cea mai mare importanță o va avea elementul care îi va modela
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firea. Restul sunt elemente de decor. În felul acesta, se poate stabili că pentru lei acum cel mai mult
contează rezultatul, iar în această perioadă vom avea ocazia să vedem lei care se ridică deasupra
celor din jur și nu pot explica în mod concret cum au făcut acest lucru. Vor fi atenți, puternici și 19
februarie ar putea fi una din zilele reprezentative la acest capitol. Vor da dovadă de atenție, de
disponibilitate, vor fi disciplinați și ușor de impresionat în fața suferinței umane. Este clar însă că
acest moment, pentru că se produce după ce Soarele a trecut pe casa VIII-a îi va ajuta pe cei din jur
să înțeleagă motivul pentru care se produce această schimbare în viețile lor. De altfel, leul nu va
explica pentru că nu poate și motivul acesta se va ascunde, se va oculta și se va simți în siguranță
dacă uită de el.
Trecerea Soarelui în zodia Pești și, implicit, a planetelor Marte și Venus în Berbec înseamnă
pentru lei un îndemn interesant. Unii vor simții că mai au puțin până să își atingă ținta, alții că
primesc în sfârșit dovada căderii. Indiferent de sensul spre care se îndreaptă, pentru ei înseamnă
înainte și îi vom vedea mai deschiși, mai rafinați și mai profunzi în gândire. În realitate, există în
continuare o problemă pe casa hrănirii, iar asta înseamnă că acolo unde se pune problema
acumulărilor periodice leii clachează pentru că nu înțeleg contextul în care află, nu se pot privi prin
ochii celorlalți, de vreme ce pentru ei, indiferent de direcție, totul merge înainte. Vor reuși acolo
unde informațiile sunt deja sedimentate și unde nu se pune problema reevaluării. Fiind însă atenți și
destul de disciplinați în munca pe care o au de făcut leii se simt încurajați să povestească celorlalți
despre experiențele lor. Unii prind puteri speciale împărtășind, revizuind, pentru că o parte a
trecutului lor le este inaccesibil ori a fost în mod intenționat ascuns. Alții se gândesc la o victorie
imediată și atunci încearcă să simplifice lucrurile prin raportare la trecutul altora. Acești nativi își
activează acum programe mai vechi, acelea care sunt periculoase și care îi spun individului că sunt
mai importante experiențele celorlalți decât ale sale. Cu toate că Mercur se află într-o relație proastă
cu Junon și noile asocieri sunt supuse unui risc, leii, spre finalul lunii februarie, sunt inspirați, pot să
se sacrifice pentru idealul lor și se simt bine că, în sfârșit, dorințe mai vechi, ascunse în trecut, își
găsesc acum împlinirea. Se poate vorbi aici despre necesitatea apropierii de un profesor eficient, dur
care să înțepe la prima întâlnire, dar apoi să motiveze leul aflat acum în perioada de formare cu
experiențele sale pozitive. Cei care nu au parte de aceste experiențe speciale vor traversa finalul
lunii februarie prin dispute, certuri sau conflicte inutile. Așadar, riscul dezamăgirii poate pune acum
pe drumuri leul aflat în perioada de formare sau încrâncenarea poate bloca sau constrânge leul care
are certitudini.
În general, leii se simt bine atunci când au de luat decizii categorice. Aici sunt în contrast cu
mintea flexibilă și educată să lucreze cu elementul diversificat specific zodiei complementare,
Vărsător, cea care poate reveni asupra aceleași probleme de mai multe ori considerând că de fiecare
dată o poate vedea altfel. Leul evită o astfel de rutină și se extinde, nu către interior, nu prin
repetarea unui element, ci prin refuzul lui. De aceea, planetele pe casa a IX-a îi fac bine leului care
are aspirații înalte. Singurătatea îl constrânge să gândească eronat, să se raporteze la modele greșite
și să facă pași mici pe care doar el să-i vadă foarte mari. Când aceste două planete individuale trec
prin Coada Dragonului reperele sale se schimbă. Se tem că nu vor mai avea ocazia în viitor să dea
lovitura și atunci își modifică sistemul de percepție și vor să profite de ceea ce numesc acum
“șansă”. Finalul lunii februarie nu aduce o astfel de șansă decât acestui tip de beneficiu care nu
trebuie încadrat decât în categoria reparației.
Leii care doresc să repare vor fi în general ființe discrete care activează într-un plan al
profunzimii lor sufletești și care pun mult preț pe relațiile de calitate sau pe dragostea care există
între oameni. Pe 25 februarie, când Marte și Junon vor fi într-o relație pozitivă, leii, având
asteroidul Junon pe semnul lor, vor vorbi despre exprimarea iubirii într-un mod special. Degajă
multă căldură chiar și atunci când viața lor este încărcată de vicisitudini sau durere. Nu se poate
spune în această analiză cu caracter general dacă această căldura leului este un foc rezultat dintr-o
reacție chimică, dintr-un consum interior (automotivație) sau o redistribuire a unei călduri venită de
sus, de la soare sau din subtil (inspirație). Se poate știi însă că atunci când leul îmbrățișează dorința
de reparare a propriului trecut și nu se identifică cu trecutul altuia va progresa. Important este ca
prin această experiență ritmul vieții leului se modifică la finalul lunii februarie și are toate șansele
să-și redobândească echilibrul, înfruntând problema sa cea mai mare. De această dată este ajutat,
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este încurajat și întregul complex de factori sociali îl ajută să-și promoveze valorile, să-și cultive
inspirația, să se exprime așa cum le face plăcere cu condiția ca să nu se piardă pe traseu și să nu
greșească îmbrățișând din nou trecutul altuia.

MARTIE
Idei noi. Judecată sănătoasă. Beneficiu din asocieri noi. Invitație la a se deplasa. Dorință
de perfecționare. Imaginea se îmbunătățește. Duritatea sperie. Reușesc acolo unde nimeni nu se
așteaptă. Încurcături periculoase. Deschidere către noi proiecte prin optimism și entuziasm.
Autocontrol. Se declară dezamăgiți. Lucrează bine asupra propriei educații. Impresiile greșite sunt
ascunse. Flexibilitate. Dorință de mișcare. Creativitate. Delimitare clară între trecut și viitor.
Opoziția Soarelui cu Luna neagră, eveniment care se va împlini în prima zi a lunii martie, le
aduce leilor tensiuni pe ideea de patrimoniu. Pe de o parte, se simt puternici revigorați, încurajați săși pună în aplicare multe din ideile pe care le au, iar de partea cealaltă se confruntă cu anumite
vibrații stranii. Opoziții periculoase, interesante, venite din partea anturajului care vrea să scoată în
evidență faptul că leii nu dispun de o judecată sănătoasă, își ascund adesea problemele și refuză
progresul. Dacă aceste păreri se limitează doar la a-i acuza pe nedrept sau la a le scoate în evidență
anumite lucruri pe care și ei înșiși și le observă, nu se sperie și nu sunt opriți din demersurile pe care
le au de realizat.
Lucrurile se complică în momentul în care Venus va trece prin Coada Dragonului și le va
aduce acestora amintirea unor întâmplări interesante. Se vor gândi că în trecut au ajutat anumiți
oameni, au fost generoși sau s-au implicat în soluționarea problemelor celorlalți, iar acum, când se
află în impas, se așteaptă ca aceste persoane să le sară în ajutor. Aceasta va fi însă o altă
dezamăgire. De aici pot apărea și anumite asocieri, unele dintre ele de proastă factură, care consumă
leului din resurse și nu-i promite prea multe. În 3 martie Jupiter și Uranus își împlinesc unghiul lor
pozitiv având din nou ocazia să iasă în centrul atenției însă prin calități, nu prin defecte, prin
avantaje, prin speranțele pe care și le pun în realizări mai mari pe care le pot primi din partea
conjuncturii prezente. Este posibil ca să răspundă unor invitații pentru a se deplasa, pentru a călători
într-o altă zonă a ideilor, pentru a se perfecționa, pentru a învăța lucruri noi însă rezultatul pe care-l
vor obține nu este cel așteptat. Este posibil ca în cazul unora să se reîntoarcă doar la sentimente mai
bune și prin această revenire la normalitate să se combată un viciu, iar imaginea lor să fie puțin
modificată în bine.
Pentru că nu obțin ceea ce vor, lei s-ar putea să fie puțin cam duri față de colaboratori, față
de asociați sau față de persoanele cu care au acum un schimb. Această duritate ar putea lua acum
înfățișări destul de periculoase pentru cei din jur. Nu se aruncă în acțiuni concrete, directe, nu strig
în gura mare că merită mai mult. Își fac planuri periculoase pe care vor putea să le pună în aplicare
și care au această componentă agresivă ce îi va speria pe cei din jur.
Prima decada lunii martie este un interval dificil pentru lei pentru că le cere să facă impresie
bună fără să fie ajutați, fără să fie susținuți și fără să aibă tot ceea ce le trebuie. Asta înseamnă că
vor risipi, vor plăti anumite favoruri mai mult decât trebuie și se vor implica în continuarea
lucrurilor fără să știe că acestea se mențin de la sine.
Momentul 7 martie, când Marte și Capul Dragonului vor fi în opoziție, răspund la provocări,
se revoltă în stilul lor specific invocând dreptatea care nu le-a fost acordată și riscă să stabilească
acest comportament greșit drept regulă de bază într-un grup. Pentru leii care au funcție de
conducere momentul acesta este unul delicat pentru că vor acționa în afara oricărui sentiment bun și
asta va duce la individualizare, la confruntarea cu răutățile celorlalți sau întâlnirea cu o judecată
aspră, poate chiar una venită din zona dușmanilor.
Cert este că prima decada lunii martie îi îndeamnă pe lei să dea socoteală pentru ceea ce au,
pentru ceea ce sunt, pentru statutul pe care-l au, lăsându-le acestora impresia că nimic nu mai este
sigur în această lume. În continuare se vor implica în demersuri care cer consum de resurse și care îi
obligă să se schimbe. Întâlnirea Soarelui cu Chiron din 8 martie face această schimbare drept o
piatră de încercare pentru ei. Multe din lucrurile pe care și le doresc, spre care tind sunt însă inutile.
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Dacă înțeleg relativ repede lucrul acesta atunci leii vor reușit sa lase în urmă un rău care ar putea
până la finalul anului să magnetizeze un alt rău și mai mare. Deci n-ar trebui să se plângă de aceste
probleme, ci să se bucure că văd ce trebuie lăsat în urmă.
În a doua decadă a lunii martie vom vedea că leii nu știu să piardă. Pentru că sunt născuți
într-un semn de putere, dar această putere are și calitatea fixă, după modul vibrator al zodiei, se
atașează foarte ușor de puterea pe care o au sau de sursa acesteia. Cu alte cuvinte, vor avea regrete,
vor privi în urmă și își vor aminti multe din eșecurile anilor trecuți și aceste observații pot fi așezate
la baza unui comportament greșit. Ar putea, dacă își aduc aminte și de lucruri bune, să devină
profesori buni pentru ceilalți s-au persoane de încredere care vor să-și folosească abilitățile,
deschiderile sau înțelegerile pentru a pune ordine în viețile celorlalți. Această senzație de putere le
conferă leilor un atașament teribil de mare pe probleme.
Poziția lui Marte peste Coada Dragonului și relația bună dintre Jupiter și Marte scoate în
evidență această plăcere de a rezolva, soluționa, de a se implica în tot felul de încurcături doar
pentru că are impresia ca le poate rezolva. Prin acest comportament leii reușesc să îi păcălească pe
ceilalți că se schimbă. Pot mima și optimismul, și entuziasmul, și deschiderea. Ei rămân însă ființe
care se mișcă încet, lent care au nevoie de multă stabilitate, de o poziție centrală, au nevoie de tot
ceea ce strălucește, uimește sau consolidează pentru a se simți persoane importante. Problema
acestui comportament centrat pe propria persoană arată însă multe puncte vulnerabile pe care, de
această dată, leii nu vor putea să le rezolve așa cum trebuie.
În 12 martie, când Marte se va afla într-un unchi negativ cu Pluton, leii se vor simții slăbiți
de efortul pe care-l fac pentru a se menține în centrul atenției sau la un anumit nivel și dau semne de
boală ori le pot confrunta pe acestea cu problemele de la locul de muncă. Din nou au impresia că
nimic nu este sigur, că au avut proasta inspirație să se integreze în grupuri dezbinate și asta îi
enervează. În 13 martie, când Mercur va intra în zodia Pești, se vor gândi la achizițiile pe care le-au
comportat în ultima perioadă, la câți bani au la oamenii de încredere, la puterile care le-au rămas și
vor să pună ordine și în această zonă a vieții lor. Din fericire, Junon în aceeași zi va intra în mers
direct chiar pe semnul lor și anumite lucruri interesante pe care le spun la adresa celorlalți sau
proiectele pe care le au și care ar trebui să îi propulseze în centrul atenției, le conferă o anume
satisfacție. Reușesc sa atragă atenția câtorva oameni din jur sau să fie ei înșiși mulțumiți cu munca
pe care o prestează. Acest lucru însă nu va dura pentru că din 16 martie leii intră într-o etapa de
nemulțumire care îi va îndemna să se izoleze.
De fiecare dată când se izolează, leul suferă, iar suferința lui a fi legată mai mult de persoane
decât de obiecte. Pentru că acum nu reușește sa aibă un control atât de puternic asupra oamenilor
din jur, pentru că acum se va pune accentul pe muncă, pe foarte multă muncă, pe efort susținut, fără
garanția unui rezultat pozitiv, teama că a ales greșit, teama că se află în fața unor adversari care au
acum chipuri zâmbitoare din motive numai de ei știute, îl pune pe leu în postura de a-și distruge un
demers. La vedere va fi evidentă o dezamăgire. Pe baza acesteia se răzgândesc, o iau pe alt drum și
cred că dacă își schimbă pretențiile, aspirațiile, dacă se mulțumesc cu lucruri mici, cu avantaje
mărunte, acelea pe care până acum le considerau bune pentru alții, dar nu pentru el, lucrurile se pot
așeza și pentru el pe un făgaș normal.
Lucrurile sunt însă încărcată de mult mister, până și nivelul de percepție, accesul la
informațiile subtile sau alte forme de rafinare se încadrează într-un ansamblu în care leul nu are
poziția centrală. Totuși, nu toți leii sunt obsedați de propria imagine, nu toți cei născuți în acest
semn sunt bolnavi de egocentrism. Sunt și oameni educați care știu că acest comportament nu le
este folositor. Pentru aceștia intrarea lui Venus în casa X-a le aduce farmec, strălucire, carismă
deschiderii către domenii noi sau puterea de a se face remarcați prin lucruri bune, prin talent sau
prin profunzime sufletească.
În această a doua decada lunii martie se menține această componentă a fricii orientată cu
precădere către poziția socială. Leii au impresia că nu-și pot controla evenimentele vieții, că nu mai
pot dicta anumitor întâmplări și că nu degeaba au avut până acum tot felul de semne, nu degeaba
sunt cuprinși de tristețe. Ceva rău stă să li se întâmple. Această impresie este în mare parte greșită și
se bazează doar pe o interpretare subiectivă a evenimentelor pe care le-au parcurs.
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Răbdarea este marea problemă a leilor. Chiar dacă unii dintre ei sunt calmi sau radiază o
stare de liniște, nu înseamnă că la interior lucrurile sunt așa cum se vede pe dinafară. În permanență
sunt marcați de dureri sau constrângeri ori de teama de a pierde ceva. Din nou intervine ca un factor
decisiv semnul vibrator fix acela care are drept principală caracteristică această consolidare. Uneori
este nevoie de mobilitate, de multă mobilitate sau de o anume flexibilitate. Aici pot răzbate doar
dacă sunt educați, doar dacă și-au prelucrat firea și dau dovadă de flexibilitate în orice moment. Un
leu care poate asculta, care nu se simte rănit atunci când problema partenerului de dialog intră într-o
zonă delicată, care nu ia în sens personal un derapaj comportamental al unui cunoscut, în această a
treia decadă a lunii martie au acces la adevăr. Nu se știe dacă adevărul le va conveni. Ei au nevoie
de o poziție de confort, de stabilitate și adevărul pentru ei este doar un instrument cu care să devină
mai puternici, mai bogați sau mai influenți. Asta se întâmplă pentru că de această dată caracterul
repetitiv al anumitor evenimente le cere acestora mai multă atenție mai multă putere și mai mult
respect. Trecerea Soarelui în zodia Berbec înseamnă contactul cu dorința de mișcare, de exprimare
de redimensionare a problemelor personale și din această cauză leii care nu au la bază o anume
educație, care nu sunt puternic ancorați în moralitate vor avea asupra celor din jur un impact
negativ. În primul rând, vor fi duri prin cuvinte, apoi prin termeni și până la urmă nu vor avea nicio
problemă în a râde pe seama celor care au greutăți.
Ba chiar se poate insista pe aceasta idee avertizând nativul născut în această zodie că dacă
de-a lungul vieții nu s-a preocupat de educație, puterea cu care intră în contact acum, expansiunea
pe care o traversează acum va însemna doar o defulare penibilă a unor frustrări personale. Vor avea
multă satisfacție din această situație, dar asta nu înseamnă că e bine ceea ce fac.
Pentru că la finalul lunii martie se află în fața unor acțiuni de această factură se poate insista
pe ideea că risipa le aduce satisfacții periculoase. Au impresia că dacă sunt generoși sau dacă fac
demonstrație de forță, atrag atenția mai ușor celor din jur. Pentru că au această zonă dureroasă pe
horoscopul lor vor atrage atenția doar viitorilor
adversari. Deci nu vor face altceva decât să le
ofere celor din jur motive pentru a-i bârfi,
desconsidera sau marginaliza.
Fiind într-un an în care învață multe de
la viață, de la ceilalți de la ei înșiși, relația bună
pe care Soarele din Berbec o are cu Saturn din
Săgetător îi ajută pe lei să lase o urmă puternică
a trecerii lor. Cu cât sunt mai profunzi, mai
inteligenți, mai educați, cu cât au mai multe
lucruri bune de oferit cu atât poziția lor în
istoria culturii și civilizației va fi mai
interesantă sau mai utilă. Cu cât știu mai
puține, dar se laudă că știu mai multe, cu cât
sunt mai egoiști, dar se laudă că se interesează
de toată lumea, cu atât poziția lor în istoria omenirii va fi mai întunecată. Poate ar trebui în această
perioadă să-și caute un confident, o persoană cu care să discute mai multe lucruri intime căreia să-i
împărtășească multe din problemele personale și împreună cu aceste ființe deschise să poată să-și
pună în practică lumina sufletească sau creativitatea. Leii acum au o mare putere și din această
cauză au nevoie și de oameni puternici în jur care să îi accepte, să-i tolereze, să-i suporte sau să-i
încurajeze. Trecerea lui Marte pe casa X-a după ce în timpul tranzitului său prin casa a IX-a le-a
adus acestora dorințe supradimensionate le arată acum elevilor adevăratul rolul pe care-l au în
societate, adevăratele puteri pe care le au pentru cei din jur. Acum văd care este hrana cu care și-au
hrănit viitorul, cât de dispuși sunt să-i depășească anumite bariere și cât de real este ceea ce au spus
despre sine. Finalul lunii martie nu trebuie trecut cu vederea de un leu pentru că acum se pun bazele
comportamentelor viitoare, acum se face o delimitare clară între ceea ce trebuie să rămână definitiv
în trecut sau ca amintire și ceea ce merită atenție pe viitor. Această delimitare îi ajută pe lei să
cântărească și recompensa va fi pe măsura profunzimii lor.
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APRILIE
Revin asupra unor decizii serioase. Relații noi. Descoperă un om motiv de asociere.
Investiție. Modificare de locație. Demersuri noi. Apel la un trecut interesant. Prietenii lovesc în
ambiții. Intuiție spectaculoasă. Viziune de ansamblu. Vor să primească mai mult decât merita.
Rezistență. Preschimbare la locul de muncă. Începutul unei perioade de efort. Seriozitate.
Descoperă cauzele unor lucruri ciudate. Orientare către ocult. Devin puternici. Întrec măsura.
Trebuie să fie mult mai atenți. Liniștea este recuperată cu greu, la fel și confortul. Recuperare după
o perioadă mai grea.
Cu Marte pe casa demnității sociale, dar în exil față de domiciliul său nocturn, leii se simt
inspirați să exploreze noi posibilități de reușită. De această dată s-ar putea ca reușita să îi bucure
însă efortul va fi pe măsură. Chiar dacă acest sector social, casa X-a, este un semn de imagine și
beneficiu, este raportat în mod analog la trăsăturile zodie Capricorn care orientează către seriozitate,
profunzime sau rezultate concrete. De această dată Pluton se află în Capricorn pe casa a VI-a, a
muncii și are o legătură cu Luna neagră din casa a II-a de pe Fecioară, zodie care guvernează prin
analogie casa în care se află Pluton. Această construcție cosmică, această legătură prin trăsături sau
influențe, arată că dorința de reușită a leului este acum impură. Ea are nevoie de un proces de
prelucrare, de transformare pentru că stagnarea în această zonă a dorințelor este periculoasă.
În 2 aprilie Venus și Chiron se vor afla într-o relație bună și leii își aduc aminte care sunt
dorințele celorlalți, care sunt puterile lor și vor să se asocieze pe ideea reușitei sociale. Mulți vor
invoca diferite motive printre care faptul că au suportul logistic, au nevoie de suportul material, au
banii necesari unei investiții, dar nu dispun de locație, de personal sau nu știu cum să-și coordoneze
ideile. Vor să intre pe acest teren nou și au impresia că se vor descurca.
Pentru că îl au în continuare pe Jupiter pe semnul lor, anul 2015 le aduce leilor reușite
interesante. Chiar și-n această zonă pot să se ridice prin eforturi proprii, pot să construiască ceva,
pot să lase o urmă a trecerii lor sau să încânte o persoană și acea persoană să-și amintească de leul
care a ajutat-o chiar dacă între timp vor trece mulți ani. Nu este însă puțin lucru ca acest marcaj
important dată de relația proastă a lui Uranus cu Axa Dragonului în care intervine Soarele să se
parcurgă și o opoziție a lui Mercur cu Capul Dragonului. Se pare că orice informație pe care leii o
caută nu le este folositoare sau au senzația că participă la tot felul de situații, demersuri, evenimente
care îi obosesc cu detalii inutile.
O parte din evenimentele primei decade a lunii aprilie încearcă să le modeleze aspirațiile,
ideile și să le transforme în necesități. Nu se știe dacă rezultatul este cel pe care-l așteaptă însă se
știe că vor fi mulțumiți în funcție de susținerea pe care o vor avea din partea anturajului. Dacă au
ales să se înconjoare de oameni care privesc cu respect preocupările sale sau nu-o scot în evidență
defectele pe care nu și le suportă atunci rezultatul este unul bun. În caz contrar, vom vedea lei în
criză.
Această expresie astrală vizează în primul rând modul cum leul alege să-și folosească
informația pe care o deține, cunoștințele pe care le-a acumulat. Nu acceptă sfaturi, consideră că le
știe pe toate sau ceea ce știe este tot ceea ce are nevoie și deci nu este cazul să primească nimic din
afară. Din această cauză relația proastă dintre grupul de planete de pe Berbec și planeta Pluton din
Capricorn arată că o consecință a acestei aroganțe ar putea să fie observată la locul de muncă.
Dacă sunt apreciați de către oameni, leii nu vor avea nicio problemă cu numărul mare de
persoane care ar putea să se unească împotriva sa. Are nevoie de un minimum de confort, iar acesta
ar putea să și-l construiască prin apelul la faptele bune ale trecutului. Este adevărat, asta înseamnă
din nou contactul cu o formă periculoasă de stagnare. Acesta va fi practic compromisul pe care va
trebui leul să-l săvârșească pentru a nu se compromite.
Ceea ce nu-i oferă susținere îl transforma dintr-o fiară într-un animal lacom care dorește să
vâneze mai mult decât trebuie. Faptul că în 8 aprilie Jupiter de pe casa I revine la mersul direct arată
că această stabilitate spre care face apel Jupiter poate fi văzută de cineva din preajma drept o
dovadă de înțelepciune. În cazul leilor care au mai dovedit acest lucru până acum poate fi vorba de
o dovadă de înțelepciune. În cazul celorlalți este doar o întâmplare.
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Lucrurile se pot schimba într-o direcție pozitivă începând cu 11 aprilie când Venus le va
intra pe casa a XI-a a prietenilor și protectorilor. Este adevărat această poziție le va avantaja mai
mult pe femei și în special pe cele care sunt deja la vârsta maturității. Spun acest lucru pentru că
Venus se află într-o relație dură cu Saturn din casa a V-a și fără o experiență puternică această
relație a norocului venit din partea prietenilor ar putea să se lovească de ambițiile prea mari ori de
resentimentele pe care leii le au față de eșecurile lunilor anterioare. Dacă această condiție este
îndeplinită atunci Axa Dragonului, cea care intervine asupra acestei relații dintre Venus și Saturn,
va reuși să medieze tensiunea sau conflictul dintre generații ori nemulțumirile care vin să le
îmbogățească leilor experiența de viață. Destinul va reuși astfel să medieze între șansa de a se
bucura de succes, protecție, reușită și nemulțumirea că nu pot să-și îndeplinească toate mofturile.
Apoi, Marte și Neptun se vor afla într-o relație bună ajutându-i pe lei să-și consolideze experiențele,
adică acele lucruri care sunt importante pentru creșterea și dezvoltarea lor ca persoane publice.
Vorbim aici despre un succes fulminant sau despre intuiții spectaculoase pe care nativii din aceasta
zodie ne le pot valorifica în condiții foarte bune. Poate fi invocate aici și accesul la un bagaj de
cunoștințe neobișnuite prin invitații pe zona publică, prin accesul la experiențele de viață ale
celorlalți ori la succesul cu care ceilalți se pot lauda. Asta înseamnă, pe o cale ocolită, a dezvolta o
viziune de ansamblu ceea ce va fi foarte util și necesar leilor. Accentuarea casei a V-a după ce, pe
rând, în diferite etape, au fost activate două case, casa opta și casa noua, arată că succesul liderilor
din această perioadă reprezintă un beneficiu meritat. Nu se știe dacă această realizare poate fi
aplicată tuturor celor născuți în aceasta zodie. Se poate ști însă ca efortul lor va fi constructive și de
aceea se pot bucura de beneficii pe care să le prezinte celorlalți ca fiind primite pe merit.
În 15 aprilie Mercur va intra pe zodia Taur pe casa a X-a și leii vor avea nevoie de
stabilitate. De această dată stabilitatea lor va fi dată de realizări personale, de un anumit ton pe care
preferă să-l folosească în detrimentul efortului. De această dată chiar dacă la puțin timp de la
intrarea în această zodie, Mercur va trimite unghiuri pozitive către Pluton din casa muncii lucrurile
nu sunt chiar atât de bune pentru ei. Am nevoie de curaj de încredere de rezistență, dar mai ales am
nevoie de un limbaj elevat. Marte pe casa a X-a se dovedește a fi mult prea impulsiv și pentru a
obține avantajele cu care se poate lăuda pe mai târziu are nevoie de o disciplina a ideii, a muncii, de
o seriozitate sporită pentru că așa cum au lucrat până acum nu este bine pentru ceea ce i se cere
acum. Cu toate că lucrurile acestea pot fi îndeplinite doar prin depășirea unor încercări importante
ori prin satisfacerea anumitor condiții, aceștia se comportă ca și cum norocul este de partea lor. Se
poate anticipa că pentru această perioadă de mijloc a lunii aprilie leii vor fi puternici, deschiși,
ambițioși și eficienți în munca pe care o prestează. Pe 16 aprilie Pluton își va definitiva relația sa cu
Luna neagră și atunci se poate vorbi despre o preschimbare la locul de muncă. Practic, la exterior va
lua înfățișarea unui atac însă leul beneficiind de atât de multă energie, atât de multă șansă sau de
atât de mult noroc poate depăși această situație și cel mult se poate alege cu imaginea unui om care
nu este atent la problemele celorlalți sau la grijile lor. În 17 aprilie Pluton va intra în mers retrograd
și pentru aproximativ 5 luni de zile leii intră într-o perioadă de restricție. Este important ca acest
moment să reprezinte începutul unei perioade de efort de muncă și de seriozitate. Leii au nevoie să
ofere tribut din ceea ce câștigă din alte surse pentru stabilitate profesională ori pentru consolidarea
stării de sănătate. Dacă nu sunt atenți dacă se lasă luați de val atunci stabilitatea în zona intima va
intra în criză și nu mai poate fi numită stabilitate, ci disconfort. Dacă nu este îndeplinită această
condiție nu va mai fi important ca pe viitor lei vor rămâne cu regretele, ci un personaj care
urmărește de mult această breșă de securitate va interveni pentru a prelua din puterea leului, pentru
a se folosi de influența sa, de carisma pe care o are în această perioadă pentru a se pune în valoare.
A treia decadă a lunii aprilie pentru lei înseamnă a răspunde unei provocări venită dintr-o
zonă a obscurului. Fie că aceste lucruri sunt descoperite la propria persoană însemnând un
diagnostic sau anumite defecte de caracter pe care acum le observă cu mai multa atenție, fie primesc
invitații tendențioase din jur și se tem să dea curs acestora ca nu cumva anumite lucruri pe care nu
le știu să fie văzute atât de bine. Frica de această dată scade în intensitate dacă refuzul vine din
primul moment.
20 aprilie Soarele intră pe zodia Taur și leii sunt invitați să facă demonstrație de forță. Dacă
până acum provocările au venit și dintr-o zona confortului acum lucrurile sunt categorice. Trebuie
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să se mobilizeze, să fie puternici, să facă impresie bună chiar dacă anumite lucruri nu știu să le facă
ori se văd în fața unor situații pentru prima dată. Ei au impresia că descoperă cauza lucrurilor care iau tot deranjat în ultima perioadă și atunci se mobilizează cu toată puterea pe care o au să
depășească acest obstacol. Cei din jur vor fi principalii beneficiari ai acestor ipostaze neobișnuite
pentru lei. Pentru ei asta înseamnă consum suplimentar de energie și li se va părea foarte straniu
deoarece confruntarea cu anumite probleme definite de o notă ocultă.
Cu cât Soarele avansează mai mult în zodia Taur cu atât mai mult se va afla în fereastra
careului cu Jupiter, iar asta înseamnă că dacă leii exagerează în această nevoie de a demonstra pot
avea probleme cu legea sau pot ajunge într-o zonă în care, în loc să se preocupe de proces ori
demersul în sine se preocupă dacă este sau nu legal ceea ce fac. Asta înseamnă multă tensiune
pentru ei deoarece leul este curajos în momentul acțiunii, dar după aceea se teme de consecințele
faptelor sale. Dacă în acest interval este tentat de cineva drag să se bucure de rezultatele sale, să le
vadă într-un anumit fel, atunci leul devine dintr-o dată puternic și spune că și-a descoperit vocația.
Fără să-și dea seama, arată cât de mult depinde de încurajare. De aici și caracterul delicat ori
compromițător al susținerii.
Finalul lunii aprilie nu le permite leilor să se desfășoare așa cum și-ar dori. Trebuie să țină
cont de reguli, trebuie sa aibă măsură în ceea ce spun, gândesc sau săvârșesc cu bună intenție. Au
însă parte de bucurii personale intime și chiar dacă Venus din Gemeni dezvoltă o mare parte din
timpul aferent finalului de luna aprilie o relație negativă, adică deși leii se lovesc de mândria
aroganța sau lipsa de originalitate a celor din jur, reușesc să se exprime frumos pentru a nu deranja
pe nimeni cu ceea ce observă.
Pot fi puternici, deschiși, dar, în egală măsură, și oportuniști sau refractari la nou. Un
sentiment superficial îi încearcă și leii care sunt în perioada de formare și pot acum sa se confrunte
cu probleme de sănătate destul de grave. Dacă nu reușesc să le depășească repede, dacă nu găsesc
soluțiile cele mai bune și apelează la metode invazive, tratament îndelungat cu antibiotice, o
intervenție chirurgicală sau alte metode alopate, atunci viciul își găsește un culcuș cald și devine
regulă socială sau criteriu de normalitate. Astfel, în loc să vedem lei victorioși, puternici, găsim
ființe care obosesc repede, care se descurajează în fața celui mai mic obstacol și care nu rezistă la
efort îndelungat. Unii spun că perioada din 2008 până în prezent a fost una foarte dificilă pentru ei
și ceea ce se întâmplă acum în 2015 reprezintă consecința unor abuzuri săvârșite la adresa lor. Alții
spun că au greșit prea mult sau dau semne de bătrânețe. Alții invocă punctual tot felul de situații din
care ceilalți trebuie să înțeleagă ce viață grea au avut. Niciunele dintre acestea nu sunt reale. Cei
care sunt doborâți acum, la finalul lunii aprilie, au greșit anul acesta, iar ceea ce li se întâmplă acum
reprezintă efectul acțiunilor din ultima perioadă, nu din ultimii ani. De aceea ar trebui să fie mult
mai atenți la modul cum privesc și analizează viața, la selecția pe care o fac pentru a nu se hrăni cu
informații lipsite de sens.
Lei puternici care au depășit deja perioada de formare și care fac dovada unor deschideri sau
abilități aparte au, la finalul lunii aprilie, parte de o inspirație deosebită. Soarele și Neptun se află
într-o relație foarte bună și pot trece dincolo de aparențe. Pentru leii care până acum au tot căutat un
mijloc de a-și recupera liniștea sau confortul, finalul lunii aprilie reprezintă un mare beneficiu.

MAI
Greutate. Soluționarea unei nemulțumiri. Investiție în educație. Se întâlnesc cu efecte
nocive. Se folosesc de niște privilegii tu sentimentul că sunt importanți. Schimbare în zona
emoțiilor. Își cultivă spiritul practic. Vindecare. Căldură. Își atribuie un rol. Sunt puternici prin
bine. Zăpăceală. Răstălmăcire. Viața le este încărcată de semnificație. Lucrează asupra unei
comenzi. Sarcini tare suplimentare . Responsabilitate. Lovitură puternică. Victorie. Diminuarea
unei puteri negative.
În luna mai leii se tem să nu piardă ceea ce au acumulat cu atât de multă greutate. De aceea
trecerea planetei Mercur în zodia Gemeni înseamnă pentru ei inițierea de noi proiecte în care să fie
implicați mulți oameni. Vorbim aici despre accelerarea ritmului de lucru ca și cum se grăbesc să
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recupereze ceea ce nu au făcut de la începutul anului. Pot ajunge relativ ușor la o anume agresivitate
verbală care să exprime de fapt o nemulțumire pe care o au față de asocierile în care sunt implicați.
De această dată însă au noroc și se deschid ușor față de oamenii care ar putea să-i ajute. Orice formă
de întârziere poate fi transformată în cazul lor într-un proiect regândit, reanalizat, rediscutat și
schimbarea vitezei de lucru înseamnă și aprofundarea într-un domeniu nou.
Din cauza grijilor materiale sunt tentați să investigheze trecutul, să cerceteze acele domenii
pe care consideră că le-au lăsat în urmă și au sentimentul că se pregătesc pentru un eveniment
important. Dacă acest eveniment este și anunțat, adică nu-i ia pe nepregătite, lei își pregătesc reușita
cu un mare simț al detaliului și cu o istețime demnă de zile mari. În această perioadă de început a
lunii mai Jupiter și Junon se află într-o conjuncție destul de strânsă, aspect care se înțelege bine cu
Uranus de pe casa educației. Prin aceste asocieri leii învață multe despre viață, despre puterile lor
sau despre cum își folosesc oamenii relațiile pentru a reuși.
Practic, toate aceste ipostaze sociale arată o invitație la șlefuirea caracterului. Dar nu toți leii
vor fi avantajați. Cei care se lasă prea mult în voia unor griji, care sunt dominați de trăsăturile lui
Saturn retrograd de pe casa liderului și a iubirii dăruite vor fi spre finalul primei decade a lunii mai
zdruncinați de o mare neîncredere. Pentru ei trecutul nu înseamnă ceva care să-i încurajeze, ci ceva
care-i trage înapoi, care le aduce în permanență aminte de eșec, pagubă, deznădejde.
Cei mai mulți dintre leii sunt însă avantajați de conjunctura astrală a lunii mai pentru că
acum Soarele și Pluton sunt într-o relație bună. Acest avantaj elimină riscul pierderii locului de
muncă sau îi ajută să evite derapajele în ceea ce privește starea lor de sănătate. Pot combate un rău
pot anula o otravă pe care au înghițit-o din greșeală sau pot diminua efectele negative ale unei
alimentații nesănătoase. Este însă mai puțin important dacă se vor vindeca sau nu. Cel mai
important pentru ei în luna mai va fi să redobândească poziția pe care o aveau în 2014. Este puțin
probabil ca acest lucru să se realizeze la nivelul acesta pentru că nu le este util. Acum vor cere cu
insistența acea poziție, acele privilegii, acea liniște sau acele persoane care i-au oferit toate aceste
lucruri. Soarele se află într-o relație proastă cu Jupiter și nu așa se face dreptate, nu acesta reprezintă
adevăratul element care să-i ajute, ci doar un motiv de nesiguranță.
Din 8 mai Venus va intra în zodia Rac și sentimentul devine oarecum restrictiv. Trecerea lui
Venus în zodia Rac înseamnă și intrarea în fereastra trigonului cu Neptun, iar leii vor avea acces la
sentimentele profunde și judecata lor va comporta o schimbare. Lei care sunt implicați în activități
tangente la spiritualitate, care au preocupări mistice, care sunt reținuți la vorbă, la comportament,
care au grijă ce mănâncă și cu cine vorbesc vor resimții această trecere a lui Venus pe casa a XII-a
ca pe o întoarcere la credință. În cazul leilor materialiști această căldură este înlocuită cu
atașamentul și până la urmă va fi bine și pentru aceste persoane pentru că vor fi protejați de o măna
nevăzută a destinului și încurajați să facă fapte bune, să treacă ușor cu vederea greșelile celorlalți și
să fie mai profunzi. Chiar și pentru acești oameni se va vorbi în prima decadă a lunii mai despre
protejarea moralității, despre apropierea de faptele bune sau reîntoarcerea la normalitate.
Trecerea planetei Marte pe zodia Gemeni înseamnă și noi provocări pentru lei. De această
dată nu mai sunt loviți în mod direct, aceste acțiuni sociale nu sunt neapărat îndreptate împotriva lor
cât împotriva grupului de apartenență. Este posibil ca o parte dintre cei născuți în zodia Leu să
înțeleagă greșit libertatea și să pornească pe drumuri greșite, nebănuite. Marte în Gemeni înseamnă
abordarea discursului dintr-o altă perspectivă sau folosirea anumitor artificii verbale pentru a capta
atenția sau a crea celor din jur impresia că deține controlul asupra a ceea ce spune sau asupra
segmentului pe care le reprezintă. Practic, durerea despre care va vorbi Marte în Gemeni nu se
referă la individ, cât la grupul său și de aceea dintr-o dată lei ar putea deveni filantropi. Se arată
îndurerați față de nevoile celorlalți fie pentru că au trecut prin așa ceva, fie pentru că se gândesc cu
grijă la momentul în care ar putea să li se întâmple și lor asta.
Înțelegem de aici că nu poate fi vorba despre o mare profunzime, ci despre o mare
provocare. Aceste drumuri noi abia la final ar putea să îl ducă pe leu către o profunzime aparte, însă
pe traseul lor lei nu primesc din partea ecuației astrale ceva la modul concret despre care să se spună
că vine dintr-o fericire a sufletului sau că acest comportament al lor este expresia unui nivel
spiritual foarte înalt. Dacă alte zodii vor reușit să integreze energia specială a lunii mai pe o direcție
pozitiva și, de ce nu, sa atingă fericirea, mulțumirea, vindecarea, leul se preocupă de lucrurile
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acestea pentru alții. Asta nu înseamnă că nu este conștient de ceea ce pierde. Aici am putea vedea și
lei agresivi împotriva celor cărora le merge bine sau pe care este obligat să-i ajute. Știm că leul
poate impresiona auditoriul prin căldură, bunătate, generozitate însă face acest lucru dintr-un
confort personal. Când suferă arareori putem vedea leii care să se mențină la acest nivel înalt.
Acest lucru poate fi explicat din punct de vedere astral prin relația proastă pe care Venus
dintr-o casa sufletului o realizează cu Axa Dragonului. Leii acum învață să vorbească despre ceea
ce simt sau învață să simtă despre ceea ce vorbesc. Dacă la început vor privi totul ca pe un joc, până
și izolarea sau desprinderea de lucrurile rele vor fi abordate în felul acesta, spre finalul celei de-a
doua decade când Mercur își va iniția mersul retrograd pentru aproximativ trei săptămâni vor vedea
că nu aleg să facă într-un anumit fel, ci sunt constrânși de o realitate înconjurătoare să devină
protectori pentru ceilalți.
Aceasta va fi marea problemă a lunii mai pentru că lei nu pot să fi protectori cu forța, nici
chiar atunci când propriul destin îi obligă să fac acest lucru. De aceea Venus pe casa douăsprezecea
îi îndeamnă pe lei să facă ceea ce nu trebuie, adică să-și atribuie roluri nespecifice, să accepte
suferința pentru a se apropia mai ușor de cei care suferă real. Este posibil ca în acest proces de
îmbrățișare a problemelor, lei să înțeleagă mai multe despre ceea ce li se întâmplă lor și chiar să
învețe mai multe despre ceea ce este cu adevărat important în viață.
Printre astrologi sunt mulți care fac glume destul de pertinente la adresa compasiunii unui
leu. Leul are altă vocație în zodiac, nu aceea de a fi lideri ai compasiunii sau ai iertării. Când vezi
un leu care poate face lucrurile acesta ți se pare că întrunește toate calitățile celorlalte zodii.
Evident, nu este așa, însă dacă pune în aceste trăsături sufletești delicate expansiunea, forța și
căldura sa, le transformă pe acestea în adevărate virtuți. Astfel, prin relația interesantă pe care Junon
și Jupiter o realizează pe casa personalității și prin toate aceste evenimente întortocheate care
vorbesc despre condiționare, acceptare, impunere, renunțare leul reușește să iasă în evidență prin
lucruri pe care pe alții îi doboară.
Retrogradarea lui Mercur însă de pe casa prietenilor îi face pe aceștia să își piardă încrederea
în câțiva asociați. Este posibil ca nimeni în afară de leu să nu fie de vina pentru locurile acestea însă
cu greu îi pot scoate din cap unui leu o informație de genul acesta mai ales când, prin anumite
condiționări sociale, alege să privească numai în direcția aceasta. Începând cu 19 mai leul va alege
să privească numai în direcția autovătămări și va vedea peste tot conspirații chiar dacă nu este așa.
Cu toate că se poate constata o anume zăpăceala, calitatea vieții sale este în continuare dependentă
de beneficiile spirituale care le vin din folosirea corectă a informații. De această dată informația se
transformă repede în experiență de viață și cel care nu se precipită în fața primului obstacol
descoperă că i se întâmplă ca într-un joc, după ce treci de fiecare etapă acumulezi noi și noi puncte
noi și noi experiențe care îți vor fi de folos pentru a depăși încercările viitoare. Lei nu vor privi totul
ca pe un joc, ci vor lua totul în sens în serios și de aceea cu nașterea sa poate fi acum așezată la baza
formării caracterelor celor tineri.
Este posibil ca după 21 mai, când Soarele intră în Gemeni și se apropie de Mercur, cu care
până la finalul acestei luni va construi evenimente importante, leii să se întâlnească numai cu
oameni vinovați de ceva. Sunt avertizați în cazul în care consultă astfel de previziuni astrale, că
predominanta aceasta s-ar putea să îi lipsească. Nu au de ce să se considere prea vinovați ori mai
vinovați decât sunt, nu au de ce să preia din culpa celorlalți, doar pentru că la un moment dat cineva
spus că numai așa o persoana aflată în dificultate poate fi ajutat. Vor avea această impresie, pentru
că Venus se va afla într-o relație proastă cu Pluton și se accentuează axa VI-XII că sunt acuzați de
ceea ce nu au făcut și se vor simți vinovați. Dacă nu controlează această atitudine mentală gândul de
vină se poate transforma în gând de boală, iar gândul de boală va construi pe corp o afecțiune.
De altfel, aceasta este o altă încercare despre care un astrolog susține că vine spre un nativ
născut în zodia Leu pentru a-l face mai puternic. Sunt pasionați de astrologie care nu dau o para
chioară pe puterea leului sau nu îi interesează dacă aceștia sunt sau nu așa cum spun. Este important
de menținut ca această informație devine esențială atât pentru cel născut în Leu cât și pentru ceilalți.
Dacă leul, cel care acum s-a erijat în susținătorul celorlalți, va cădea, tot edificiul care se sprijină pe
umerii săi se va ruina. Deci dacă birjarul nu are grijă de calul său și nu-i ofer acestuia ceea ce
trebuie n-ajunge unde trebuie și deci trebuie să-i pese de acesta.
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Sigur, s-ar putea ca unor nativi din zodia Leu să nu le convină această comparație cu birjarul
și calul în situația în care acesta are rolul animalului de muncă. Leul vrea să fie birjar pentru că s-a
născut cu această vocație a conducătorului și nu acceptă altă poziție. De această dată nu va avea de
ales și va trebui să accepte și rolul celui care se ridică prin muncă, adică rolul celui care se sacrifică.
Opoziția Soarelui cu Saturn pe casele V-XI vorbește în primul rând despre o intuiție folosită greșit
sau utilizată pentru a amenința un adversar. Pentru că este vorba despre Saturn, anumite lucruri sunt
lovite de întârziere sau sunt răstălmăcite, retrimise spre analiză, spre rediscutare ori care se întorc
asupra victimei cu aceeași atitudine agresivă pentru că aceasta nu a înțeles de ce suferă. acum leul sar putea să înțeleagă de ce are rolul animalului care trage și nu a birjarul lui care dă comanda. Din
această cauză finalul lunii mai s-ar putea să fie pentru lei încărcat de o mare semnificație și dispus
să-l învețe ceea ce nu a reușit să învețe ani de-a rândul. Condiția ca acest lucru să impregnează
sufletul și să îl ridice pe acesta la un nivel superior, mult mai sus decât spera, este de a accepta acest
rol și de a privi sarcinile pe care le are cu maximă responsabilitate. Orice formă de revoltă împotriva
acestui statut înseamnă pierderea unui sentiment frumos sau pierderea drumului care ar putea să-l
ducă la întâlnirea cu sentimentul frumos. Celelalte elemente, vin spre ei să-i tulbure conștiința, să le
arate că poate învinge un adversar că dintr-o lovitură cumplită ar putea să-i arate birjarului că nu
deține controlul. Nu a învinge prin orice mijloc reprezintă marele beneficiu al leului de pe finalul
lunii mai, ci a învinge din această nouă poziție, din această ipostază în care puterea sa este
diminuată ori condusă altfel.

IUNIE
Explorarea unor direcții sufletești. Educație. Putere de a trece dincolo de probleme.
Inspirație. Comunicare directă. Acces la un nivel superior. Călătorie. Revigorare prin intermediul
ideilor. Rezolvă probleme prin apel la mecanisme pozitive. Apelează la critică pentru demersuri
constructive. Probleme materiale. Înțelegerea unor adevăruri complicate. Se orientează bine în
planul social. Raport. Redresare prin intermediul faptelor bune. Se ocupă de lucrurile esențiale.
Vorba dulce mult aduce. Confirmări. Încredere în sine. Sunt tulburați de amintiri. Anumite gânduri
pesimiste își cer drepturile. Reîmprospătarea vieții prin evitarea contactului direct. Participă la
evenimente foarte importante.
Primele zile ale lunii iunie înseamnă pentru lei explorarea acelor direcții sufletești, morale
educaționale ce vin din tranzitul lui Venus pe ultimul segment al zodiei Rac, adică pe casa a XII-a.
S-ar putea ca anumite direcții să nu poarte amprenta eficienței, să nu ajungă atât de repede acolo
unde vor ei și din această cauză să aibă impresia că luna iunie este altfel, că puterile lor le scad și că
ajutorul în care au crezut se diminuează și dispare. Acest lucru nu se va întâmpla în primele cinci
zile ale lunii iunie însă s-ar putea ca o parte din aceste direcții să devină vizibile după 5 iunie, când
Venus va intra pe semnul lor.
Până atunci au de parcurs o Lună plină în Gemeni cea care activează sentimentele profunde,
iubirea dăruită, necesitatea de a accepta o invitație la un schimb interesant pentru a depăși bariera de
limbaj sau o problemă de comunicare. Acest lucru are asupra leilor un impact minunat pentru că
sunt acum deținătorii unor secrete interesante. Prin inspirație, prin comunicare directă, prin atenție
sau studiu lei reușesc să facă o colecție de informații care îi mulțumesc. Impactul Lunii pline, prin
invitația la a rezolva această problemă cu informația sau cu transferul ei, reprezintă un mare
beneficiu pentru lei în aceste prime zile ale lunii iulie. Dacă sunt atenți și se deschid către
informațiile obiective, adică să le analizeze pe acestea așa cum sunt ele, nu prin ceea ce cred că
reprezintă, au parte de avantaje substanțiale. Atrag atenția unui personaj din jur care le poate deveni
un ajutor misterios ori care invită la o călătorie fizică, la modul concret sau prin intermediul ideilor.
Se poate vorbi aici și despre necesitatea de a evalua o relație cu un protector mai vechi. Mercur, prin
retrogradare, dar și prin relația bună pe care o are acum cu Axa Dragonului, îi ajută pe lei să
depășească obsesia trecutului, să înțeleagă de ce au trăit ceea ce au trăit și care este rostul pentru
care au în jurul lor anumite persoane. Fiind retrograd, Mercur va media Axa Dragonului prin Coada
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sa și prin educație aceștia se vor ridica pe un nivel superior, prin deplasare spre o altă zonă a ideii,
spre profunzimi sufletești, prin inspirație, reușesc să dea vieților un sens aparte.
Trecerea planetei Venus pe semnul lor arată o revigorare aparte, o apropiere de adevăratele
valori sau de sensurile pe care le au adevăratele invitații primite de aceștia până acum. Prin intrarea
lui Venus pe zodia Leu, nativii care s-au născut în această zodie au din nou șansă, noroc sunt ușor
de remarcat, trăiesc mai simplu și se simt confortabil cu ceea ce au. Cu toate că o mare parte a
problemelor rămân în forma în care erau până acum leii nu se mai precipită în fața unor probleme
care nu au rezolvare imediată și poate gândi în perspectivă.
Faptul că de ceva vreme și Jupiter se află în semnul lor, dar și Junon, iar acestea ridica acum
în luna iunie probleme pozitive, împlinesc unghiuri pozitive cu ceea ce se întâmplă pe zodia
Gemeni, pe zodia Berbec, înțelegem că din capul locului luna iunie are pentru lei cele mai multe
avantaje. Nu ne grăbim să dăm verdictul de cea mai bună lună a anului pentru că există anumite
resentimente la care ei fac apel de fiecare dată când se simt bine, ca și cum bucuria nu este completă
decât dacă își văd un adversar îngenuncheat sau distrus complet. Aceste mânii se trezesc acum când
Venus intră în Leu împreună cu puterea. Nu există pentru Leu putere decât dacă o dovedesc și
prima dată își aleg adversarii pentru că, de asemenea, nu există liniște fără distrugerea unor
vrăjmași. Această luptă permanentă pe care leul o duce pentru menținerea statutului, imaginii,
importanței de sine se apropie mult mai ușor de critică decât de demersuri constructive. De aceea
șansa acestei luni putea să fie ușor diminuată de aceste ambiții.
În 9 iunie când Soarele și Jupiter vor definitiva unghiul pozitiv pe care îl împlinesc leii
primesc semne referitor la șansa pe care o au în această perioadă. Este important de specificat că în
această perioadă Soarele și Marte sunt în fereastra conjuncție, iar Luna neagră implică această
conjuncției într-un careu în T împreună cu Chiron, arătându-le leilor că nu problemele materiale
sunt elementele care ar trebui să le capteze atenția, ci dacă au sau nu prieteni sinceri. Relația cu
prietenii sau relația cu cei pe care și-au propus să îi ajute arată leului dacă este cu adevărat puternic
și în egală măsură inteligent pe cât se crede. Înțelegem că această complicație a primei decade a
lunii iunie înseamnă pentru lei mai curând o confruntare cu sine, o întâlnire a optimismului cu
dezamăgirea pe un teren comun unde nu pot coexista, ci neapărat trebuie să învingă una dintre ele.
Aceste frământări interne dacă sunt scăpate de sub control, dacă nu sunt canalizate pe o direcție
pozitivă duc la eșec social.
A doua decadă a lunii iunie arată leilor că sunt mai curând preocupați de ambițiile lor decât
de ceea ce ar trebui să facă în mod constructiv. Chiar din 12 iunie Mercur își va reveni la mersul
direct pe casa prietenilor și lucrurile aici s-ar putea să intre pe un făgaș normal. Având susținerea
prietenilor pot să lege acum proiecte interesante, să se gândească în mod corect și constructiv la
educația lor, iar relațiile profesionale să comporte și ele o redresare. Binele la acesta nu va ține prea
mult însă este confortabil plăcut și îi așază pe acești nativi în rândul persoanelor de succes.
Pentru că Marte se pregătește și el să părăsească zodia Gemeni însă nu acum, raportul indirect pe
care-l are cu planeta Mercur de pe aceeași casă arată că adâncimile sufletești ale leului sunt în
continuare agitate. Neptun în 12 iunie intră în mers retrograd pe casa ocultismului, a experiențelor
legate de ascuns, moarte, pe casa administrării bunurilor altuia și nevoile leilor pot atinge anumite
culmi. Relația indirectă care se construiește între Marte și Neptun vizează neputința leului de a-și
controla o dorință mai veche. El va pune aceste frământări interne pe seama unor transformări
sociale, dar pierde din vedere că acum rolul său este acela de a se construi pe sine așa cum și-a
dorit, nu pentru a-i face pe ceilalți să îl vadă așa cum își dorește. Este nevoie de practică, de
rezultate concrete și acolo unde acestea nu apar, leul se războiește cu toată lumea. Sunt avertizați
leii că oamenii din jur nu sunt vinovați și că problemele sociale au și ele la rândul lor o cauză
individuală. De aceea energia pozitivă a acestei perioade poate fi răstălmăcită, răvășită sau
canalizată pe o direcție inutilă. Procedând așa, se întâlnesc cu adevărata problemă a lunii iunie dată
de un cumul de factori: conjuncția Soarelui cu Marte, careul Soarelui cu Luna neagră și intrarea
planetei Saturn în Scorpion prin retrogradare.
Intrarea lui Saturn pe casa a IV-a aduce o adâncime dureroasă problemelor sociale. Impactul
acestor probleme se va acutiza pentru că acum leul își aleg modele greșite. Au oscila de la a-i acuza
pe ceilalți la a face ceea ce este important, de la a se ocupa de lucruri esențiale la a pierde vremea,
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arătând că se bucură de viață, iar acum s-au trezit cu probleme și mai mari într-o zonă explorată de
Saturn aproximativ trei ani de zile. Se întâlnesc din nou cu dramele anilor 2012 sau 2013, cu
aspirațiile epuizante ale anului 2014 și încet își pun întrebări referitoare la propria moralitate.
Acesta este un moment de intense frământări pentru lei și au nevoie acum de un anturaj echilibrat
de oameni care să le vorbească frumos, care să nu îi acuze, care să le protejeze aceste răni și să-i
lase pe ei să și le vindece ori să le permită acestora să se vindece de la sine. Nu au nevoie acum de
invitație la transformări, modificări, schimbări de direcție ori întoarceri. Le ajunge cât și amintesc
din ultimii trei ani pentru a mai putea face față și la alte probleme.
Totuși, pentru că Saturn intră pe o casă de finalitate, Neptun se afla acolo de câțiva ani și de
curând, împreună cu Chiron, pentru că există o puternică determinare dată de accentuarea casei I,
leii au nevoie de confirmări, cer dovezi și îi provoacă pe cei din jur la dueluri pe care nu le pot duce
până la final. Anumite persoane care s-au născut în această zodie vor observa că au de-a face în luna
iulie a anului 2015 cu cele mai penibile situații ale anului 2015. Au nevoie să fie prudenți poate cu
mult mai prudenți decât își închipuie pentru că nu pot acum să modeleze lumea după cum vor.
Au nevoie însă să privească cu maximă luciditate problemele vechi pentru că nu degeaba acestea
vin din nou spre ei, poate chiar împreună cu persoanele care le-au generat. Dacă nu sunt atenți
raportul de forțe se schimbă și sunt afectați de această mobilitate a valorilor, pierzând la capitolul
moralitate sau chiar la cel al încrederii în sine.
În 21 iunie Soarele le intră pe zodia Rac și își aduc aminte de reguli pe care nu le-au
respectat. Acesta va fi momentul în care se vor întâlni cu ceea ce nu le face plăcere să gândească, să
simtă sau să exploreze. Este posibil ca pentru ei acest lucru să devină dezordine mentală ceea ce va
fi și un punct slab în relațiile sociale. Fiind vulnerabili față de ceea ce nu văd în mod direct, nu
ating, nu cunosc prin contact direct, leii pot avea probleme cu patrimoniu pentru că în sfârșit Luna
neagră îi va îndemna să angajeze detectivi particulari, să facă muncă de cercetare să răscolească
prin lada cu amintiri în ideea că de această dată vor obține răspunsuri. Foarte ușor vor fi deviați prin
cuvânt, prin sens, foarte ușor se vor orienta către sunetul cel mai blând chiar dacă acesta este
formulat așa în mod intenționat.
Cu Soarele în zodia Rac, leii devin foarte sensibili la respect. Dacă nu primesc respect atunci
prin acest buton li se activează un întreg mecanism pe care îl vor întreține până la finalul lunii iunie.
În această perioadă Soarele se află în fereastra opoziției cu Pluton și gândurile lor pesimiste, nevoia
lor de a obține un rezultat imediat și de a nu putea ajunge în punctul acela se transformă în durere
fizică în devitalizare sau într-o descurajare accentuată.
Este clar că se află acum în fața unor transformări fabuloase. Întâi au nevoie să lucreze cu
atitudinea pentru ca apoi să vadă ce au de oferit celorlalți, care este calitatea oamenilor cu care
lucrează și cât de departe pot merge în alegerea sacrificiilor. De această dată, cu Soarele și Marte pe
casa a XII-a, evenimentul care se va consuma în 24 iunie le readuce leilor anumite sentimente de
presiune prin intermediul cărora au obținut rezultate bune. Pot lucra acum mai mult decât până
acum, pot rezista la efort și pot accepta sarcini suplimentare știind din primele luni ale anului că
numai prin muncă își pot depășii anumite obstacole sociale pe care doar ei le au. În 24 iunie și
Chiron va intra mers retrograd și leii au nevoie să-și protejeze sănătatea, să se gândească mai mult
la limitele puterilor pe care le aveau și să nu se lasă antrenați prea multă de diversitate.
Mai există o componentă bună pentru lei care vin din accentuarea caselor de finalitate, ea
este dată de puterea lor de a disimula, de a-și ascunde adevăratele probleme și de a le ocoli. Este
posibil ca în cazul unora să apară o reîmprospătare a vieții prin evitarea atacului direct prin
diplomație, printr-un tact nespecific leilor. În general, aceștia vor ca un conflict să se termine
repede, să știe clar care este poziția adversarului. Nu au parte de această claritate pe finalul lunii
iunie pentru că problemele de natură relațională se inflamează în mod indirect, fie că partenerii lor
de dialog au la rândul lor, cu alte persoane, relații încordate care trec și în relațiile lor cu leii, fie că
acest lucru se întâmplă în cazul lor particular. Au parte acum de multă imitație, de întâlnirea cu un
element novator care li se pare penibil sau de invitația la a participa la evenimente fabuloase pe
zona socială pe care le refuză.
Relația proastă pe care Saturn, abia intrat în casa a IV-a, o are cu Junon aflat în tranzit pe
finalul casei I îi îndeamnă pe lei să se grăbească. Nimeni nu va știi poate chiar nici ei înșiși unde se
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grăbesc, unde vor să ajungă atât de repede și de ce vor să scape de situațiile pe care le au în jur. Nu
au cu ce să înlocuiască aceste situații, nu pot aduce viitorul mai aproape nici nu au aceasta ambiție
însă vor să se bucure la o intensitate mult mai mare de norocul ce le-a fost dat. Neștiind cum să
procedeze, având în mare parte mintea întunecată, gândurile răvășite sau vitalitatea la cotele minime
lucrează fără rost, fără spor sau fără metoda. De aici și un comportament haotic contradictoriu sau
periculos. Dacă adăugăm acestei dispune și faptul că Uranus și Venus se întâlnesc într-o relație
bună și că Venus îl atrage și pe Jupiter în această dispunere se poate vorbi aici despre nevoia de a
obține ceea ce cere ca și cum are o nouă speranță. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că acest
lucru este inclus și că orice modificare rapidă, abuzivă sau durată asupra realității prezente se va
solda pentru leu cu repercusiuni asupra sănătății sau asupra relațiilor fragile pe care le au acum.

IULIE
Atrag atenția unor investitori. Își schimbă atitudinea. Sunt impulsionați către a-și pune în
aplicare spiritul practic. Încredere în sine. Prietenii devin foarte importanți. Înfruntă un adversar.
Ajung la capăt de drum. Vor să se achite de datorie. Cercetare spirituală. Calcul înțelept. Iau
contact cu anumite conspirații. Izolare. Promovarea unor valori. Se întâlnesc cu întâmplări
periculoase. Caracterul practic al vieții prinde un alt contur. Puțină încordare. Diagnostic. Criză
psihologică. Raportul de forțe se schimbă. Fac apel la experiență. Sunt tentați să mintă. Dau
răspunsul prea repede. Își consumă din rezerve. Au impresia că se află pe un drum bun. Planuri de
viitor. Inspirație. Mare putere de creație.
Chiar de la începutul acestei luni Junon trece pe casa banilor și leii vor reușim să atragă
atenția unor investitori. Nu ne referim aici doar la cei care investesc prin bani sau obiecte materiale,
ci și la cei care investesc afectiv sau încredere. Vor fi atenți la resursele pe care le au cei din jur și
vor putea să atrag atenția celor care sunt dispuși să ofere mai mult. Ceea ce nu este tocmai corect în
atitudinea lor vine din faptul că aceștia vor căuta să impresioneze auditoriul prin lucruri reale. Au
atât de multe complicații pe segmentul muncii încât vor fi îngrijorați de faptul că anumite
parteneriate profesionale se încheie sau nu sunt plătiți în mod corect și echitabil pe măsura efortului.
Vor, astfel, să compenseze printr-un spor de imagine, de încredere sau de acceptare, din partea celor
care sunt dispuși să facă lucrul acesta cu ei. Având o casa a XII-a destul de accentuată și având de
parcurs în 2 iulie și o Lună plină pe casele VI-XII se poate vorbi în cazul lor despre o atitudine ne
cuviincioasă. Au beneficii pe casa I însă accentuarea axei VI-XII le va vorbi celor din preajma leilor
despre invidia acestora și chiar despre răutatea lor. O parte importanta a acestei perioade de început
a lunii iulie Mercur se va afla pe casa prietenilor și se poate vorbi aici despre un avantaj al leilor
prin orice mijloc. Sunt avertizați să nu facă uz de metode negative, să țină cont de echilibru, de
moralitate, de atenție, de respect pentru că altfel se reeditează anumite conflicte din trecut când
aceștia au dorit să arate că sunt puternici și au sfârșit prin a fi zdruncinați de faptul că adversarii șiau unit forțele împotriva sa. Dacă au impresia că lucrurile merg așa cum le dictează ei atunci sunt
invitați să facă o analiză atentă a zilei de 2 iulie când Marte, aflat într-o relație destul de proastă cu
Axa Dragonului, le accentuează karma plutoniană, cea care le vorbește oamenilor despre necesitatea
unui sacrificiu. Acest sacrificiu se poate transforma într-un eveniment când leii ar putea să ia
contact cu ceea ce se află în zona nevăzutului, necunoscutului sau în sectoarele unde nu au niciun
control. Dacă înțelegem că relația lui Marte cu Neptun este una bună, am putea considera că acest
sacrificiu arată că ceva din ființa sa trebuie să moară. Această idee poate fi dusă mai departe în
cazul leilor care sunt foarte bolnavi sau au ajuns la o vârstă venerabilă când acesta este momentul în
care ar putea să moară în glorie. Ce este mai plăcut și mai încântător pentru un leu decât un astfel de
final?
Dar acest element este unul auxiliar, pentru că nu toți lei vor trece acum pragul dintre lumea
aceasta și cealaltă lume, ci mulți vor sacrifica ceva din sectorul personal și vor avea impresia că o
parte a ființei lor s-a stins. Acest lucru se poate consuma și prin necesitatea de a se achita de o
datorie. Luna neagră de pe casa a II-a a muncii le reamintește acestora despre faptul că au folosit
resursele celorlalți în prima parte a anului și acum trebuie la rândul lor să se achite, adică să lase pe
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cineva din jur să folosească resursele sale. Acest lucru nu le va conveni pentru că nu au încredere,
nu au încredere în oameni, îi privesc pe toți cu suspiciune și simt că de această dată comunicarea cu
cei care au nevoie se află în criză. Îi interesează mai mult să primească, decât să ofere.
În 6 iulie Soarele și Pluton vor fi într-o relație agresivă și sănătate leilor s-ar putea să intre
într-o perioadă nefastă: fie că muncesc prea mult la imagine, fie că au restanțe la locul de muncă, fie
că un tratament numai de rezultat. Se poate vorbi în preajma zilei de 6 iulie despre privare de
libertate sau diminuarea puterii de influență în zona în care până acum excelau. Acesta este practic
momentul când leii se tem că le fuge pământul de sub picioare și viitorul nu are nicio perspectivă.
Nu la fel se va întâmpla și cu leii care se ocupă de evoluția spirituală, care au roluri speciale în
viețile celorlalți care ghidează lucrează cu energia sau se ocupă de cercetare spirituală. Uranus de pe
casa a IX-a le arată că sunt în continuare în plin proces ascensiune spirituală, iar firea lor,
personalitatea, ceea ce vor să protejeze, ceea ce refuză să împartă cu ceilalți este de fapt un fond de
rezerva pe care trebuie să-l folosească în scopuri proprii. În ochii celorlalți acest lucru ar părea o
dovadă de egoism, însă este doar o dovadă de calcul înțelept, de măsură. Leul care lucrează cu
energia își vede acum limitele și i-am putea auzi spunând de prea multe ori: “Până aici pot. Mai
mult nu se poate face.”
În 8 iulie Mercur va intra în zodia Rac și pe 9 iulie Marte își va definitiva unghiul pozitiv cu
Neptun. Practic momentul în care Mercur va intra pe casa a XII-a însemna și apropierea leilor de un
sentiment cald. Își vor diminua puterea de expansiune și invocând oboseala sau lipsa resurselor
necesare se gândesc la o pauză.
Din nefericire, nu vor știi cum să ia această pauză pentru că vor considera că dacă se opresc
și se izolează, dacă se ascund în calea viforului atunci lucrurile merg de la sine, ele se rezolvă fără
impactul său direct. Aici am putea constata o tulburare de conduită sau de concepție, alegerea unui
traseu greșit sau neputința de a duce mai departe un demers important pentru ei. De altfel, acesta
este și momentul când leii se tem de conspirații și se gândesc la faptul că ar trebui să investească
mai mult în aceste demersuri care să le aducă mai mult avantaj sau mai multă putere.
Grijile leilor acum nu sunt nejustificate. Sunt sensibili, inspirați însă nu pot transpune în
cuvinte sau nu se pot exprima pe măsura inspirației de acum și trec printr-o criză în relații care nu se
consumă verbal nici nonverbal, ci prin absența omului de care au nevoie. Se tem de singurătate și
tocmai această grija lor îi face să se izoleze, să fugă din calea celor care ar putea să-i ajute sau să le
ofere, la un moment dat un sprijin, pentru a ieși din impas. Se poate vorbi acum de un impas prea
mare, de un edificiu eronat, după cum constată ei că au în preajmă sa. Unii vor considera că nu au
meseria care trebuie, că nu s-au putut integra în anturajul care să-i promoveze ori să nu le facă atât
de multe probleme și se gândesc să pornească pe un nou drum. Pentru că există o relație bună între
Uranus din casa a IX-a și Jupiter din casa I leii cred că au noroc dacă se mobilizează.
Pentru că Soarele din casa XII-a despre care știm că se află acum în fereastra opoziției cu
Pluton, primește unul negativ din partea lui Uranus, acceptarea condițiilor celorlalți pe motiv că pe
parcurs leul poate schimba după cum dorește, reprezintă contactul cu întâmplări periculoase. Asta
înseamnă că ei își fac singuri rău, nu sunt susținuți în alegerea un traseu social important pentru ei
și, pentru că tendința naturală este de-a lua totul în sens personal, leii se văd singuri acum împotriva
tuturor ori dispuși să facă față unor conspirații.
Lucrurile pot prinde contur în preajma zilei de 16 iulie când lucruri ascunse vin să iasă la
lumină prin cuvânt, termeni, noțiune. De altfel, acestea sunt extrase din zona în care se ascund
printr-un conflict. Acest conflict poate apărea și în zona relației individului cu el însuși. Simțindu-se
slăbiți de puteri se gândesc la faptul că situația s-ar putea agrava. Aceasta ar putea deveni începutul
unei perioade lungi de gânduri întunecate.
De altfel, mijlocul lunii iulie reprezintă și pentru lei, ca pentru toate celelalte semne
zodiacale, momentul în care se întâlnesc pe neașteptate cu un conflict. În cazul lor acest conflict își
are rădăcina într-o slăbire a puterii sale de influență ori a puterii organice. Dorința sa va fi, așadar,
aceea de a trece în umbră, de a nu fi văzut în această postură de om slab, cu puterile diminuate sau
fără relații.
În 19 iulie Venus le va intra pe casa a II-a a hrănirii și a banilor, iar leii se vor bucura de
câștiguri mici. Practic, trecând prin această perioadă de încordare, pentru a se simți în siguranță ori
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pentru a-și menține relațiile într-un cadru al controlului, leul s-ar putea să-și fragmenteze câștigul
său în câștiguri mai mici și mai multe pentru a avea certitudinea a ceea ce deține. De această dată,
lucrurile sunt cântărite în defavoarea individului însă diversitatea, aceea pe care leul și-o
construiește prin fragmentare, are o frumusețe aparte pentru el.
Așa după cum se constată, mijlocul lunii iulie este prea confortabil pentru leu și după cum
sunt informațiile acum au nevoie de multe resurse, au nevoie să se pregătească din timp pentru
această perioadă ca nu cumva să rămână fără agoniseala de-o viață ori să se adâncească și mai mult
în bolile care le-au fost deja diagnosticate. Dacă au o pierdere în această perioadă atunci aceasta va
fi vizibil conturată în zona planurilor de viitor. Planurile de viitor vor fi zdruncinate, inversate sau
puse la naftalina. Este posibil ca leii ambițioși care până acum și-au construit un mare edificiu
social să intre acum într-o criză. Nu doar criză psihologică, ci să intre într-o criză materială, o criză
a resurselor sau o criză a susținerii.
Lei au acum accentuate casele de finalitate și nu este deloc puțin lucru ca aceste demersuri
să le fie oprite. Se tem ca nu cumva această stagnare să nu fie temporară, așa cum se anunță, ci
permanentă.
Cei care lucrează cu energia s-ar putea să aibă parte de stări sufletești speciale. Vor avea
informații despre ce ar trebui să ducă cu ei mai departe în viitor, ce le este util și ce nu. De aceste
informații aparte vor beneficia leii care au mai trecut prin situații de genul acesta și pe care le-am
rezolvat cu succes.
Ultima decadă a lunii iulie, aceea care îi îndeamnă pe oameni să caute esențialul în locuri
ascunse, i se potrivește leului ca o mănușă. El are deja din primele 20 de zile ale lunii iulie
experiența explorării lucrurilor ascunse și începând cu 21 iulie primește motivații în a se exprima în
felul acesta. Vom observa că acolo unde leul se impune, raportul de forțe se schimbă nu pentru că
are putere, pentru că aceasta este ușor diminuată, ci pentru că are experiență sau, mai mult, are
argument.
Lei inferiori sau care s-au ascuns din calea problemelor în această perioadă, considerând că
așa se protejează de consecințe ale unor răutăți pe care le-au făcut cu buna intenție, se confruntă
acum cu rezultatele propriilor minciuni. În 21 iulie când Mercur se va afla într-o relație bună cu
Luna neagră, Soarele și Saturn vor împlinii trigonului pe care îl formează de ceva vreme. Saturn,
aflat în mers retrograd, le va vorbi leilor despre pierderi în zona patrimoniului sau despre sentimente
răvășite. Minciuni acestea nu sunt simple vorbe aruncate în vânt, ci răspunsuri echivalente ale
intențiilor lor negative afișate în prima parte a anului.
În 23 iulie Soarele și Mercur le vor intra pe semnul lor apoi, în seara acestei zile, vor avea de
împlinit și o conjuncție. Momentul acesta este unul binefăcător pentru ei deoarece le aduce putere
de a combate aceste neajunsuri sau reușite într-un demers în care leul dorește să se situeze deasupra
tuturor. Acest avantaj le va orgoliul și va face să se simtă foarte importanți.
Din nefericire, în 25 iulie Venus va intra în mers retrograd în zodia Fecioară și dorința leului
de a face impresie, de a se impune celorlalți, de a-și consuma rezervele în ideea că de această dată
sunt pe val și consumul face loc acumulărilor viitoare, arată că se înșală atunci când vine vorba de
cheltuială. Consumul de energie nu este făcut pentru cine trebuie, iar leul greșește acum pentru că se
înconjoară cu oameni de proastă factură. Însă aceasta este tentația, acesta este unul din stigmatele
zodiei Leu - se înconjoară de trădători. Dacă leul este inteligent, deschis către informații superioare,
dacă are putere ori dacă dispune de abilități speciale de a-i scoate pe oameni din impas, de a ajuta,
de a-i pune pe Cărare, de a-i vindeca, atunci umilințele la care sunt supuși prin trădare vor fi mari,
pe măsura puterii lor.
Pentru ei finalul lunii iulie înseamnă a construi un edificiu la care s-ar putea pe viitor să
renunțe. Dacă investesc în oameni atunci aceștia vor dezamăgi, dacă investesc în proiecte de viitor
în planuri ce vizează acumulările materiale sau în alte tipuri de construcții acestea se vor dovedi
incomplete ori nu vor mai putea să satisfacă nevoile pentru care au fost create.
În 26 iulie Uranus va intra și el în mers retrograd apoi în 27 iulie Soarele se va afla într-o
relație bună cu Axa Dragonului. Abia acum leul are impresia că se află pe un drum bun. Prin faptul
că Soarele, despre care știm că se află în tranzit acum prin semnul lor, mediază tendința nodurilor
toate aceste probleme pe care le au îi ajută să se elibereze de ceea ce nu le va fi de folos pe viitor.
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Din această cauză sunt avertizați să nu ia în sens personal dacă anumite lucruri nu se
desfășoară după cum vor ei. Există o ordine a lucrurilor care este acum așezată pentru a-i susține,
încuraja sau proteja de la pericole și mai mare, despre care nu au aflat încă nimic. Finalul lunii iulie
ridică leului un mare semn de întrebare față de puterea sa de argumentare. Luna plina din semnul
lor, Luna plina din Leu, ar putea însemna o inspirație suplimentară sau încurajarea acestor nativi
spre a face comparații creative. Din păcate, Venus, prin retrogradare, le intră pe semnul lor și leii
vor vedea cât de mult ajutor au primit în mod real.

AUGUST
Putere de acțiune. Soluții inventive. Sunt deschiși către investigarea trecutului. Revizuirea.
Câștigă un avantaj. Sentimentele se intensifică. Obțin rezultate după o perioadă de penitență.
Revizie generală. Investighează corect secretele celorlalți. Se implică într-un proces de cercetare
spirituală. Descoperă o mare forța spiritului. Își testează forța. Se preocupă de binele familiei.
Preocupări pentru acumulări personale. Consolidarea stării de vitalitate. Își pun în pericol poziția
socială și relațiile profesionale arătând ce fel sunt. Viața capătă o notă dramatică. Deplasări
pentru relaxare, studii, întâlniri. Mândrie. Se țin prea legați de percepții vechi.
Marte din Rac le slăbește acestora puterea de acțiune. De-a lungul lunii anterioare leii s-au
confruntat cu tot felul de probleme în care au încercat să-și impună punctul de vedere ori să
găsească soluții care să-i avantajeze. De această dată însă aceste soluții, începând cu 2 august, vor
veni de la sine. În primul rând, se vor liniști, vor fi încrezători în forțele proprii și nu se vor mai
traumatiza atât de mult dacă anumite situații nu sunt așa cum au gândit ei. Saturn revine la mersul
direct pe casa a IV-a și le întărește convingerea că au procedat bine, că nu au de ce să se lase
influențați de părerile celorlalți și că dacă acestea vin dintr-un sector al muncii, din zona
preocupărilor impuse de o regulă, o schemă sau o sarcina, atunci le vor asculta doar dacă au
argument. Asta înseamnă că sunt deschiși pentru investigarea trecutului, pentru explorarea
resurselor de grup însă doar pentru a-și spori puterea de influență.
Tot în 2 august Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus și chiar dacă de pe casa a IXa Uranus se află în mers retrograd acest lucru reprezintă un avantaj pentru lei deoarece au puterea
acum să revizuiască acele segmente ale demersurilor mai vechi pe care le-au neglijat.
Problema cea mare survine în 3 august când Jupiter și Saturn se întâlnesc într-un unghi
negativ, rănindu-i pe lei cu aceste constrângeri sociale pe care nu le pot rezolva rapid sau nu le pot
înțelege. Nu le este specific acestor nativi să se îmbrace cu hainele altora, așa cum sugerează
direcția generală a acestui unghi, dar am putea vedea acum lei imitând un zâmbet, un gest de
complezență sau anunțând, după un model mai vechi, o retragere. Vor face acest lucru printr-o
simplitate aparte, încercând să scoată în evidență acele valori personale la care au ajuns prin
sacrificiu. Până pe 9 august când Marte le va intra pe semnul lor leul va câștiga din această
explorare afectivă, prin invocarea unor drame afective pe care, la momentul la care s-au produs, leau privit ca pe o greutate ieșită din comun.
Au însă în continuare noroc. Puterile lor sunt în creștere, iar revenirea lui Saturn la mersul
direct, deși acesta primește un unghi negativ din partea lui Jupiter, arată rezistență în fața unui efort
sau tărie de caracter, curaj probat în condiții grele, rezultate obținute după o perioadă de penitență.
Din exterior, lucrul acesta nu a fost atât de vizibil, adică nu s-a știut ce se află în sufletul său pentru
că nici acesta nu a dorit să arate, iar dacă a dorit nu a fost în stare să găsească cele mai potrivite
cuvinte pentru a se face înțeles.
Asta înseamnă că relația proastă pe care Venus o va definitiva cu Saturn în 5 august, în
situația în care Venus se află în mers retrograd, le arată leilor limitele anturajului cu care lucrează și
cât de mult trebuie să investească în aceste relații. Nu le va plăcea concluzia la care ajung ba chiar
s-ar putea să considere că au nevoie de o revizie generală, că relațiile pe care le-au hrănit până acum
trebuie preschimbate, modificate sau întrerupte. Deși Venus se află în tranzit prin semnul lor, lei nu
se consideră vinovați de ceea ce li se întâmplă, ci le privesc acum pe toate acestea ca pe o
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provocare, beneficiind astfel și de puterea de a sonda secretele celorlalți și de a transforma aceste
informații dintr-un capital social important.
Cei care au acum în preajmă lei care pun prea multe întrebări, care se interesează mai mult
decât este cazul de ceea ce se întâmplă cu ceilalți sunt avertizați că limitele rezistenței acestor nativi
sunt foarte mari. Până când Marte le va intra pe semnul lor sunt în continuare duri, înrăiți sau
dornici de a plăti unui dușman cu aceeași monedă.
De partea cealaltă, leii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care lasă
lucrurile să treacă prin ei, care sunt exemplu pentru ceilalți la capitolul construcția unei personalități
sociale integrate (misiune, scop, menire) sunt acum inspirați și încurajați să facă gesturi mari pentru
cei aflați într-un moment dificil al vieții lor. Faptele acestor lei vor impresiona pentru că nu
încurajează la revoltă, ci dimpotrivă o reduc sau o anulează. Este posibil ca încercând să se apare
prin forța spiritului lor, leul, din cauza acestei tendințe, să se trezească singur împotriva tuturor. Din
7 august când Mercur va intra în zodia Fecioară își dau seama că pot fi foarte organizați și că pot
apela la o altă metodă de lucru decât au procedat până acum, adică să fie mai raționali.
Din 9 august Marte le va intra pe semnul lor și vor avea curaj, inițiativă, energie, vor dori să
iasă în evidență și vor obține lucrul acesta cu un consum minim de energie deși acum au mai mult
decât le trebuie. De aici și un mare paradox în care vom vedea lei care dispun de foarte mult și nu
știu ce să facă cu acest supliment. Dar, pentru că am văzut că au această slăbiciune de a atrage
trădătorii în jur, este suficient ca de această dată doar să spună că dispun de mai multe și că vrea să
ofere, pentru ca în jurul său să se adune o mulțime de profitori.
Însă nu toți leii sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, nu toți se preocupă de
reguli morale, nici măcar cei care sunt interesați de aceste previziuni astrale. Cu Marte pe semnul
lor, cu Venus în mers retrograd, de asemenea, pe semnul lor și cu Soarele în domiciliu, leii au în
această a doua decadă a lunii august ocazia să facă o mare greșeală a vieții lor. Tendința generală a
acestei decade este dată de înclinația spre risipă, iar leii acum pentru că au primul cadran al
horoscopului lor accentuat, au tendința de a se preocupa de lucruri care nu au perspectivă ori care
nu le sunt utile. Le va face plăcere să-și testeze forța, sunt încântați atunci când au de toate, când
sunt sănătoși, când au tonus când dispun de toate acestea la discreție însă nu au acum deloc răbdare
să judece de mai multe ori un lucru și nu sunt deloc protejați în fața acestor pericole.
În 10 august Saturn și Luna neagră vor fi într-o relație bună însă acest bine care leagă zodiile
Fecioară și Scorpion (pentru lei casele II și IV), arată că acest consum pentru lucruri inutile leul îl
face din casa proprie, din bunul familiei, din acumulările personale. Mulți neglijează faptul că acum
se află pe final de traseu, pentru că din punct de vedere astral Jupiter trece acum pe finalul
tranzitului său prin zodia Leu urmând ca la 11 august să intre în Fecioară, adică pe casa a II-a.
Pentru lei este bine la capitolul achiziții materiale, consolidarea stării de vitalitate sau contactul cu
stare de mulțumire care va dura. Pentru cei care au lei în jur nu va fi deloc plăcut și nici confortabil
deoarece vor exagera în probleme minore, se vor lăsa antrenați în demersuri risipitoare și cu greu va
putea cineva să-i întoarcă de pe acest traseu. Pentru lei, Jupiter în Fecioară înseamnă câștiguri prin
cultivarea unei idei, prin promovarea unor valori sau prin deplasare. Este posibil ca de această dată
leul să vândă o experiență, să vândă o informație ori să fie avantajat și din punct de vedere material
pe ceea ce nu a putut împărtăși în prima parte a anului.
Informațiile însă nu vin neanunțate, lei sunt și ei avertizați așa cum sunt și celelalte semne
zodiacale atunci când sunt pe punctul să facă o mare greșeală. Acest avertisment vine chiar în
preajma zilei de 13 august când Mercur se va afla în opoziție cu Neptun. Această zi de 13 august
conține și o relație buna Soarelui cu Uranus ceea ce le aduce leilor inspirație, curaj și determinare.
Direcțiile acestea sunt puternic accentuate în tema leilor pentru că Marte și Capul
Dragonului arată că dispune de un mare bagaj de informații de care se pot folosi. Marte abia intrat
pe semnul lor arată că sunt puternici și cap își poate valorifica așa cum trebuie experiențele vieții. În
cazul celor care lucrează cu energia, cei care până acum au dovedit că sunt înțelepți ori că își
folosesc în mod echitabil curajul (relația bună dintre Marte și Capul Dragonului), în situația în care
Luna neagră se află în plin tranzit prin casa doua și în fereastra conjuncție cu Capul Dragonului,
arată că ei îi sancționează pe cei din jur stricându-le ceva. Am putea vedea lei făcând greșeli foarte
mari, abordând episoadele sociale cu indecență, ceea ce ar putea pune pe jar comunitatea. Fie că
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vorbesc fără să-și dea seama, fie că spun intenționat anumite lucruri care sunt grave aceștia
consideră că pun în aplicare principii estetice în care cred foarte mult. În realitate, își pun în pericol
poziția socială și relațiile profesionale în general arătând ce fel sunt.
Dacă puterea acestora este pozitivă și prezența lor arată doar că viziunea este deficitară, de
slăbirea organica va profita societatea și va fi tulburată răutățile leilor întorcându-le împotriva lor.
Această nouă ordine a lucrurilor prin intermediul leului se poate transforma într-o creație
remarcabilă. La polul celălalt se află leul care are nevoie de sistematizare pentru a controla cel mai
bine ceea ce se întâmplă în jurul său. Practic, această organizare sau reorganizare făcută fără cap și
fără coadă reprezintă modul în care dorește să-și pună amprenta pe anturaj. Din această cauză sunt
avertizați lei să fie foarte atenți la libertățile pe care și le oferă deoarece până la finalul anului acesta
dacă sunt greșite se vor răzbuna.
Finalul lunii august va avea o notă dramatică doar pentru cei care au dorit să facă probleme
celorlalți, doar pentru cei care au iubit prea multă deviație. Chiar din 20 august când Mercur și
Chiron se vor afla într-o relație negativă, leii își dau seama că se regizează ceva împotriva lor. De
această dată nu mai au planete pe casa a XII-a, iar noi, pentru că care studiem astrologia, înțelegem
că de această dată această impresie este reală, nu rosul închipuirilor. De-a lungul lunii iulie au avut
impresia că se dezvolta anumite conspirații împotriva lor, însă acum lucrurile sunt altfel. Cei care au
obrazul pătat vor observa că opoziția anturajul este reală.
În 22 august, când Soarele
și Saturn se vor întâlni într-o
relație negativă, leii vor avea
impresia că anumite greutăți îi
ajung din urmă. O parte dintre cei
care au fost echidistanți, nu cu
obrazul pătat, și care s-au dovedit
a fi oameni înțelepți, vor observa
că destinul îi duce într-o zonă în
care să se întâlnească cu
provocări pe care le pot rezolva.
Faptul că ritmul de lucru se
reduce un pic este un avantaj
mare pentru leu, deoarece vor fi
mai calculați, mai atenți la ce
lucrează și de aici vor constata că procesul muncii se optimizează, dar, în plus, înțeleg și care au
fost greșelile pe care le-au făcut până acum. Vor exista însă și personaje care vor considera că n-au
nevoie de ajutor. Aceștia se vor enerva că ritmul de lucru se reduce, că sunt ținuți în casă sau
constrânși să simtă într-un anumit fel, să-și amâne vacanțe, plecări, deplasări, studii sau întâlniri.
Acești oameni, începând cu 23 august, când Soarele va intra în zodia Fecioară, vor dezvolta un
comportament periculos. Le vor sustrage celorlalți bunuri proprii, se vor transforma în hoți de
imagine, de bunuri sau de alte valori și nu vor avea niciun regret. Leul nobil, mândru care nu fură
din principiu, care nu-și însușește bunurile celorlalți pentru că are obraz, se transformă dintr-o dată
într-un personaj de poveste ca o vrăjitoare călare pe mătură.
În 25 august Luna neagră le va intra pe casa comunicării și aceasta atitudine a omului
ranchiunos care are ceva cu toată lumea doar pentru că nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor
sale, se transformă în informații. S-ar putea ca finalul lunii august să reprezinte pentru lei cea mai
dificilă perioadă a anului 2015 când vor fi în fața unor decizii proaste. Unii vor avea impresia că
sunt îndemnați spre investigații, să cerceteze, să analizeze, să urmărească din aproape în aproape
evoluția celorlalți pentru ca, la un moment dat, să-și însușească beneficiile lor. Din nou spunem, nu
este specific zodiei Leu această formă de hoție. Leul este mult prea mândru pentru a-și păta
conștiința sa, imaginea sa publică cu aceste acțiuni de proastă factură. Se va întâmpla acest lucru
pentru că Luna pe casa a III-a le va întuneca judecata, ideile aflate în stadiul de proiect și până să le
elaboreze acestea se transforma în convingeri la care leul, din principiu, nu mai dorește să renunțe.
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Cu alte cuvinte, chiar dacă sunt conștienți că au luat-o pe o cale greșită din orgoliu nu se vor
întoarce.
În contrast cu această tulburare de conștiință, cu acest conflict pe care l-ar putea parcurge cu
frații și surorile sau cu cei care s-au ocupat de educația sa, se consumă Luna plină în Fecioară care
are Luna pe casa a VIII-a a misterului. Oricât de duri, deschiși sau agresiv se arată, oricât de mult
cred ei că se protejează în fața unui viitor incert, leii dau dovadă acum de nesăbuință și atrag atenția
unor personaje rele care până acum au stat în umbră față de ei. Cu alte cuvinte, provoacă pe cine nu
trebuie și asta este o greșeală lamentabilă.
Așa după cum se poate constata luna august are o mare greutate pentru cei născuți în zodia
leu și pentru că le aduce trecerea lui Jupiter pe casa banilor și, ca o continuare, ca o consecință,
Trecerea Lunii negre în casa educației primare și a drumurilor scurte. De aici tendința de a
considera că au nevoie de bani, de acumulări, de rezerve și sunt dispuși să facă multe rele pentru a
le obține. Dacă nu pierd din vedere că vitejia nu înseamnă impunere, ci înseamnă putere pozitivă
folosită pentru creștere și dezvoltare, atunci va depăși acest mare impas al anului 2015.

SEPTEMBRIE
Teama de a pierde o poziție. Temerile îi corodează din interior. Au sentimentul că pot intra
pe un făgaș normal. Nu fac schimbări bruște. Se implică activi în activități personale. Muncesc din
greu. Încep să urce. Rămân multe necunoscute în viețile lor. Invitații la seriozitate. Țin cont de
regulile celorlalți. Se luptă cu minciunile. Mici întârzieri. Investiție. Cunoștințe noi. Acceptarea
unor invitații. Răspândesc un mesaj îndrăzneț. Descoperă noi posibilități de comunicare.
Certitudini. Investiție în educație, învățare, toleranță. Noi proiecte. Agresivitatea este ușor
diminuată prin argument. Se impune o nouă schemă. Probleme cu firea. Procesul muncii se
schimbă.
Luna septembrie, cel puțin primele zile, duc mai departe dezideratele lunii august. Până pe 6
septembrie când Venus își va reveni la mersul direct leul va înfrunta aceeași teama de a pierde o
poziție sau un privilegiu. Chiar din prima zi a acestei luni, când Soarele și Neptun se vor afla
opoziție leul se lasă mai ușor citit de cei din jur, de cei în care de-a lungul acestui an a avut
încredere, arătându-le că au temeri care îi corodează din interior. Este adevărat, și pretențiile lor
sunt prea mari, poate mult prea mari în comparație cu ce pot să fac acum. Din nefericire, lucrurile
nu se remediază până când Venus nu-și va reveni la mersul direct, până când sentimentele lor nu
vor intra pe un făgaș normal.
Este posibil ca întâlnirea lui Marte cu Venus pe casa I să îi expună aceștia printr-un viciu.
Leii pășesc pe un teren nesigur, resping ajutorul venit din partea unor persoane puternice și cred că
prin această hotărâre categorică construită împotriva lor sunt protejați de un pericol si mai mare.
Prin acest comportament arată cât de mult doare un adevăr sau cât de adâncă este rana ignoranței.
Opoziția Soarelui din casa a II-a cu Neptun din casa a VIII-a le vorbește leilor despre o
puternică atracție către lucruri nefirești. Ca și cum de locurile acestea nu află nimeni, decât dacă
doresc ei să le împărtășească, leii se arată reticenți față de orice factor care ar putea să intre în
intimitate. Dacă luăm în calcul și faptul că o perioadă importantă a acestui interval, a acestei prime
decade a lunii septembrie, Saturn se află pe ultimul grad al zodiei Scorpion însă de această dată
direct, înțelegem că acest caracter reticent al leilor reprezintă o modalitate prin care doresc să îi
pedepsească pe ceilalți. Din această cauză relația Soarelui cu Neptun ar putea să readucă în discuție
anumite interese față de lucruri mici și este posibil ca lei să nu poată gestiona mesaje venite din
zona publică și pentru a ascunde lucrul acesta se implică în activități personale, muncesc mult mai
mult decât altădată și nu doresc să spună nimănui acest lucru.
În 6 septembrie Venus își va reveni la mersul direct și Soarele și Pluton se vor afla într-o
relație pozitivă. Practic, momentul de 6 septembrie ar putea să însemne punctul din care leii încep
să urce din nou. Acum își dau seama că nu pot merge mai departe prin aceste metode, nu pot să
învingă de unii singuri dușmanii pe care și i-au făcut din ignoranță sau agresivitate și sunt mai atenți
la ceea ce se întâmplă, ascultă recomandările celorlalți și sunt mai toleranți.
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Rămân însă multe necunoscute în viețile lor și de aceea leii care sunt serioși și care
muncesc, au impresia că acum trebuie să fie mai serioși ori să muncească mai mult. Dacă relația lui
Marte cu Uranus este una pozitivă și ar putea pe unii să-i încurajeze să se exprime frumos, așa cum
le place, conjuncția Lunii negre cu Capul Dragonului din nou septembrie reprezintă o invitație la
seriozitate prin care să se depășească anumite probleme de conduită.
Pentru că lucrurile acestea se consumă pe casa a III-a leii s-ar putea să aibă regrete că nu au
spus ceea ce trebuie, când trebuie sau față de cine trebuie. O parte dintre cei care au fost mai
îndrăzneți și care nu au ținut cont de reguli, vor considera că fiind în continuare duri sau mințind cu
convingere partea aceasta neplăcută a vieții se poate îndulci. Nici că se putea ceva mai greșit!
Mercur se află acum în fereastra opoziției cu Uranus și regretele leilor pot avea acum un nume.
Numele iubitei, a iubitului, al unui necunoscut sau asociat care a mințit convingător așa cum și-ar fi
dorit leul să facă și a reușit să îl păcălească.
Așa după cum se poate constata prima decadă a lunii septembrie le vorbește leilor despre
cheltuieli suplimentare. Anumite întârzieri în plata acestora pot fi anticipate însă doar în preajma
zilei de 8 septembrie când, prin înțelegerea dintre Marte și Uranus, leii pot să își pună în aplicare
mult mai eficient ideile. Asta înseamnă că pot scurta timpul pot acționa, depășind anumite etape și
făcând economie în rezerve.
Problema rezervelor este una foarte importantă în această a doua decadă a lunii septembrie.
Lei vor face un inventar asupra bunurilor care le-au rămas și vor considera că a risipit timp sau
valori importante ocupând se de alții. De această dată vor să facă achiziții doar pentru sine. Ceea ce
se întâmplă pe finalul zodiei Fecioara și începutul zodiei Balanță are un puternic ecou asupra
educației. Nu ne referim aici la însușirea de cunoștințe noi, cât ne referim la cizelarea
comportamentului acela care spune leului că uneori este bine să facă risipă, iar alteori este bine să
exceleze la capitolul educație. Asta ar însemna pentru mulți deschidere către informații diverse, nu
însă și profunde. Problema comportamentului va fi una dedicată în mijlocul lunii septembrie.
Aceste probleme cu educația se complică prin alegeri proaste ale drumurilor, ale studiilor prin
acceptarea unor invitații referitoare la cursul de calificare sau îndeplinirea unor sarcini
suplimentare. Leii se implică în toate aceste demersuri considerând că am nevoie de certitudini și nu
pot obține aceste certitudini mai repede decât prin muncă.
Pentru că Luna neagră se află într-o casă renumită prin ușurința cu care lucrează cu
informația, valoarea acestei educații ar putea să fie răstălmăcită. Cred că prin munca se obține un
nivel stabil, însă nu sunt întru totul convinși că este vorba despre munca lor. De aceea în cazul leilor
care sunt puternic implicați în această lume a materialismului a putea constata că abuzurile pe care
le fac la adresa celorlalți sunt disimulate. Se folosesc de tot felul de mesaje, de invitații, de
provocări sau tentații pentru a transfera responsabilitatea pe umerii celorlalți ori să-i convingă pe cei
din jur să le rezolve problemele.
În 12 septembrie Soarele și Chiron vor fi în opoziție și se va pune problema generozității sau
a zgârceniei. Își vor calcula prea mult avuția, veniturile și vor ajunge la o concluzie proastă. Vor
considera că sunt bolnavi, incapabil să ocupe o funcție, să atragă atenția asupra unui segment social
pentru că nu au primit ceea ce au cerut de la viață. Din această cauză leii ar putea părea în mijlocul
lunii septembrie chiar penibil. În timp ce ei își plâng de mila sau se gândesc cu regret la lucruri
lipsite de importanță ori răstălmăcite în așa fel încât să pară lipsite de importanță, în timp ce
persoanele din jur se ocupă de lucruri esențiale.
În 17 septembrie Saturn și Junon se vor afla într-o relație pozitivă însă de pe ultimul grad al
zodiei Scorpion și respectiv Fecioară. Fiecare își va vedea propriul interes și societatea din jurul
leului va fi acum dominată de un egoism care îl enervează cumplit pe acesta. Acum se mai
împlinesc încă trei aspecte. Este vorba despre opoziția lui Jupiter cu Neptun, semn că judecata lor
primește de fiecare dată un răspuns negativ din partea comunității, apoi intrarea lui Junon în zodia
Balanță ceea ce le deschide noi posibilități de comunicare, de interacțiune sau de schimb, de
informații, iar, spre seară, planeta Mercur va intra pentru aproximativ trei săptămâni în mers
retrograd. La puțin timp de la aceste descinderi sociale Saturn va intra în Săgetător pe casa a V-a și
le va aduce leilor dorințe lăsate în părăsire încă de la începutul anului.
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Toată această ecuație astrală care se consumă în a doua decadă a lunii septembrie pune mult
accent pe sentiment. Dacă leul va reuși să facă apel la o regulă corectă în care sentimentul să
înnobileze nu să vicieze conștiință individuală, atunci nu se va crede mai presus de lege și nu va
face fapte pe care să le regrete atât în anul acesta, în 2015, dar și în anul următor, 2016. Are nevoie
să se fixeze în albia corectă, pentru ca această aglomerare de planete, dar și Saturn sau Pluton, se
situează în emisfera nordică, iar asta înseamnă că prin impactul lor se acționează asupra zonei
intime, asupra sentimentului de siguranță asupra certitudinii, oferind garanția că se intră pe o cale
corectă.
Deoarece Capul Dragonului încă nu trece în zodia Fecioară aceste mesaje concentrate sunt
privite de lei ca avertismente. Dacă nu sunt presați de anturaj, dacă nu se puneau mare greutate pe
deciziile acestora, dacă nu se întâmplă nimic în jurul lor care să-i oblige să facă ceva anume, atunci
leii consideră că sunt doar informați sau avertizați în fața unui pericol sau în fața unei situații
importante. În 20 septembrie Junon și Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncție și
definitivează această idee pe care le leii o apreciază ca pe o informare. Lucrurile însă pot fi mult
mai complicate sau mai apăsătoare dacă privesc această informație ca pe un element superficial.
Ceea se întâmplă pe casa a III-a înseamnă învățare, educație, acceptarea unei diversități nu pentru a
reduce importanța fiecărui element integrat în această diversitate, ci pentru a sporit puterea
personală cu fiecare element. Lei care nu sunt educați să fac acest lucru, care pun prea mult accent
pe personalitate și care au centrat totul la ei înșiși se vor simții zdruncinați de persoane care vor să-i
învețe ceva nou.
În 23 septembrie Soarele va intra în zodia Balanță și va accentua această nevoie de a cântări
informația sau conținutul acesteia. De această dată Venus împlinește din nou un trigon cu Saturn,
dar se află în mers direct deci sentimentele leilor nu mai sunt răvășite pentru că au puterea să treacă
dincolo de aceste impresii personale, nu mai vor să fie atât de răvășiți și de episoadele dramatice
care au fost aduse la lumina ultima perioadă, ci vor să creadă că proiectele de care se ocupă acum
sunt de perspectivă. Nu se știe dacă sunt de perspectivă însă în mod sigur rezultatele acestor
proiecte vor fi așezate la baza unui comportament. Ceea ce li se întâmplă leilor pe finalul lunii
septembrie îi învață lucruri noi și chiar dacă le refuză cu agresivitate sau cu argument, peste ani își
vor aduce aminte de ele ca de niște lucruri deosebit de importante.
Dintre toate aceste unghiuri care se consumă pe finalul lunii septembrie conjuncția Soarelui
cu Capul Dragonului, chiar dacă se întâmplă în fiecare an, are de această dată, în cazul leilor,
conotații aparte. Doar pentru că Soarele se află în această dispoziție leii ar putea să țină cont de
gravitatea unor evenimente sau de importanța unor lecții de viață. Fără prezența guvernatorului lor
lei ar privi toate aceste evenimente în care sunt integrați ca și cum ar fi scene ale unui film de
acțiune. Prin intermediul Soarelui se simt mobilizați, îndemnați, loviți sau încurajați să facă anumiți
pași pentru binele personal, însă după o schemă stabilită clar din timp. În 25 septembrie Marte va
intra în zodia Fecioară și fiind pe casa a II-a le aduce acestora un spirit neobișnuit de contradicție.
Intrând în Fecioară Marte se va afla de fapt în opoziția cu Neptun și leii vor fi irascibili, îngrijorați
față de situația materială și preocupați de ceea ce le-ar curăța imaginea mintea corpul sau statutul
social.
Dar Soarele de acum intră în zodia Balanță și va face conjuncții succesive cu tot ceea ce se
află în această zodie, inclusiv cu Mercur, aspect care se va consuma în 30 septembrie. Asta
înseamnă că impactul acestor evenimente asupra firii leilor va fi unul substanțial. Pentru cei educați
sau care au deja o bază și nu pornesc de la nivelul zero ori de sub zero diversitatea aceasta poate
însemna contactul cu o bogăție stranie. Leii pot avea o bună capacitate de execuție vor accepta
recomandările celorlalți și vor încerca să le integreze în procesul muncii. Nu se știe dacă în această
primă etapă au și rezultate însă se străduiesc și facă acest lucru cu maximă seriozitate. Prezența
Lunii negre în casa educației nu-i tulbură pe cei care pornesc de la un nivel superior, ci îi blochează
pe cei inferiori să nu-și poată depăși propria condiție. Acesta va fi practic unul dintre cele mai mari
pericole ale lunii septembrie pentru leu.
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OCTOMBRIE
Mare mobilizare. Argument. Calculele pe care și le fac sunt atent ordonate. Comportament
negativ. Rezistență în fața propriilor dorințe. Disperare. Disponibilitate prin muncă. Se schimbă un
raport negativ. Redresare. Revin la iubiri mai vechi. Cedează în fața unor presiuni. Au nevoie de
repere importante. Munca este afectată de gânduri negre. Singurătate. Modelarea ajută în
promovarea creativității. Înțelegeri noi. Se adaptează. Afacerile nu îi încurajează. Apel la reguli.
Conflict deschis. Lucrurile se pot compromite dacă nu respectă înțelegerea.
Încă de la începutul lunii septembrie leii se vor ambiționa să rezolve problemele care au fost
de-a lungul lunii septembrie urgente. Este adevărat, se vor strădui în mod insistent și pentru această
situație vor mobiliza o cantitate foarte mare de energie. Nu se știe însă dacă efortul lor va fi soldat
cu un rezultat pozitiv. Se știe însă că foarte ușor ar putea să declanșeze un război împotriva
moravurilor. Nu contează dacă au motive penibile sau dacă își argumentează aceste demersuri în
mod inteligent. Calculele pe care și le fac sunt atent ordonate încât să recâștige calitatea de lider pe
care au pierdut-o.
În 2 octombrie, când Mercur retrograd se va întâlni din nou cu Junon metodele lor vor fi
criticate de ceilalți însă nu vor observa lucrul acesta. Vor fi centrați în propriul eu, vor apela la
minciună ca și cum aceasta este un adevăr prezentat într-o variantă personală. Apoi întâlnirea lui
Mercur cu Luna neagră va transforma acest demers personal într-o acțiune egoistă. Nu facem acum
apologia acțiunilor egoiste de care poate fi în stare un leu. Pentru că anticipăm anumite evenimente
o facem cu scopul de a preveni perpetuarea unui comportament negativ.
Cu alte cuvinte, de pe 1 până pe 5 octombrie leul are nevoie să reziste propriilor dorințe.
Acestea sunt cele mai mari pericole ale începutului de lună octombrie. Calitatea vieții unui leu se
poate schimba dacă nu se controlează. Pentru că este vorba de Luna neagră, cea care alterează
mesajul oricărei planete din preajma sa, nu se poate stabili clar, din timp, dacă elementul negativ
care intervine aici este plăcut sau dureros. În mod sigur se poate spune dacă acest elemente se
situează la polul opus caracterului benefic sau nevoii reale a omului. O plăcere nu va fi suficientă
dacă nu va fi și luxoasă, o durere nu va fi de ajuns dacă nu va duce nativul acestei zodii la disperare.
Din toate acestea leul poate învăța cât de intens se poate trăi și care este calitatea celor cu care se
înconjoară. De aceea este nevoie ca acest început de luna octombrie să fie atenți să aibă măsură în
ceea ce fac și să respecte valoarea umană.
Relația proastă pe care Pluton are acum cu Soarele și cu Uranus într-un careu în T căruia îi
este focar le vorbește leilor despre nevoia de sacrificiu. Au nevoie acum să fie mai puțin sensibili la
criticile celor din jur și mai atenți la cât de mult au de oferit. În general, Leul este generos, ajută, se
implică în viețile celorlalți, dorește să umple golurile pe care aceștia le au în propriile vieți cu
entuziasmul și puterea sa. Are o mare problemă cu disponibilitatea pentru muncă nu suporta rutina
și nu se poate adapta sub autoritatea unui șef decât dacă acesta îi oferă o poziție privilegiată.
Raportul acesta negativ care apare în prima decadă a lunii octombrie și care are planeta Pluton în
mijlocul său îi îndeamnă pe lei să renunțe la toate aceste pretenții native și să caute să își modeleze
caracterul pentru a se face util celorlalți și mai puțin plăcut.
Este posibil ca în preajma zilei de 7 octombrie să fie acuzați, sancționați ori să plătească
greșelile celorlalți. Vama pe care leul o plătește acum, în prima decadă a lunii octombrie, ia
înfățișarea unui vis urât pe care nu-l poate uita până la sfârșitul anului. Lucrurile însă dau semne că
intră pe făgașul normal. Din 8 octombrie Venus va intra pe casa a II-a și le va spune leilor că dacă
își selectează dorințele, dacă schimbă prioritățile ori dacă își canalizează curajul către lucrurile care
le ies în cale, au garanția că le pot obține ușor și, așadar, se poate vorbi și-n cazul lor de un succes,
de o creștere a patrimoniului personal, de o sporire a avuției personale.
În octombrie Mercur își va reveni la mersul direct și întregul tablou social în care leul este
personaj principal dă semne că se redresează. În decada următoare Capul Dragonului va trece în
Fecioară pe casa a II-a și se va simții înconjurat, protejat, susținut de lucruri mici care îi încântă
viața și o umple de sensuri. Problema regretelor ar putea să fie una dureroasă pentru lu în această
primă decada a lunii octombrie. Are nevoie să fie mulțumit de munca sa, iar dacă acesta nu este
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mulțumit cei care au în preajmă un leu nemulțumit sunt invitați să facă un efort minim pentru a-și
aminti lucrul acesta.
10 octombrie este o zi importantă și pentru lei, dar și pentru celelalte semne zodiacale. Axa
Dragonului trece de pe Berbec-Balanță pe Fecioară-Pești. Se modifică substanțial viziunea,
orientarea și prioritățile. Leul va considera că a sosit momentul să pună în practică tot ceea ce a
învățat ori să modifice conținutul unor probe colective pentru a uniformiza. Este posibil ca în aceste
prime zile de tranzit al Capului Dragonului prin Fecioară această uniformizare să nu fie vizibilă în
viețile lor, ci în viețile celorlalți. Cei care nu au răbdare, se vor enerva, vor amenința ori își vor
blestema zilele că până la urmă ceea ce câștiga nu pot folosi pentru ei.
Se poate vorbi aici despre motivație, despre necesitatea de a găsi o valoare, o calitate sau
aurul din noroi. Este de la sine înțeles că va fi mult mai bine pentru un leu care are experiență, care
lucrează cu energia, care este implicat într-un proces de cercetare spirituală. Acolo vom găsi atât de
multă răbdare câtă trebuie și tot acolo se va ascunde succesul fulminant al unui leu care arată dintr-o
dată că poate face ceea ce a știut din totdeauna că nu poate face.
Cu Venus în zodia Fecioară și Coada Dragonului în Pești, 10 octombrie leii se vor confrunta
începând cu întâlniri stranii. Iubiri din trecut le vine în minte sau se întâlnesc la modul concret pe
stradă absolut întâmplător cu persoane față de care au investit sentimente adânci. Această revenire
la iubirile mai vechi arată că de fapt leii duc cu ei o karmă interesantă, încărcată de motivații
suspecte care ascund nevoia de a iubi fără să lase acest sentiment să iasă la lumină. Acum sunt reci,
distanți însă nu se știe dacă își vor menține aceasta atitudine până la finalul anului. Cert este că
întâlnirea care se va consuma în a doua decadă a lunii octombrie are un rol decisiv în sensul acesta.
Unii s-ar putea să cedeze în fața presiunilor care vin din sectorul educației. În sensul că se vor
întâlni cu acele persoane și vor dori neapărat să arate că anii nu au trecut degeaba peste ei, că au
înțeles ceva că sunt mai maturi, mai bogați, mai puternici sau sunt, așa cum au amenințat cu ani în
urmă cu adevărat, realizați. Este un pericol să se facă o demonstrație de genul acesta la fel cum este
un pericol să se reconstruiască cu dragoste pe baza unor achiziții obținute prin ambiții.
Din nou, leul inferior va ceda în fața acestor tentații nu pentru că așa este scris, ci pentru că
reprezentarea astrală a acestui moment cere prea mare efort, iar direcțiile ce vin din casele II și III
îndreaptă atenția către lucruri mici. Așa cum se spune în popor "Din coadă de câine nu poți face sită
de mătase" la fel din leul inferior nu poți face un om înțelept peste noapte. Tipul superior va fi acum
foarte selectiv și va reuși să depășească acest obstacol, dar dacă va privi cu maximă seriozitate
această selecție. Luna neagră îi lovește pe toți la fel, nu alege, iar pe lei acum îi lovește prin
informații false. Au nevoie de repere importante care să îi ducă spre liniște. Dacă liniștea nu este un
element esențial în tot acest carusel, atunci rezultatul va fi unul care va dezamăgi. Fără îndeplinire
acestei condiții nu se va putea face diferența între leul superior și cel inferior.
16 octombrie Marte se va întâlni într-o relație bună cu Pluton și au acum ocazia prin muncă,
efort, noroc sau prin oameni deosebiți pe care și i-au adus în preajmă să depășească un obstacol de
natură profesională. Este posibil ca planeta Pluton, acum din casa a VI-a, prin această relație
prietenoasă cu planetele Marte și Venus, să le vorbească leilor despre un diagnostic pus corect,
despre o vindecare conform graficului ori despre o modificare de tratament despre care aceștia să
afle că poate fi un tratament miraculos.
În 17 octombrie Venus va avea o relație proastă cu Neptun și este posibil ca să vedem lei
duplicitari. Pe de o parte se bucură de realizările profesionale, iar de parte cealaltă arată că sunt
dezamăgiți în dragoste că ei nu merită să fie iubiți așa cum și-ar dori sau că nu există dragoste pe
această lume, ci doar plăcere. De altfel, Venus se apropie de Jupiter cu aceste gânduri întunecate și
sunt avertizați cu precădere leii care au în grija lor și alte persoane. Munca lor ar putea să fie
afectată de aceste gânduri și fără să-și dea seama ar putea deveni prea critici acuzând prea ușor ori
cerând socoteală pentru binele pe care l-au făcut.
Problema singurătății ar putea să fie una destul de periculoasă pentru lei care au meserii în
domeniile artistice, literare, cele legat de comunicare sau de transfer de valori. Tristețea lor se va
răsfrânge și asupra celorlalți prin cuvinte. Nu vor înțelege exact mesajul, iar această ruptură arată că
în viețile personale lucrurile merg prost. Saturn pe casa a V-a le aduce însă ambiții mai vechi. Vor
să fie în centrul atenției chiar și atunci când suferă pentru că, știu, nu sunt singurii care suferă pe
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această planetă. În plus, față de ceilalți, lei vor să arate că suferința lor are viziune și că este
obligatorie implicarea celorlalți în modelarea acesteia sau în eliminarea ei, dacă este un lucru rău.
23 octombrie devine o zi reprezentativă din acest punct de vedere pentru că Mercur Venus și Marte
vor deveni vedetele acestui moment înainte ca Soarele să intre în Scorpion, pe casa a IV-a. Aceste
întâlniri stranii dintre planete vorbesc din nou despre o inteligență a plăcerii, o dorință modelată în
așa fel încât anturajul să răspundă nevoilor sale.
De această dată leii pot avea parte de un succes interesant pentru că informațiile nu mai pot
fi alterate doar pentru că nu țin de ei, ci de anturaj, de oameni din jur. Lucrurile se pot compromite
dacă leii vor dori să cadă la o înțelegere cu alți lei. Atunci problema rămâne în interior și ar putea să
îi ducă pe aceștia într-un conflict deschis. De această dată nu mai țin cont de reguli, de stare de
sănătate, se gândesc doar la ambiții, doar la faptul că anumite afaceri au mers prost, că înțelegerile
nu au fost respectate și acum trebuie să repare totul din mers. Le va veni foarte greu să-și racordeze
emoția la o regulă stabilită deja, cu atât mai mult cu cât sunt implicați în meserii unde necesită
creativitate.
Pentru cei care au meserii în care rutina este importantă, emoțiile se pot desprinde de aceste
acțiuni repetitive și conștiința leului se va centra pe nevoile familiei. Acest lucru va fi vizibil cu
precădere după ziua de 23 octombrie când Soarele se va afla în Scorpion.

NOIEMBRIE
Anumite probleme se rezolvă de la sine. Ordine în gânduri. Sarcini profesionale noi.
Curiozitate. Un factor important este compromis printr-o greșeală lamentabilă. Apel la experiențe.
Pot privi spre viitor cu mai multă putere. Au curaj. Mari realizări. Au nevoie de susținere.
Argumente. Tărie de caracter. Sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală accelerată.
Problemele dor. Sentimentele se adâncesc. Apel la un compromis. Mediere. Se exagerează într-o
problemă socială. Invitație la izolare. Risipa devine evidentă. Se lucrează în condiții vitrege. Risc
de eșec. Întâlnire cu un factor extremist sau nepăsător.
Luna noiembrie va părea leilor mult mai ușoară decât celelalte luni pentru că o parte din
problemele cu care se confruntă acum se rezolvă de la sine. Asta se întâmplă pentru că adversarii
leilor trec prin sentimente confuze. Din 2 noiembrie, de când Mercur va intra în zodia Scorpion,
adică pe casa familiei, leii se vor gândi că este mult mai important să fie ordonați în gânduri, să se
preocupe de ceea ce este important pentru familie și să lase lucrurile celorlalți în seama lor. Asta va
produce un val de nemulțumiri în rândul asociațiilor pentru că Leul are acum probleme cu o
autoritate. Nu poate face mai multe lucruri în același timp, cel puțin nu în această perioadă, însă
anturajul se așteaptă ca leul să se preocupe și de familie, să aibă grijă și de sarcinile profesionale și
să-i ajute și pe cei care se află în impas. De această dată aceste probleme ce țin de lume de sectorul
materialist de profesia care-i conferă leului câștiguri materiale va intra într-un con de umbră.
Ceea ce se întâmplă acum cu leii este greu de înțeles pentru cineva care nu se află în această
zodie. Luna neagră, cea care le trece acum prin casa comunicării, îi pune în postura de a se
preocupa de mistere care compromit. Pe ideea "Curiozitatea a omorât pisica" leul se preocupă acum
de ceea ce ar putea să-l compromită cel mai mult. Cu toate acestea, faptul că trăiește intens, ca află
lucruri pe care nu le poate afla oricine, îl face să se simtă foarte important și prin aceasta importanță
leul își depășește o mare angoasă.
Pentru că în 3 noiembrie se împlinesc două poziții importante, una între Uranus și Junon, iar
cealaltă dintre Jupiter și Chiron, leul va brava foarte mult, va considera că este mult mai important
să își construiască o imagine de om învingător decât să aplece fruntea în fața celui puternic. Este o
greșeală dacă procedează în felul acesta pentru că Pluton din casa a VI-a de ani buni încearcă să-i
învețe lecția umilinței și a subordonării. Acest lucru este însă dificil de învățat pentru un leu care se
află în perioada de formare ori care nu are suficiente multă experiență.
În momentul în care Soarele și Pluton vor fi într-o relație pozitivă lei vor realiza că dacă se
bazează pe sentimentele lor, dacă se adâncesc în ceea ce îi definește mai mult sau dacă se bazează
mult pe familie recunoscuți pe cei pe care îi iubesc foarte mult atunci lucrurile pot să intre pe un
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făgaș normal. Soarele devine astfel focar în triunghiul minor pe care îl construiește împreună cu
Pluton și Jupiter. Familia devine astfel de un real ajutor mai ales că în 7 noiembrie Venus, aflată în
mers direct prin zodia Fecioară, se va afla în conjuncție cu Capul Dragonului. Se poate vorbi astfel
despre un noroc, despre o oportunitate care îi va îndemna pe lei către flexibilitate. Flexibilitatea va
fi cea mai mare problemă a lunii noiembrie, așa cum a fost și în octombrie. De altfel, nu va fi nicio
surpriză pentru cei născuți în zodia Leu pentru că luna noiembrie continua seria decăderii lor sau a
evoluției inversate pentru că, după cum arată analiza generală, se face apel prea mult la trecut, se
pune prea mult accent pe ceea ce s-a întâmplat în trecut și se dă prea puțină importanța viitorului.
Poate, judecând după cele care li se întâmplă leilor, aceștia îndrăznesc să privească în viitor cu mai
mult curaj, cu mai multă determinare și cu mai mult optimism. Vibrația generală a acestui sector pe
care-l analizăm, în special după data de 8 noiembrie, când Venus intră în Balanță, adică pe casa a
III-a, nu le permite leilor decât să vorbească despre succes, decât să le povestească celor din jur
despre cât de puternici sunt sau ce realizări minunate au avut de-a lungul acestui an.
De această dată însă realizările leilor au, așa cum am văzut și luna anterioară, un caracter
emoțional. Prea mult accent pe emoție ar putea să îi trimită la psihiatru, la psiholog sau la medicul
de familie. Soarele, într-o relație pozitivă cu Chiron, dar trecând prin casa familiei, le arată leilor că
disonanța vine acolo unde se declara nemulțumiți de ceea ce au în jur. Poate ar fi cazul să-și
amintească de cine i-a ajutat la începutul anului. Poate ar fi cazul să se gândească la exemplele pe
care și le-a însușit cu atât de mult optimism la început de 2015. Clasicul îi va impresiona pe lei
acum, în prima decadă a lunii noiembrie, și cine va asculta vocea acestui element vital va reușit să
facă un pas înainte ori să-și conserve energia pentru a face față evenimentelor ce vor veni spre ei
începând cu a doua decadă a lunii noiembrie.
A doua decadă a lunii noiembrie, cea care îndeamnă la modul general către a construi relații
dificile între oameni ori spre a le menține, în cazul în care acestea sunt deja orientate pe acest făgaș,
îi ajută pe lei să scape de teama de singurătate. Este posibil ca o parte din evenimentele care au
venit spre acești nativi să îi încurajeze să ia hotărâri categorice chiar dacă informațiile nu sunt
suficiente stabile. De această dată în capcana pică tot timpul inferior, acela care nu s-a maturizat
suficient de mult încât să facă față unor încercări atât de puternice. 11 noiembrie, când Soarele și
Jupiter vor fi într-o relație pozitivă se va vorbi, în cazul leilor, despre creativitate, despre nevoia de
a proteja familia cu toate riscurile necesare sau nevoia de a declanșa o investigație pe baza unor
închipuiri. Toate lucrurile se vor clarifica după data de 12 noiembrie, când Marte va intra în Balanță
și când le va aduce leilor puterea de a argumenta, tărie de caracter, curaj prin a se detașa de tendința
vizibila a ultimelor luni, de a privi toate aceste agresiuni sociale ca pe niște atacuri la persoană.
De această dată sunt mai curajoși, mai deschiși, mai puternici în mesajul pe care-l au de
transmis și informațiile care vin spre ei pot fi puse în aplicare cu o mai mare ușurință. Accentuarea
casei a III-a înseamnă a arăta celor din preajma că dețin informație necesară ori că nu sunt atât de
rigizi pe cât par. De altfel, prezența Lunii negre pe casa a III-a arată că această imagine pe care și-o
doresc să o impună celorlalți este una falsă ori este diferită față de ceea ce spun și arată.
Dacă leilor care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală ziua de 13 noiembrie,
prin relația bună a lui Venus cu Saturn și, implicit, relația bună lui Mercur cu Jupiter, sunt
îndemnați către cercetare, analiză, dragoste, sacrificiu ori către a oferi celor din jur un exemplu bun,
lei care fac parte din categoria ființelor inferioare își vor imagina un viitor luminos și se vor hrăni cu
iluzii. De aici și o mare diferență între tipul superior și tipul inferior observată doar prin această
putere a celor născuți în Leu în a putea vedea foarte departe ori de a-și închipui că văd foarte
departe.
Dar întâlnirea planetei Venus cu Luna neagră scoate în evidență un lucru dureros pentru lei.
Sentimentele devin abisale, prea complicate pentru dorința lor de a trăi ușor, de a capta atenția sau
de a se impune într-un anumit context. Este posibil ca persoana nepregătită, în încercarea sa de a
repara această greșeală, să o adâncească și mai mult. Totuși, nu putem acuza un om doar după
intenția sa. Forța cu care se intervine în toată această construcție astrală are nevoie să fie judecată
după intenție. Dacă un leu este acum analizat, observat sau chiar judecat după intenția sa prinde
putere, are curaj să spună ce simte și s-ar putea că anumite greșeli să fie trecute în planul secund și
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în loc să vorbească prin Luna neagră, adică urât, necuviincios, arogant, să se exprime prin Venus
din Balanță, adică elegant, rafinat, just. echidistant.
De asemenea, de o mare importanță pentru această perioadă este și conjuncția Soarelui cu
Mercur aspect care se produce pe casa IV-a. Leilor le trece prin minte că au nevoie de stabilitate
personală. Atunci s-ar putea să se apropie de familie de prietenii pe care îi consideră sincer și să
pună la cale etapele finale ale unui demers comun. În 18 noiembrie Neptun își revine și el la mersul
direct, iar asta înseamnă că aceste etape finale pot spori puterea nativului din zodia Leu pe baza
unor simțiri aparte. Sentimentele abisale nu vor mai zdruncina prin nefiresc sau compromise, ci
evidențiate printr-o inspirație aparte. Acesta este momentul când leul se poate întoarce către
credință, către explorarea misterelor și rezultatul să fie unul foarte bun. Apoi, această inspirație sau
încurajare pozitivă este singurul element nobil care le reamintește leilor pentru ce trăiesc. În 19
noiembrie Mercur și Capul Dragonului încearcă să simplifice lucrurile îndemnându-i pe aceștia
către prieteniile practice. De această dată caracterul practic nu este unul de factură materialistă, ci
unul pur afectiv.
În 20 noiembrie Mercur intră pe zodia Săgetător și sentimentele acestea care au fost trăite,
inventate, crescute în căldura intimității, prind viață și se exprimă până și la un leu care până acum
doar a urmărit, a prospectat, care s-a temut să se exprime la scenă deschisă. În 20 noiembrie și
Soarele se va împrieteni cu Capul Dragonului însă acest unghi nu va fi incapabil să medieze o
problemă existențială, ci aduce doar o stare de fapt în privința comunicării, a mentalului, pe motiv
că lucrurile acestea vor putea fi mult mai ușor tolerate, firea în ansamblu a leului acceptând acum că
nu a găsit piatra filozofală, refuzând să vadă că valorile pe care le promovează nu sunt cele
esențiale. Poate ar trebui ca leul să-și diminueze puțin din orgoliul care se intensifică în această a
treia decadă a lunii noiembrie prin apropierea Soarelui de Saturn și prin tranzitul lui Mercur prin
casa a V-a. Acum la final de noiembrie este vorba în mare parte despre un confort și doar în cazul
celor instruiți, profunzi, orientați pe o cale spirituală, deci doar în cazul celor care și-au exersat
această latură se poate vorbi de rezultate remarcabile. În caz contrar bucuria de-o clipă va fi plătită
scump, iar proiectul nou care se inițiază acum nu va fi dus mai departe prin tehnici novatoare sau
inspirație genială, ci va reprezenta o linie moartă, adică o invitație la izolare.
În această perioadă, când Soarele abia intrat în zodia Săgetător, iar Venus din Balanță se va
așeza în opoziție față de Uranus, leii sunt oarecum nesiguri pe educația pe care au primit-o, de
mesajele pe care le folosesc, de drumurile programate ori de profesorii pe care și i-au ales. Putem
invoca aici și extravaganța rușinoasă, dorința de a refuza respectul cuiva sau de a răstălmăci o
informație cu scopul de a jigni sau a tachina. Încercând acest drum complicat leii ajung în punctul în
care speculează foarte mult. De aici și prăbușirea valorilor personale pe care cred că îi pune mai
bine în evidență în timp ce situația socială arată că de fapt se risipesc.
Din nou se face diferența între tipul superior și tipul inferior pentru că în 26 noiembrie
Saturn și Neptun se vor afla într-un unghi negativ și tristețea poate deveni o pârghie pentru un eșec
social sau nostalgia care îi îndeamnă pe aceștia spre a revizui un comportament sau o situație pe
care nu au rezolvat-o în trecut. Relația bună dintre Mercur și Luna neagră pare să fie una dintre cele
mai complicate ipostaze astrale ale finalului din noiembrie pentru lei. Nu relația dintre Soare și
Neptun le strică planurile de viitor, nu conjuncția Soare Saturn îi oprește dintr-un demers ambițios,
ci tentația de a alege o informație penibilă. Cei care lucrează cu energia sunt familiari cu conceptul
de consacrare, adică de a pune la dispoziția unui for superior un element personal pentru a se
construi o legătură subtilă între individ și forța pe care o invocă. De această dată elementul personal
este consacrat unei iluzii sau este păcălit că dincolo de nori se află un soare puternic, în timp ce
individul uită că invitația aceasta o primește doar noaptea.
Așadar, leii traversează la finalul lunii noiembrie un pericol care ar putea să-i imobilizeze.
Dacă sunt atenți la contractele pe care le au, la atitudinea pe care o dezvolta față de ritmul de lucru
și nu se lasă păcăliți de schimbările imediate, considerând că acum este cazul să se bucure de o
victorie atunci vor fi protejați de contactul cu anumite condiții vitrege pe care apoi vor fi obligați să
le mențină în forul interior pentru a lucra cu ele. Este de la sine înțeles că leul care lucrează în
condiții vitrege dramatizează mult condiția în care se află și orice element personal îi amplifică
slăbiciunile și acestea își vor pune amprenta asupra celorlalți prin aceste defecte de caracter. Poate
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deveni astfel extremist sau nepăsător față de valorile esențiale. Cu alte cuvinte leul dacă eșuează
devine la finalul lunii noiembrie ceea ce în popor se numește: "Brânză bună în burduf de câine".

DECEMBRIE
Gândurile sunt confuze. Dezamăgire. Sunt puternici și hotărâți pe un traseu preferat. Sunt
ușor păcăliți. Ajung la informații eronate. Se mobilizează bine. Interes pentru familie. Primesc o
avertizare. Relație proastă cu cei importanță pentru destinul lor. Trec prin probleme personale pe
care le pot rezolva ușor. Stabilitate profesională. Preocupare pentru cunoaștere. Rezistență la efort.
Complicațiile generează stări de nervozitate. Se implică în proiecte ample. Comandă. Conducere.
Idei noi. Consolidarea unei structuri. Rezistență în fața unei opoziții. Liniște prin bucurie. Speranță
într-o viață mai bună. Se face dreptate.
Finalul anului 2015 îi ajută pe lei să-și pună ordine în gânduri. Chiar din prima zi a lunii
decembrie când Marte și Luna neagră se vor întâlni într-o conjuncție pe casa a III-a, a comunicării,
leii vor dori să aibă certitudini. Certitudini, pe opoziție Marte Uranus când și Luna neagră se află în
preajmă, nu pot avea. Pot avea însă promisiuni din partea celor pe care i-au dezamăgit. Cu alte
cuvinte, în luna decembrie leii primesc o importantă lecție de viață fiind îndemnați să fie mai
curajoși, mai puternici sau mai hotărâți în linia pe care au preferat-o în special în a doua parte a
anului. Problema acumulării materiale trece într-un plan secund însă rămâne în continuare activă
problema la locul de muncă. Se poate vorbi acum și despre întâlnirea cu viciul.
Este adevărat anumite lucruri care nu au fost în regulă în a doua parte a anului acum se vor
acutiza. Leul va da impresia că doar problemele la locul de muncă sunt cele mai importante. Vor
vedea că au probleme și cu autoritatea, iar planurile din viitor, acelea care primesc acum o lovitură
dură din partea lui Marte, dar și din partea Lunii negre, le arată că viața nu este altceva decât o piesă
de teatru. Toate aceste complicații vor încerca să pună accentul pe demnitate. Mulți vor gândi că
dacă fac apel la această atitudine nobilă vor fi protejați de agresiunile sociale. Altfel, nu este prima
dată când leii sunt ușor păcăliți de aceste informații eronate. De când Luna neagră a intrat pe casa
comunicării valorile mobile informațiile care ar trebui așezate la baza comportamentului îi tulbură
și îi induc în eroare. Cât timp planeta Venus va trece prin Balanță, adică până pe 5 decembrie vor
mai spera la au dreptate pe care să o poată invoca ori să o coordoneze singuri. Ulterior acestui
moment, după ce se va împlini și conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, inițiindu-se un ciclu
draconitic, adică în 4 decembrie, multe vor fi puse la îndoială pentru că leii vor fi judecați pe zona
publică după cum se descurcă în intimitate. Este adevărat, este un paradox, dar în luna decembrie
nimic nu va fi firesc, obișnuit, normal, comun în viața leilor.
În 5 decembrie Venus va intra pe casa familiei și leul va avea impresia că dacă se apropie de
zona intimă, dacă se ocupă de sentimentele sale, să-i protejeze pe cei apropiați, patrimoniul,
obiectele din jur, achizițiile sau realizările personale atunci se pregătește pentru ce este mai rău.
Dacă procedează în felul acesta, se pregătește pentru anumite evenimente, însă acum nu are habar
despre ce ar însemna pe viitor "ceea ce este mai rău".
Din nou, Marte și Pluton se va afla într-o relație proastă și nu oricum, ci implică și Luna
neagră în careul în T pe care îl formează împreună cu Uranus și căruia Pluton îi este focar. În primul
rând, se află în fața unei provocări, iar aceasta nu este pozitivă cea care vine prin critică,
nemulțumire, restricție, complicații medicale ori profesionale. Se întâlnesc cu un semn de duritate
din partea unui om care până acum părea slab ori nu a trezit interesul leului cum că ar putea fi un
adversar. Această opoziție pe care o primește din partea celui care reacționează așa din disperare îl
va pune în mare dificultate și în preajma zilei de 8 decembrie, când Mercur se va afla într-o relație
proastă cu Axa Dragonului, leii se vor simții constrânși, limitați în idealurile lor și incapabil și să-și
îndeplinească anumite sarcini. Și-au propus anumite lucruri și din anturaj se ridică un personaj care
se opune ori care, dorindu-și să-și rezolve propriile probleme, îl încurcă pe leu. Dar nu înseamnă că
aceasta este o problemă pe care nu o poate rezolva. Trigonul Soarelui cu Uranus arată entuziasmul
în fața acestei provocări cu toate că, având o relație proasta a Soarelui cu Chiron și Jupiter, va fi
nevoie de un mare consum intern. Se poate invoca aici și faptul că leul va face apel la educație, la
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cultură, la inteligență, la cunoaștere. Unii dintre lei, care sunt mai sensibili ori înzestrați cu abilități
aparte, vor reuși în această lună să impresioneze prin ușurința cu care primesc. De asemenea, vor
impresiona prin ușurința cu care trec peste problemele personale, prin care își domină patimile
pentru a îndeplini un deziderat public sau prin modul cum ajută.
În a doua decada lunii decembrie lei își fac planuri pentru anul 2016 considerând că deja din
2015 nu mai pot obține mare lucru. În 10 decembrie Junon va intra în zodia Scorpion, iar Mercur în
Capricorn. Vor avea, așadar, o disponibilitate pentru a explora subiecte delicate ori pentru a
investiga anumite probleme care le-au scăpat analizei până acum. Este adevărat, multe din aceste
situații sunt rezolvate cu o mare tensiune ori cu o mare opoziție din partea celor din jur. Marte și
Uranus în 11 decembrie își împlinesc opoziția lor și li se cere leilor să facă dovada curajului. De
altfel, pentru toată lumea este un moment delicat, nu doar pentru lei însă aceștia se tem pentru
imaginea lor socială, pentru stabilitatea profesională sau sunt îngrijorați ca nu cumva anumite
situații care au scăpat observațiilor lor până acum să îi compromită. Sigur, se va întâmpla și acest
lucru pentru că este ușor de parcurs opoziția lui Marte cu Uranus pe axa cunoașterii, adică axa
construită de casele III - IX.
Este adevărat, lei care sunt superiori vor simți toate aceste tensiuni ca pe niște simple
pișcături. Vor fi hotărâți, iar dacă situația o va cere vor face și sacrificii pentru a rezolva această
situație așa cum se cuvine. Există multă sensibilitate în joc în aceste conjuncturi de final de an 2015.
Lei vor fi îndemnați să judece relațiile profesionale, să nu le mai aducă lucrurile de suprafață pe cele
rele și să lase deoparte anumite răutăți. Asta înseamnă că va avea susținerea socială necesară pentru
a înclina balanța vieții și a transforma unghiul negativ dintre Soare și Jupiter, care vorbește despre
injustiție, în relații echitabile. Pentru că nu li se opune rezistență într-un mod atât de agresiv, leii se
simt încurajați să construiască ceva. Este posibil ca unii să-și înființeze o nouă firmă ori să se
gândească în direcția aceasta, să semneze o adeziune față de o structură administrativă ori politică
sau să înființeze un club.
În 17 decembrie Venus și Pluton se vor afla într-o relație suficientă bună încât, implicând
într-o construcție socială bună pentru lei planeta Mercur, aflată acum în conjuncție cu Pluton, dar și
asteroidul Chiron ce se află în tranzit prin zodia Pești. Prin această dispunere au ocazia să
compenseze acum o problemă socială sau să rezolve complicații legate de locul de muncă ori de
neputința de a găsi o modalitate prin care să câștige mai repede și mai mult.
De asemenea, Venus din Scorpion implicată în această construcție astrală. le vorbește leilor
despre economie sau despre cheltuieli reduse la minimum în așa fel încât veniturile pe care le au să
le ajungă o perioadă mai mare de timp. În felul acesta, se traduce și relația proastă a Soarelui cu
Axa Dragonului care lansează invitații păguboase ori le aduce aminte acestora doar de capcane
pericole sau pierderi substanțiale.
Ceea ce se consumă pentru lei până în a doua decadă a lunii decembrie ia înfățișarea unor
aspirații nerealiste. Unii vor considera că au dreptul la nostalgie, că-și pot permite să viseze, să-și
imagineze că peste un an sau doi vor reuși în proiectul pe care îl inițiază acum. 19 decembrie este o
zi interesantă la acest capitol când se pot alege apele. Dacă au controlat imaginația anterior, atunci
momentul 19 decembrie se transformă într-o vindecare. Se liniștesc din punct de vedere afectiv,
corpul se revigorează și mintea lucrează mai bine. Nu se știe de unde să-și extragă acum puterea,
știe însă că vor fi foarte eficienți. Astfel, ziua de 19 decembrie dacă este pregătită din timp va
reprezenta un vârf pozitiv al lunii decembrie, ceea ce-i va bucura foarte mult. De asemenea, faptul
că Soarele încă se află în tranzit prin casa a V-a, deși are de împlinit o relație proastă cu Axa
Dragonului și Jupiter, leii se simt bine atunci când sunt îndemnați să vorbească despre sentimentele
lor, despre realizările lor despre cât de bine se pricep, să comande, să conducă, să facă ordine în
viețile celorlalți sau să critice.
În ultima decada lunii decembrie leii au mai mult curaj. Există un suport astral potrivit
pentru ca acest curaj să vină de la sine. Ei se automatizează, se gândesc cum să-și rezolve
problemele și au acest nerv care îi îndeamnă către victorie. În cazul leilor, ca și în cazul altor zodii,
în special cele de foc, victoria va fi posibilă acum doar prin controlul reacțiilor. În 21 decembrie cu
puțin timp înainte ca Soarele să intre în zodia Capricorn, pe casa a VI-a, se împlinește o relație bună
între Mercur și asteroidul Chiron. Practic, acesta este unghiul care declanșează această încredere în
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sine a leilor. Și n-au nevoie de prea multă susținere, ci doar să nu li se opună rezistență, doar să își
poate imagina pe mai departe că au în fața lor o structură puternică, rezistentă, convingeri stabile ale
celorlalți pe care se pot baza.
Din 22 decembrie, când Soarele intră în zodia Capricorn leii se vor gândi mai mult la
echilibrul organic, la liniștea lor la cât de departe pot merge cu sarcinile profesionale sau cât de
liniștiți sunt. Acesta este momentul când pot analiza cu obiectivitate anumiți factori social care
activează în preajma lor. Dacă unii vor fi mult mai apropiat de rutină, se întâmplă pentru că în
ultimele luni au obosit extinzându-se pe către domenii foarte vaste. Acum au nevoie să-și diminueze
această expansiune și să se ocupe de lucrurile mici pe care le au în preajmă.
În 24 decembrie, când Venus și Jupiter, își vor împlinii unghiul pozitiv, leii vor simți că
anturajul este de partea lor. Li se întâmplă ceva anume, nu primesc un cadou foarte mare (relația
celor doi benefici ar sugera și lucrul acesta), ci scapă de anumite tensiuni, anturajul nu mai pune
atâta presiune pe conștiința sa și își poate vedea singuri de treabă. Mulți vor conștientiza că până în
preajma sărbătorilor lucrurile se așază, că nu mai au atât de mult zgomot în jur și că efortul pe care
l-au făcut până în acest moment au oferit cât de multe roade au putut. Mai departe nu se mai
așteaptă să obțină ceva și de-aici și bucuria lor pentru liniștea pe care o am în preajmă ori pentru
reducerea numărului de persoane cu care interacționează.
Pentru că în 26 decembrie și Uranus și mă reveni la mersul direct și percepția leilor asupra
modificărilor sociale, în ceea ce-i privește pe ei, devine una corectă. Forța spiritului se întărește,
viața personală capătă sens și vor fi mulțumiți că își rezolvă probleme personale fără să își creeze
obligații. Viața familiei îi înnobilează însă nu de-acum, ci de ceva vreme, pentru că Junon trece prin
casa familiei și îi ajută să exploreze capacități care au fost ignorate de-a lungul anului 2015. Este
posibil ca acolo să găsească o suferință, un om care acuză o durere, un răspuns negativ din partea
unui medic sau o nereușită într-un demers pe care l-au urmărit. Leul se va oferi să ajute și se va
transforma în bunul samaritean fără să-și dorească în mod implicit acest lucru.
Finalul anului 2015 le aduce leilor gânduri bune și capacitatea de a obține un trofeu. Fie că
acesta se transpune sub forma unor laude, sub forma unor aprecieri ori devine un obiect concret, un
cadou, o atenție pe care o primesc în semn de prețuire. Prețuirea pe care cineva din preajma o arată
leului acum este reală.
Lucrurile devin astfel mult mai plăcute și mai frumoase pentru leu cu atât mai mult cu cât în
30 decembrie Venus va intra în Săgetător și, fiind pe casa a V-a, le aduce acestora puterea de a
capta atenția, de a se face plăcuți de a folosi cuvinte bune frumoase ori de a se concentra pe un scop
nobil. De asemenea, pentru lei care tot anul 2015 s-au luptat pentru faimă, prestigiu sau să fie
recunoscuți într-un domeniu, Venus pe această casă arată că li se va face dreptate, nu în ultima zi a
anului, ci chiar de la începutul lui 2016.
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FECIOARĂ

“Artiştii sunt precum medicii: nu are importanţă cine se află în
faţa lor, culoarea pielii, educaţia, vârsta, religia, naţionalitatea.
Pe orice scenă se petrece un act divin, cred eu, şi în acel moment
aparţii cu totul acelei lumi.” (Angela Gheorghiu)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

ALEXANDRU DUȚU
(2.09.1928, București - 17.01.1999, București)

Comparatist
Absolvent al Facultății de
Litere și Filosofie, ca și al Teologiei,
la București. Cercetător și apoi
director (1963-1997) al Institutului
de Studii Sud-Est Europene și
profesor la Universitatea din
București. Creatorul școlii românești
de istoria ideilor și mentalităților. A
scris studii comparatiste: Ecouri
iberice și hispano-americane în
România, 1959; Shakespeare în
România, 1964; Coordonate ale

culturii românești în secolul al
XVIII-lea (1700-1821), 1968;
Sinteză și originalitate în cultura
română (1650-1848), 1972;
Umaniștii români și cultura
europeană,
1974,
Premiul
Academiei; Cultura română în
civilizația europeană modernă,
1978; Literatura comparată și
istoria mentalităților, 1982; Idee
a de Europa și evoluția
construcției europene, 1999.

ANGELA GHEORGHIU
(7.09.1965, Adjud, România)

Soprană
A absolvit Conservatorul la București. A
debutat la Opera de Stat din Viena și apoi a fost
prim-solistă la Metropolitan
Opera, New York, vreme de
zece ani. A cântat de
preferință la Covent Garden
din Londra și Scala din
Milano. A interpretat toate
rolurile clasice de operă și are
o discografie impresionantă:
L'elisir d’amore (Donizetti), Decca, 1997;
Mystcrium - Sacred Arias, Decca, 2001; La

Boheme (Puccini), Decca; La Traviata (Verdi),
Decca; La Rondine (Puccini), EMI; Werthcr
(Massenet), EMI; Manon
(Massenet), EMI; Tosca
(Puccini), EMI;
Trittico
(Puccini), EMI; Requiem
(Verdi, EMI; II Trovatore
(Verdi), EMI; Romeo et
Juliette (Gounod), EMI.
Concertul dedicat aderării
României la Uniunea Europeană a fost susținut,
la Luxemburg, de ea.

SCARLAT LAMBRINO
(16/28.08.1891, București - 30.08.1964, Lisabona)

Istoric
A început Literele și Filosofia
la București și le-a terminat la
Sorbona. Specializare în arheologie și
epigrafie greacă și latină la Collège de
France și École Pratique des Hautes
Etudes. A lucrat la Muzeul Național de
Antichități și a fost profesor de
epigrafie
la
Universitatea
din
București. A condus școala de la
Fontenay-aux-Roses (1941-1947), după care s-a

stabilit la Lisabona, unde a fost
profesor la Facultatea de Litere a
universității.
Lucrări:
Contribuții
epigráfico privitoare la Asia Mică,
1928; Cetatea Histria. Notiță istorică și
descriptivă, 1930; Arta greacă și
romană în România, 1938. Membru
corespondent al Academiei Române
(1934), exclus în 1948, repus în
drepturi în 1990.
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Greutate aparte. Complicații care vin din anul anterior. Se pune la cale un plan îndrăzneț.
Fac apel la un patrimoniu. Resursele personale sunt consumate. Risc de complicații prin pierderea
unui bun personal, în urma unor confruntări administrative sau prin procese. Tensiuni în familie.
Nevoie de control. Ideile circulă libere. Muncesc cu spor. Afecțiuni specifice. Un bun este
înstrăinat. Greutăți din cauza durității celorlalți. Se simt constrânși de ființe inferioare. Apel la
moralitate. Au nevoie de liniște. Voința le este pusa la încercare. Apel la inspirație. Nevoie acută de
transformare. Nu mai vor să facă risipă.
2015 este un an foarte greu pentru fecioare. Nu doresc în această prezentare generală să
anticipezi ceea ce am inserat deja în analiza pe fiecare lună, dar vreau să subliniez faptul că au o
perioadă importantă a acestui an au un tranzit al Lunii negre prin zodia lor, după care aceasta va
parcurge o parte a zodiei Balanță. Asta înseamnă că 2015 debutează cu o continuare a problemelor
din 2014. Fecioarele, știm, se stresează din orice, își fac griji ca nu cumva viitorul să le întoarcă
acolo unde erau cu ani în urmă. De asemenea, Axa Dragonului va trece de pe Berbec-Balanță, pe
Fecioară-Pești adică de pe casele II-VIII, pe casele I-VII. Asta înseamnă că fecioarele sunt
mobilizate să devină practice. Au nevoie să ducă mai departe un plan pe care l-au alimentat de-a
lungul anului 2014 însă fără ajutorul celor din jur, fără patrimoniul lor, ci doar cu resursele
personale. Poate fi un an în care fecioarele, în special în a doua parte a anului, să se confrunte cu
dispute interesante, cu procese, cu pierdere de patrimoniu și cu renașteri spectaculoase.
Cea mai mare parte a anului va fi marcat de conflicte sau de pierdere de vitalitate. De acest
lucru este vinovat Saturn care va intra în Săgetător, ba prin retrogradare se întoarce în Scorpion apoi
revine în septembrie în Săgetător. Asta înseamnă o mare agitație, o tensiune pe ideea că familia s-ar
putea să nu mai susțină fecioara nici măcar moral sau psihic. De altfel, jocul acesta pe care Saturn îl
face reprezintă unul al informațiilor al ideilor de autocontrol. Au nevoie să învețe de-a lungul
acestui an să se controleze, să fie puternice și extragă din tot ceea ce li se întâmplă un înțeles aparte.
Dacă nu știu să lucreze cu informația atunci au nevoie să fie asculte de cei din jur care se pricep mai
bine la lucrul acesta. Dacă nici acest lucru nu vor să facă atunci este nevoie să se preocupe de
muncă. Dacă nici să muncească nu vor, atunci destinul le va aduce probleme de sănătate localizate
fie în zona picioarelor, fie în zona rinichilor, fie prin afecțiuni ale ficatului.
De asemenea, în afara acestor componente care vizează trecerea planetelor dintr-un semn
între altul, fecioarele au de parcurs aceleași conotații apăsătoare care vin din partea lui Uranus de pe
casa a VIII-a sau din partea lui Pluton de pe casa a V-a și nu este nicio surpriza că de câțiva ani buni
Neptun pe casa parteneriatelor le aduce fecioarelor dezamăgirii față de partenerii de dialog, față de
colaboratori sau în urma parcurgerii unor dispute juridice.
Dacă nu s-ar teme atât de mult de eșec, dacă s-ar dovedi înțelepte în sensul că să extragă din
tot ceea ce li se întâmplă un sens bun și să îl pună în aplicare atunci informația anului 2015 le va
ridica pe fecioare pe un nivel superior cum nu au fost niciodată.
Pe cât de mare este încercarea acestui an, pe atât de mari sunt beneficiile și vor observa
lucrul acesta cu precădere prin impactul planetei Jupiter. Această planetă le va trece de pe casa
iluminării, pe casa personalității și le va transforma pe acestea în persoane înzestrate care la un
moment dat nu pot să se facă remarcate sau nu știu să se facă plăcute. Dacă fecioarele ar ține cont
de vocea interioară, dacă nu și-ar mai îngădui această voce interioară pesimistă printr-un dialog
epuizante al minții atunci momentele speciale de înțelepciune ale anului 2014 vor prinde rădăcini în
2015, în special în a doua parte a anului. Totuși, pentru că este un an foarte greu nu putem să nu
aducem în discuție și tranzitul lui Marte care, la un moment, dat i se opune lui Pluton și va crea
unghiuri negative cu Axa Dragonului aducând în centrul atenției ceea ce se numește de karma
plutoniană. Acest tip de karma este renumit prin duritatea cu care îl constrânge pe individ să treacă
pe nivelul următor. Fecioarele de această dată sunt protejate de o mâna destinului și nu vor fi puse
în fața faptului împlinit. Până când acest lucru se va întâmpla adică la începutul lunii iulie fecioarele
primesc avertismente, sunt îndemnate să țină cont de moralitate de bun-simț, de obraz, să
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muncească să se ridice prin rezultate benefice. Cei care nu fac acest lucru sunt avertizați că mijlocul
anului 2015 ar putea să fie încărcat de mari pericole.
Apelul la simplitate, dragoste, sinceritate reprezintă picătura de liniște pe care fecioara îl
caută de-a lungul anului 2015. Jupiter, pe de o parte ajutat de Marte de Venus sau de alte corpuri
cerești, va încerca să diversifice această nevoie de liniște, căutând să ofere fecioarei ceea ce își
dorește: explicații. Fecioara nu poate fii liniștită dacă nu înțelege de ce trebuie să fie liniștită. Nu
poate să-și ducă la îndeplinirea planul decât dacă înțelege că este util să facă acest lucru. Dacă nu-i
este îndeplinită această condiție intra imediat în stres și le va fi iremediabil afectat procesul muncii.
În a doua parte a anului, cel puțin în ultimele luni, fecioara va avea un rol foarte important
pentru cei din jur. Ceea ce va spune va rămâne, iar exemplele sale de viață vor fi dovezi de
înțelepciune pentru cei din jur și vor putea ridica nivelul în grupul de apartenență lucrând cu
informații deosebite, cu toate că multe dintre ele le întâlnesc pentru prima dată. Componenta
inspirație va aduce un mare farmec anului 2015 și îl va ridica pe acesta pe un nivel superior. Însă
știm din alte analize că Universul nu face risipă și că dacă nu sunt îndeplinite anumite condiții anul
2015 poate deveni unul dintre cei mai dificili ani pe care au parcurs în ultimul deceniu.

IANUARIE
Se bucură de o mai mare observație și o mai bună putere de cuprindere. Frământări.
Explozii temperamentale. Un conflict le face celebre. Complicații din partea unor oficiali. Soluții
salvatoare. Măsuri care nu le convin. Prietenii le afișează o barieră psihologică. Reproșează prea
ușor celorlalți că suferă. A mai multe alegeri și nu știu cum să procedeze. Energia este risipită. Idei
utopice. Legături secrete. Prea multe calcule. Trăiesc intens agresivitatea lumii. Apare o problemă
pentru care sunt deja pregătite cu un tratament. Viața li se complică. Au nevoie să se hrănească cu
lumină. Preocupări pentru profesie. Renunțe la o agresivitate. Își fac singure probleme. Ideile noi
fac apel la resursele vechi. Se simt înșelate. Plătesc cu aceeași monedă.
Fecioarele intră în anul 2015 cu bucuria că au scăpat de anumite conflicte care se desfășurau
dincolo de puterea lor de observație sau de cuprindere. De această dată însă Luna neagră se află pe
semnul lor și se simt vulnerabile pentru că nu-și pot duce mai departe un vis. Acest vis, din fericire
pentru unii sau din nefericire pentru alții, a fost împărtășit celor din preajma de-a lungul anului
2014. Din această cauză frământările fecioarelor, acum, la început de lună ianuarie, s-ar putea să li
se pară celor din jur drept pretenții fără rost.
Chiar de la începutul acestei luni, când Marte și Jupiter se vor afla într-un unchi negativ, au
senzația de neîmplinire, aceea pe care fecioarele o vor explora intens de-a lungul anului 2015 își va
face simțită prezența printr-un conflict cu propriile achiziții, cu propriul cerc de prieteni, cu propriul
corp. Acest conflict scoate în evidență fecioarelor că nu sunt bune așa cum au crezut, nu au
rezistența pe care și-au atribuit-o și nici nu pot rezolva probleme atât de repede pe cât cred. Multe
din dispune la astrale ale acestui început de an le complică oficialilor viața în sensul că le îndeamnă
să cheltuiască mai mult decât trebuie. Capul Dragonului, cel care se află acum în casa a II-a, le-a
adus o mare parte a anului 2014 senzația de confort cu lucrurile pe care le au și pe care nimeni nu le
poate revendica din fondul privat al nativului născut în această zodie. De această dată însă se uită în
jur și văd hainele uzate, obiectele din jur aproape de limita maxima a funcționării lor, iar corpul dă
semne de oboseală. Nu este un început bun de an 2015 și până când Venus va intra pe zodia
Vărsător și când ar putea să aibă șansa unui diagnostic, deci să poată înțelege clar ce li se întâmplă
și să elaboreze un plan de măsuri, să pună în aplicare anumite soluții, va trebui să exploreze aceste
temeri. Din această cauză nici nu vor simții practic trecerea într-un nou an, ci pentru ele, de această
dată, trecerea dintre 2014 și 2015 este mai mult o barieră psihologică.
După ce planeta Venus le va intra pe Vărsător, în 3 ianuarie, și apoi Mercur, în 5 ianuarie,
fecioarele vor reuși să obțină informații prețioase în urma unor conflicte deschise. Fie că dau în
judecată instituția la care lucrează ori se hotărăsc dintr-o dată să nu mai muncească atât de mult ori
să nu mai acopere problemele celorlalți. Reproșează, la început timid, apoi în gura mare, faptul că
munca pe care au făcut-o în 2014 le-au adus în pragul uzurii. Având un soare în plin tranzit prin
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casa a V-a, vor investi mult în prietenii apropiați, vor accepta căldura sentimentelor venite din
partea celor dragi și vor crede că de-a lungul anului 2015 se pot deplasa în voia acestor sentimente.
Fecioarele sunt avertizate că momentul acesta în care li se înfiripă sentimente nostalgice ori iubiri
misterioase coincide cu raportul negativ pe care Soarele îl are cu Axa Dragonului. Iubesc pentru că
au puțin, îi îndrăgesc pe oamenii care suferă la fel ca ele și cred că se află într-un univers cunoscut.
Este de la sine înțeles că acest raport de forțe se bazează nu atât pe neputința de a accepta un
compromis, ci pe revolta pe care o fecioară o are împotriva persoanelor care profită de câștigurile
sale. Din această cauză prima decada lunii ianuarie, cea care le aduce tuturor posibilitatea de a
descoperi informații importante despre sine sau despre cei din jur, zdruncină sfera de acțiune a
zodiei Fecioara și îi îndeamnă pe nativii născuți în acest semn să refuze realitatea.
Dacă vor avea în preajma lor oameni care să le ajute să-și dezvolte propria căldură, să nu se
mai teamă de faptul că, dacă nu au oameni calzi în jur, iubirea pe care au simțit-o în tinerețe sau cu
câțiva ani în urmă este ireală. Puterea lor vine prin introspecție însă fără a gândi în spectrul idelor
alimentate de-a lungul anului 2014. Chiar dacă trecerea din anul 2014 spre 2015 este mai multă
barieră psihologică, au nevoie să lase în anul în urmă toate aceste probleme. Nu sunt încurajate
acum să privească foarte departe în viitor, ci să-și folosească energia pe care o au acum pentru a
pune ordine în propria viață, pentru a descoperii cât de bine se poate trăi prin mulțumirea de a avea
exact atât cât este necesar. Ambiția prea mare, cea care a creat fecioarelor probleme în anul 2014, se
poate reedita în acest an. Or, nu este cazul ca fecioarele să repet aceeași greșeală. Se pleacă la acest
debut de an 2015, de la ideea că totuși fecioarele au învățat ceva din anul 2014.
A doua decadă a lunii ianuarie va aduce fecioarelor puterea de a vedea ce se întâmplă în
viețile celorlalți. Unii nativi născuți în această zodie vor considera că dacă se pot ocupa atât de ușor
de ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți, înseamnă că atunci când va veni momentul vor putea
aplica aceeași schemă de lucru și în cazul lor. Lucrurile nu merg așa cum își calculează însă dacă nu
spun nimănui că aspirațiile pe care le au, dacă nu împărtășesc această idee utopică, atunci relațiile
secrete pe care le au cu propriile idei, cu propriile intimități, cu plăcerile bizare, nu vor putea să le
creeze probleme pe viitor. Așadar, a doua decadă a lunii ianuarie, cea care inițiază un traseu al
sufletului, le îndeamnă pe fecioare să fie calculate, reținute la vorbă însă foarte deschise atunci când
se pune problema să ajute pe cineva aflat în dificultate.
O persoană înzestrată cu spirit de observație dezvoltat înțelege relativ repede că acum
fecioara va fugi de propriile probleme. Cu Mercur pe casa a VI-a, a muncii, stresul va fi destul de
complicat, iar rezolvarea sa va depinde mult de sentimentul de durabilitate ce l-ar putea primi
fecioarele din familie. Dacă provin din familii dezorganizate acesta este momentul când fecioarele
își vor aduce aminte de traumele copilăriei. Dacă provin din familii unde au cunoscut dragostea și
protecția atunci se vor întoarce la aceste sentimente nostalgice și vor putea să depășească acest
impas prin educația pe care o primit-o de la aceste ființe echilibrate care le-au fost părinți sau tutore.
În 12 ianuarie Marte le va trece pe casa parteneriatelor și consoarta nativului născut în zodia
Fecioară va avea zile grele pentru că va trebui să-i asculte orele întregi de predică, discursurile
lapidare sau ideile aparent organizate despre agresivitatea lumii în care trăiesc sau despre
problemele pe care le au cu oamenii care refuză să le înțeleagă. Din fericire, relația bună dintre
Venus și Uranus le ajută pe fecioare să găsească în jur oameni care nu pun la suflet tonul,
agresivitatea sau chiar aroganța cu care tratează o astfel de problemă. În locul acestor persoane
oricare altcineva s-ar gândi că așa cum un străin este judecat de o fecioară, oricine altcineva poate
să primească aceeași replică, poate să beneficieze de același tratament.
Este indicat ca o fecioară să fie mult mai atentă cu oamenii din jur, să-i observe pe cei care
trec cu vederea intonația, agresivitatea și poate chiar o anumită criză pe care o fac la adresa unei
întâmplări sau unei persoane ce a arătat fecioarei ceea ce nu a vrut să vadă. Făcând un inventar al
acestor persoane, stabilindu-și aceste repere va putea, de-a lungul anului 2015, să știe precis unde să
se întoarcă, să găsească în întunericul vieților umărul pe care să-și așeze fruntea și să se liniștească.
Viața este însă foarte complexă și la mijlocul lunii ianuarie se va pune mult accent pe
experiențele personale ale unui nativ născut în zodia Fecioară. Dacă în 2014 a ținut post, dietă a fost
atent la ceea ce mănâncă la gândurile pe care le-a avut la adresa celorlalți, 2015, chiar de la
începutul anului, le va aduce promisiunea unor împliniri mult sperate. În caz contrar, dacă au dorit
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să păcălească pe cei din jur, dacă nu s-au hrănit cu lumină, cu înțelegere, cu iertare, dacă nu au
ajutat când li s-a cerut atunci vor fi întâmpinați de confuzii, de răspunsuri vagi sau de aroganța pe
măsura atitudinii pe care au avut-o în 2014.
Cu toate că Venus are acum o relație bună cu Uranus de pe casa a VIII-a fecioarele sunt
avertizate referitor la beneficiile pe care le obțin prin muncă, prin seriozitate sau prin atenția lor pe
rezultatele efortului pe care ar trebui să-l facă pentru că toate sunt contorizate undeva în subtil,
adică este posibil, ca o formă de plată, să nu primească beneficii imediate așa cum s-ar aștepta. A
doua decada lunii ianuarie vine spre fecioare cu atitudinea care se desprinde din proverbul "Cu o
floare nu se face primăvară". Acesta este practic momentul când ar trebui să-și ceară iertare de la
cunoscuți, de la partenerii de viață, de la asociați pentru greșelile pe care le-au făcut fără să se
gândească la greșelile greșiților. Dacă dau dovadă de înțelepciune arată că provin din familii care leau transferat o educație puternică, dacă nu, atunci vom vedea fecioare disperate sa atragă atenția,
periculoase prin criticile pe care le aduc și care pot deveni de-a lungul anului 2015 un adevărat

factor de destabilizare.
A treia decada a lunii ianuarie complică relațiile fecioarei cu partenerii de dialog. Din 20
ianuarie, de când Soarele va trece pe casa muncii vor fi preocupate de ceea ce se întâmplă la locul
de muncă, dar și să lucreze cu ele însele. Acolo, pe casa a VI-a, a muncii și a sănătății, se află pe
lângă Soare și planeta Mercur și, o perioadă importantă Junon, de pe casa lucrurilor ascunse, se va
afla în conflict cu această dorință a fecioarelor de a se remarca prin muncă sau prin rezultate
obținute în mod corect. Dacă nu sunt suficient de organizate, dacă nu au experiență de viață aceste
lovituri pe care fecioarele le primesc în a treia decadă a lunii ianuarie vor avea menirea de a le
descuraja, orientându-se către mentorii mai puțin corecți ori către a-și îndrepta toată mânia,
agresivitatea sau critica spre colegii de serviciu. Dacă nu au serviciu stabil, dacă nu lucrează sau
dacă nu acordă o prea mare importanță locului de muncă atunci această energie care accentuează
casa a VI-a, și care se transformă într-o adevărată problemă începând cu 21 ianuarie, de când
Mercur va intra în mers retrograd, va însemna o agresivitate a fecioarei îndreptată împotriva
propriei persoane. Vom vedea că această atitudine nefirească se poate transpune printr-o dietă
severă, post, rugăciune, separare de prieteni, izolare sau acceptarea unei afecțiuni chiar dacă ea nu a
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fost instalată încă, doar pe baza unor presupuneri. Orice formă de auto vătămare este susținută de
această dispunere agresivă a contextului astral ca și cum dacă nu au probleme la serviciu, dacă nu
au un serviciu atunci fecioarele își caută singure probleme sau își fac singure probleme din exces de
zel. Există însă o relație interesantă pe care Saturn și Soarele o dezvoltă acum. În timp ce Soarele
primește vibrații stranii din partea lui Mercur din Vărsător, adică Soarele se simte inspirat să aibă
această atitudine nefirească, orice reper pe care îl invocă, orice factor de reglare ce-ar putea să vină
din jur va primi din partea fecioarelor o negație categorică. Dacă fecioarele sunt ajutate să se
descarce de această negație atunci pot fi aduse pe drumul cel bun pentru că Saturn de pe casa IV-a
le oferă acum repere sănătoase, exemple de bune practici sau raportarea la un membru al familiei
care a mai trecut prin situații de genul acesta și a reușit.
În 27 ianuarie când Venus va intra în zodia Pești, adică în casa parteneriatelor și a
conflictelor deschise, fecioarele se vor simți încurajate să pună în practică ceea ce este proaspăt în
mintea lor ca experiență de viață sau ca lecție. Din nefericire Luna neagră de pe semnul lor le va
crea o imagine destul de proastă. Se va vedea foarte clar că vor dori să implementeze celorlalți idei
pe care abia le-au descoperit, informații care abia au ajuns la urechile lor sau deprinderi pe care nu
le pot controla încă. Vor cădea în derizoriu sau vor sfida penibilul insistând pe această latură și
comportându-se asemenea struțului. Tot în 27 ianuarie Mercur și Capul Dragonului se vor afla întro relație pozitivă însă de această dată lecțiile pe care le primesc fecioarele la locul de muncă, ceea
ce observ acolo ori faptul că se simt bine sau nu se simt bine, genul acesta de extreme pe care-l
explorează acum, le atrage atenția și reprezintă debușeul pe care s-ar putea să nu-l găsească în
familie.
În cazul fecioarelor relația pe care Mercur o are cu Soarele, ideea care va găsi întotdeauna
resursele necesare pentru a se pune în aplicare, găsește în jur și persoane ciudate neobișnuite,
oameni cu care nu au vorbit până acum sau pe care nu i-au băgat în seamă și care devin pietre de
moară. Aceste greutăți la finalul lunii ianuarie le sunt pe plac fecioarelor pentru că le arată că se află
în fața unui obstacol și le promit că dacă îl depășesc după aceea vor fi liniștite. Retrogradarea lui
Mercur ne vorbește despre o înșelare, fie că fecioarele se păcălesc singure fie că sunt păcălită de
cineva din jur sau de o persoană care de-a lungul anului 2014 au beneficiat de imaginea și statutul
unui nativ născut în fecioară, fără ca acesta să-și dea seama, să știe sau să observe.
Când oficial se simte păcălită și nu poate râde de ceea ce i s-a-ntâmplat în mod sigur gândul
următor se îndreaptă către a-i plăti vrăjmașului cu aceeași monedă. Oricât de bine educate sunt,
gândul acesta este nativ, vine împreună cu instinctul și numai prin acesta se simt protejate de
neprevăzutul zilei de mâine sau de alchimia vieții sociale pe care n-o înțeleg sau nu o pot controla.
În felul acesta, tot ceea ce li s-a întâmplat de-a lungul lunii ianuarie, toate așteptările neîmplinite se
transforma la finalul lunii într-o sentință. Cineva din preajma unei fecioare va trebui să sufere, iar
fecioara va trebui să se bucure, se ridice privirea spre cer și să spună "Mulțumesc, Doamne!"
considerând că suferința aproapelui înseamnă dreptatea sa.

FEBRUARIE
Apela un patrimoniu. Gândurile nu sunt controlate bine. Risc. Neputința de a se folosi de
bunurile celorlalți. Strică o relație. Suferă din lipsa unor resurse. Se îndatorează. Prieteniile sunt
încercate. Invadează intimitățile celorlalți. Se debarasează de propriile opinii mai ușor. Simt o
mare presiune exterioară. Suferă. Sunt agresivi cu dușmanii. Au putere sporită prin informație.
Dispun de o mare viteză de reacție. Devin periculoase prin structurile la care apelează. Depind
prea mult de relații. Trăiesc intens. Au nevoie de evaluare externă. Parteneriatele devin
interesante. Impresii bune dintr-o zonă a asocierilor. Prea mult optimism pentru nimic. Ating o
notă misterioasă. Se întorc la o viață morală. Au mustrări de conștiință însă nu doresc să le
împărtășească. Se simt puternice prin atenția celorlalți. Un război nefinalizat le macină.
Conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului, aspect care se va consuma în prima zi a lunii
februarie, își va pune amprenta pe patrimoniul fecioarelor lăsându-le impresia că ceea ce au avut de
traversat de-a lungul anului 2014 se poate reedita și în anul acesta. Acestea sunt mai curând gânduri
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care nu au echivalent în realitate pentru că acum au în preajma lor alți oameni, iar conjuncturile pe
care le traversează sunt în marea lor majoritate noi și elementele cu care lucrează acum au o altă
țintă. Se păstrează însă fondul de risc, neputința de a administra un patrimoniu sau de a găsi soluții
imediate la problemele cu care se confruntă. Vom vedea la începutul lunii februarie fecioare care au
probleme cu atitudinea, cu autoritatea, care sunt indiscrete sau arată că înțeleg lucrurile pe care nu
le-au priceput niciodată. Din această cauză sunt avertizate persoanele care au meserii legate de
comunicare, relații cu publicul sau care sunt administratori ai unor societăți că există riscul de a face
o mutare greșită, de a strica un obiect de a pune la îndoială încrederea unui partener de dialog, de a
compromite o relație de prietenie și de a arăta că sunt puternici prin ceea ce strică. Având în
continuare Soarele în tranzit prin casa muncii, dar nu oricum, ci în opoziție cu Jupiter, justițiarul,
aceste greșeli ale fecioarelor s-ar putea să se întoarcă împotriva lor. Nu se știe dacă vor fi
deposedate de bunuri, în mod sigur se știe că vor suferi că le lipsește ceva.
De altfel, fecioarele intră în luna februarie cu teama de singurătate, dar și cu convingerea că
până și-n acest segment unde nu se gândește nimeni să facă negoț cu sentimentele, cu emoțiile sau
cu prietenia ei pot investi, pot capta atenția celor din jur, le pot oferi ceea ce cred ei că au nevoie și
și pot îndatora pe aceștia încât să simuleze relația de prietenie.
Începutul lunii februarie, prin multitudinea de unghiuri care se consuma acum le îndeamnă
pe fecioare să abordeze orice relație nouă cu expresia "Știu totul despre tine". Deși întâlnesc pentru
prima dată anumite persoane, deși li se citește pe chip frustrarea, nemulțumirea sau ambițiile
înșelate, acestea nu se vor lăsa și se vor încăpățâna să aplice aceeași metodă în cazul tuturor.
Luna plină din Vărsător va veni pentru fecioare cu avertismente. Le sunt dezvăluite anumite
manevre de culise și se gândesc dacă nu cumva locul de muncă sau procedeul pe care îl aplică,
acela care îi obligă pe oameni să trăiască alături de ei, nu cumva se află în pericol. Este inutil să mai
precizăm cât de mult se vor consuma aceste ființe, câtă grijă vor avea că s-ar putea să fie puse în
fața unor surprize neobișnuite și să nu știe cum să reacționeze. Cu alte cuvinte, prima decada a lunii
februarie va aduce fecioarelor prea multe prejudecăți. Dacă avem de-a face cu nativii născuți în
această zodie care au primit o educație bună din partea familiei, atunci această încurajare către a
lucra cu prejudecățile se orientează către un alt sector. Vor constata că au în jurul lor oameni care
sunt blocați în prejudecăți și vor încerca să-i ajute să le depășească. Asta înseamnă că Fecioara va
avea nevoie să facă apel la simplitate să se debaraseze de propriile sale obsesii și să nu ia în nume
personal dacă la un moment dat cineva cu autoritate, poate chiar un șef ori o persoană care a primit
dreptul la replică, face la adresa lor un abuz. Opoziția Soarelui cu Jupiter ar putea să însemne un
moment de lezarea imaginii față de persoane care acționează în umbră. Fecioarele care sunt
implicate într-un proces de cercetare spirituală înțeleg acum că trebuie să lase în urmă principii
periculoase pe care de-a lungul lui 2014 le-au văzut ca fiind agreabile sau plăcute. Acum printr-o
presiune exterioară înțeleg că acestea nu le pot duce decât într-un singur loc: spre patimi.
Doar fecioarele care au mai trecut prin situații de genul acesta reușesc să facă acum o
impresie bună. Cele mai multe dintre ele vor fi chinuite de gândul că intențiile lor vor fi
deconspirate ori că sunt suprasolicitate pe un tronson pe care nu mai vor să îl abordeze. Este posibil
ca la finalul primei decade a lunii februarie să primească un ordin, o comandă să nu mă dorească să
o ducă la îndeplinire și să apară o fisură în parteneriatele lor. Dușmanii fecioarelor, cei care așteaptă
în permanență să fac o mutare greșită pentru a le scoate din această schemă, nu vor avea ocazia să
vadă prea curând această fisură. Fecioarele fiind prea mult atente acum la ceea ce nu trebuie să se
știe vor fi singurele care vor observa și vor înțelege în profunzime această vulnerabilitate.
A doua decadă a lunii februarie înseamnă pentru fecioare reglare de conturi. În primul rând
vor dori să ajusteze aceste demersuri sociale prin suplimentarea informații. Chiar de pe 11 februarie
Mercur își va reveni la mersul direct și, fiind pe Vărsător și pe casa a VI-a, va aduce fecioarelor o
mare putere de concentrare pe un ideal ales încă din 2014. Vor încerca să dovedească puterea,
informația, viteza de reacție și superioritatea. Poate mai mult decât celelalte semne zodiacale,
fecioara înțelege că informația înseamnă putere și va deveni într-un timp foarte scurt o adevărată
bază de date pentru cei din jur referitor la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Vor știi totul despre
colegii de serviciu, despre persoanele cu care interacționează și abia acum, prin această putere, vor
arăta celor din jur că trecutul lor a fost dominat de ambiții.
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Așa cum știm din analiza prezentată în elementele de astrologie natală, fecioara întotdeauna
va acorda o mare importanță detaliului sau elementului care se află în planul secund, în umbră sau
lucrului care nu este observat la prima vedere. De aceea vor fi mult prea atrase de conspirații,
evenimente care s-au consum în trecutul persoanelor cu care se întrețin acum sau în trecutul unor
structuri sociale, după cum le este interesul acum. Cu cât vor acorda mai multă importanță detaliilor
cu atât vor visa la înălțimi mai mari. De aici și parcurgerea unor evenimente periculoase în care
fecioarele să-i acuze pe cei din jur că nu procedează așa cum fac ele. Nimeni, în afară de nativii
zodiei Fecioară, nu se poate consuma cu atât de multă plăcere, încântare sau interes în detalii.
Fecioarele sunt avertizate că în mijlocul lunii februarie vor fi tentate să exploreze partea
întunecată a ființei lor sau să atingă puncte sensibile ale anturajului în care au ales să se integreze.
De fiecare dată când dau peste o problemă se sperie, își fac griji pentru ziua de mâine, au insomnii,
au criză de stomac sau își suplimentează tratamentul din dulăpiorul cu medicamente.
Mijlocul lunii februarie nu va veni cu evenimente foarte ample, ci doar cu consecințele unor
fapte săvârșite, o parte în ianuarie și o parte pe ultima zonă a anului 2014. Simt că trăiesc intens, iar
asta tocmai datorită detaliilor care înfloresc în mâinile lor și devin elemente de o maximă
importanță. Este posibil ca acum să își dorească să fie evaluate, pentru că sunt atente la orice
element al vestimentației, al ideii sau al comportamentului și ar putea face o impresie foarte bună.
De altfel, acest moment de concentrare reprezintă pentru fecioare că este unul dintre cele mai
plăcute încântătoare și atractive momente de peste an.
Accentuarea casei parteneriatului, adică a casei a VII-a aduce fecioarelor posibilități de a
face un schimb de experiență eficient și interesant. Dacă sunt persoane mature care știu să-și
coordoneze faptele, care nu se aprind atât de repede atunci când le este subminată autoritatea atunci
avem de-a face cu fecioare care pot să fac o impresie bună, care se detașează de teama de eșec și
care pot să surprindă anturajul printr-un talent aparte.
19 februarie, când Soarele se pregătește să intre în zodia Pești, acesta este ajuns din urmă de
Lună și vor împlinii faza de Lună nouă pe ultimul grad al zodiei Vărsător. Pentru fecioare acesta
reprezintă un moment de maximă slăbiciune când ar putea să împărtășească celorlalți din gândurile
sale ascunse și își aleg prost persoana sau momentul. Pentru că această Lună nouă neobișnuită se
produce pe ultimele minute ale zodiei Vărsător, vor avea impresia că nu au greșit, că au făcut corect
toate calculele și că nu este nimic periculos în ceea ce li se întâmplă în această perioadă. Vor vedea
de fiecare dată când se vor arăta optimiste, ambițioase, pasionate de ceva că din jur răspunsurile pe
care le primesc vor fi negative, menite să le descurajeze. Acest lucru și l-ar putea explica dacă ar
accepta cu luciditate că împărtășirea unui secret în preajma zilei de 19 februarie este o mare
greșeală a anului 2015.
În 20 februarie Marte și Venus vor trece împreună în zodia Berbec, pe casa a VIII-a acolo
unde de câțiva ani se află planeta Uranus. Lucrurile se complică pentru că de această dată calculele
pe care și le fac fecioarele se dovedesc a nu fi aproape de realitate. Judecă totul după ambivalenta
bine rău și de aici pot apărea mai multe confuzii pentru că nu iau în calcul și faptele proprii. Judecă
doar ceea ce au făcut ceilalți și aici vor greși pentru că nu vor putea să-și îmbunătățească procesul
muncii sau eficiența în colectarea informațiilor. Venus pe casa a VIII-a poate însemna și noroc venit
din partea unor persoane misterioase. De această dată însă Marte le obligă să fie mult prea atente la
ceea ce se întâmplă în jur, iar asta înseamnă că acea notă misterioasă se volatilizează și deci își
distrug singure norocul. Din nou vor fi avantajate fecioarele care și-a petrecut anul 2014 căutând
valorile esențiale, ținând post, rugându-se, căutând să fie mai disciplinate cu cei din jur și să-și
repare greșelile pe care le-a făcut din 2008 încoace. De la începutul anului 2008 trec printr-o
perioadă de preschimbare afectivă. Încep să-și pună întrebări și își dau seama că răspunsurile nu vin
decât prin intermediul celorlalți. Dacă din 2008 până în 2011 au căutat să dea vina pe ceilalți pentru
problemele pe care le au, din 2011 încoace încep să înțeleagă că de fapt din anturajul lor sunt
singurele persoane care declanșează un conflict. Ne referim aici la relația proastă dintre malefici
Uranus și Pluton care va căpăta acum la finalul lunii februarie o notă intima personală. Războiul din
societate este adus acasă și dacă nu găsește un adversar pe măsură atunci va trece la prieteni, la
vecini, la cunoscuți pentru ca la finalul lunii februarie să arate un comportament ciudat.
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Este adevărat cuplul de planetele Venus-Marte pe casa a VIII-a le aduce suficient de multă
încredere în sine încât să nu aibă mustrări de conștiință dacă își reeditează anumite probleme legate
de apartenența la un grup sau gradul de satisfacție. Puterea pe care o au acum s-ar putea să fie
orientată împotriva celui care le ajută cel mai mult. De vina este aici Uranus care, din 2011 încoace,
le complică structura afectivă și le transformă în persoane care oferă celorlalți lecții de viață, fără să
fie conștiente de acest lucru, fără măcar să bănuiască ceva. Rolul acesta de ghid incognito nu este
unul fericit. Dacă au suficientă educație, dacă au un rafinament asupra căruia au lucrat în perioada
de formare atunci anturajul nu are de ce să evite un asemenea nativ. În cazul fecioarelor care au trăit
de pe azi pe mâine această ipostază astrală devine foarte complicată pentru anturaj și cu cât se cred
mai puternice, mai bune, mai inteligente cu atât mai aproape vor fi de polul opus.
La finalul lunii februarie fecioarele vor căuta satisfacție. Vor dori să fie iubite, iar dacă nu se
întâmpla lucrul acesta își vor apropia obiecte care să imite vocea umană sau care să le sugereze o
anumită componentă afectivă și vor evada din realitate într-un plan al imaginației unde dețin
controlul perfect.
Faptul că Soarele se află acum în plin tranzit prin zodia Pești reprezintă un îndemn la
seriozitate. Soarele se află acum în opoziție cu ceea ce știu ele sa facă mai bine, iar asta înseamnă că
vor fi mobilizate într-o direcție elementară, adică sunt invitate să-și completeze ceea ce le lipsește.
Este de la sine înțeles că toate acestea se transformă într-o lecție de viață. Vor fi lovite în punctul cel
mai dureros sau vor fi mobilizate într-o zonă unde gândirea nu poate fi atât de organizată pe cât șiar dori sau nu pot să se facă auzite chiar dacă vorbesc foarte tare. Componenta afectivă aici va trece
printr-o preschimbare stranie și fecioarele vor trece printr-o criză de personalitate și vor încerca să
își amintească ce au fost învățate în copilărie, ce modele au avut atunci, care sunt liderii pe care i-au
iubit foarte mult și unde ar trebui să ierte chiar dacă nu vor dori niciodată să spună celorlalți că au
făcut lucrul acesta.
Componenta afectiva devine astfel un vehicul important în a transfera o idee dintr-un for
personal într-o zonă socială. S-ar putea să se simtă neacceptate, respinse, alungate de la un colț la
altul și întrebate de mai multe ori același lucru. Asta le creează impresia că oricât de multe explicații
ar oferi partenerul de dialog nu dorește să țină cont de ceea ce e fecioara are de spus. Se simte
marginalizată, fericită sau încercată într-o zonă pe care niciodată nu a putut să o controleze cum
trebuie. Acest război o macină din interior și s-ar putea, pentru că îl au pe Mercur pe casa bolii,
toate aceste gânduri de neîncredere de suspiciune, care sunt explicate de fecioare prin ceea ce văd și
înțeleg din jur, să se transforme în afecțiuni. Aici vom vedea fecioare care sunt puternice și fecioare
care nu sunt rezistente la efort. Dacă la finalul lunii februarie este sănătoasă înseamnă că este un om
vertical, puternic și destinul nu are de ce să îi aplice acum o sancțiune. Dacă se va pune problema
unei pedepse atunci aceasta va veni spre fecioare în a doua parte a anului.

MARTIE
Primesc răspunsuri. Li se confirmă o bănuială. Nemulțumiri față de anturaj. Misterele
zdruncina. Au de înfruntat o acuzație. Pierd un lucru sau se distruge un edificiu. Risipirea unor
bunuri proaspăt achiziționate. Constatarea unor obiecte inutile. Inventar făcut împotriva voinței
proprii. Caracter dificil al relațiilor. Complicații generate de probleme nerezolvate în anul
anterior. Se simt invadate. Totul este concentrat. Nu vor să participe la prosperitatea celorlalți. Se
tem. Intimidarea devine o problemă. Se consideră superioare celorlalți. Superficialitatea dă vieții o
notă gravă. Sentimentul modifica orice. Se simt pedepsite. Ridică tonul. Aleg un compromis. Viața
spirituală le echilibrează. Singurătate. Tensiunile și grijile nu sunt de neglijat. Se mobilizează
repede.
În luna martie fecioarele primesc răspunsuri sau confirmări. Chiar de la începutul acestei
luni, când Soarele se va afla într-o opoziție cu Luna neagră de pe semnul lor, se vor confrunta cu
dispute stranii pe patrimoniu sau pe dorința de a se face remarcate într-un mod mai puțin corect. În
prima zi a lunii martie nu se împlinește doar opoziția Soarelui cu Luna neagră, ci și opoziția lui
Marte cu Jupiter, dar pe o altă axă, cea a caselor VI-XII. Așadar, fecioarele se simt constrânse de
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ceea ce nu au, frustrate de faptul că nu li s-au îndeplinit anumite dorințe și ar putea să refuze un
ajutor pe motiv că nu au cerut în mod implicit ori nu este ceea ce au nevoie în momentul acesta. În 2
martie Venus va trece prin Coada Dragonului și vor considera că au făcut alegeri bune, că sunt
posesoarele unui inventar informațional de excepție și atunci nu se tem pentru ziua de mâine. Se
poate vorbi aici și despre un rafinament, însă nu este ceea ce cred el. Venus în zodia Berbec
întotdeauna va fi nemulțumită de faptul că anturajul nu lucrează în același ritm cu persoana în cauză
sau are răspunsuri mult prea lente, motiv pentru care îl pune pe individ tot timpul în acțiune.
Acțiunea de acum a fecioarelor înseamnă nevoia de a li se face dreptate. Dacă judecăm după faptul
că Luna neagră se află în semnul lor, iar Venus, din casa a XII-a, încearcă să repare trecutul, binele
lor este atât de complicat, încurcat și egoist încât nimeni din jur nu va dori să fie de acord cu o
fecioară pentru că fiecare demers în care se implică, fiecare conversație la care participă împreună
cu acest nativ se va termina cu o distrugere sau o acuzație.
Așadar, începutul lunii martie înseamnă pentru fecioare contactul cu o realitate pe care nu au
cunoscut-o niciodată în forma aceasta. Ele au de câțiva ani planeta Neptun în tranzit prin casa
parteneriatelor și se jenează foarte ușor de fiecare dată când integrează în cercul personal o persoană
nouă. Acum sunt constrânse să învețe din greșelile proprii, se facă un inventar asupra a ceea ce li s-a
întâmplat în ultima perioadă și să aplice rezultatul acesta pe relațiile noi. Nu încape discuție, se vor
preocupa mult de bani, de achiziție, de obiecte inutile ca și cum acumulează în ideea că prin
achizițiile de acum se pregătesc în fața unui război despre care nu știu nimic sau, mai exact, nu au
habar când se va consuma acesta.
Venus însă trece foarte repede prin zodia Berbec și încercarea lor de a repara acel trecut pe
care nu au putut să-l gestioneze cum trebuie, conform așteptărilor, se transforma într-o inventariere.
Se gândesc mai mult la privilegiile lor decât la calitatea relațiilor. Luna plină care se împlinește în 5
martie va accentua această durere personală în fața evenimentelor pe care nu le pot schimba. Dacă
au în preajma lor oameni puternici, dacă au primit o educație bună din familie atunci complicațiile
de natură relațională, procesele în care sunt implicate, acțiunile revendicative pe care le-au inițiat ori
prin care doresc să recâștige o poziție, implică, în mod obligatoriu, extinderea cercului de cunoscuți.
Din nefericire, în luna martie vor fi obsedate să-i judece pe cei care vor să le să se apropie de ele
lăsând impresia că sunt invidioase ori ca un caracter dificil.
Totuși la finalul primei decade a lunii martie s-ar putea să obțină un mare avantaj în urma
unei provocări. Marte se află într-o relație proastă cu Pluton de pe casa a V-a și le arată că dorințele
lor sunt singurii adversari pe care nu au reușit să-i învingă. De parte cealaltă, efectul acestor dorințe
va fi unul care le va încuraja să mențină atitudinea dură, agresivă sau puternică asupra anturajului.
Toate acestea se transpun în evenimente. Aceste evenimente țin să le aducă fecioarelor noi achiziții.
Nu se vor bucura de ceea ce primesc acum, pentru că sunt suspicioase, se tem ca nu cumva micile
beneficii să nu însemne de fapt complicații ascunse sau probleme care le vor invada în a doua parte
a anului.
De altfel, pentru că Mercur se află în continuare pe casa a VI-a încearcă să realizeze o relație
pozitivă cu aglomerarea de pe Berbec și fecioarele se întâlnesc acum cu fricile lor cele mai mari și
dacă reușesc să-și controleze ori să și le învingă se vor simți revigoranți sau mult mai puternici. De
altfel, întâlnirea cu aceste sentimente abisale reprezintă cea mai mare încercare a acestei perioade.
Victoria va fi din capul locului încărcată și de efecte în planul relațiilor parteneriale. Vor fi mai
puțin critice cu partenerul de viață și mult mai echilibrate.
În a doua decadă a lunii martie fecioarele care s-au ocupat de prepararea relațiilor pe care leau stricat din egoism, invidie sau lipsă de respect vor fi foarte câștigate. Se accentuează casele VII
și VIII, iar fecioarele vor observa că plătesc foarte scump derapajele trecute. Practic, toata această
grupare de planete care în cazul lor înseamnă reașezarea relațiilor după alte reguli sau acceptarea
unor condiționări din partea celorlalți pentru a trăi mai bine, armonios sau mai frumos, reprezintă
pentru ele cele mai importante probleme pe care sunt invitate să le rezolve. Axa Dragonului se află
și ea implicată în această dispunere, iar fecioarele sunt invitate la fapte. Dacă până acum mai mult
au vorbit încercând să-i determine pe ceilalți să acționeze în locul lor sau au dorit să judece faptele
celorlalți chiar dacă acesta erau corecte, acum se văd puse ele însele în locul în care îi așezau pe
ceilalți.
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În 13 martie Mercur le va intra în Pești, pe casa parteneriatului, și au nevoie să fie mult mai
atente la cei cu care se asociază. Lucrurile acum sunt atât de concentrate pentru ele încât au
impresia că trăiesc foarte intens și că sunt obligate să procedeze într-un mod în care nu și-au dorit să
facă, adică fapte pe care nu le pot controla. Vor vedea că în a doua parte a anului, vor pune mult
accent pe ceea ce au gândit sau au făcut în această perioadă.
Asta se întâmpla pentru că în zilele de 13 și respectiv 14 martie Junon și respectiv Saturn
vor intra într-o deplasare retrogradă. Dacă Junon de pe casa lucruri ascunse mobilizează anturajul
fecioarelor fără ca acestea să-și dea seama, având față de toate aceste complicații o atitudine
ambiguă considerând că problemele sunt toate la fel, deși nu este așa, Saturn pe casa IV-a, în mers
retrograd, le aduce probleme cu emoțiile pe care nu le pot controla sau cu familia. Practic intră întro perioadă de revoltă însă acum, în luna martie, această revoltă se va contura mai curând la nivel
interior. Nu vor spune însă atât de ușor ceea ce au făcut, ci vor spune ceea ce i-a deranjat de la
începutul anului până acum. Asta înseamnă și o formă de viclenie, dar nu trebuie judecate fecioarele
după aceasta atitudine pentru că până în a doua decadă a lunii martie fecioarele se tem.
Ținând pentru ele ceea ce gândesc și simt, se protejează de acțiuni egoiste din partea
celorlalți. Fiind în această zonă a protecției, fecioarele au parte în a doua decada lunii martie de
confirmări. Mercur numai ce a intrat în zodia Pești și va trebui să le clarifice o informație. De
această dată momentul de clarificare este ales foarte prost, pentru că fecioara nu poate să facă
singură toata această analiză deoarece careul dintre Mercur și Saturn arată că nu primesc ajutor din
partea celorlalți. În 17 martie, când Uranus și Pluton își împlinesc din nou careul lor, fecioarele vor
fi atente la evenimentele sociale. Vor considera că nu pot rezolva problemele intime atât de repede
pentru că sunt foarte complicate și dureroase. Atunci vor considera că dacă se implică în
evenimente sociale, dacă nu se mai consumă pentru lucruri minore, viața va intra pe un făgaș
normal. Venus în 17 martie eliberează casa sentimentelor ascunse și intră pe casa educației și a
drumurilor lungi. În felul acesta, sentimentele se extind, iar fecioarele consideră că nu mai trebuie
să-și bată capul cu ceea ce se întâmpla acasă, în interiorul lor, de vreme ce foarte ușor găsesc în jur
oameni, cei drept puțin cam superficiali, care le antrenează în evenimente plăcute și deconectante.
Eliberându-se de această tensiune, râzând și fiind vesele, plecând într-o vacanță sau preocupându-se
mai mult de relaxare, fecioarele devin inspirate. În aceste evenimente plăcute reușesc să pună și o
notă de seriozitate, devenind un ghid, un protector pentru cei superficiali din jur cu care se asociază.
Este posibil ca spre finalul celei de-a doua decade a lunii martie să lege prietenii de durată cu
oameni cu care se întrețin acum și să se simte foarte bine cu această schimbare.
De această dată sentimentul pare modificat, problemele lor de conștiință, de dragoste sunt
îmbrăcate în haine noi însă ele au același caracter încrâncenat sau dureros. În a doua parte a anului,
începând cu luna august când Saturn își va reveni la mersul direct, fecioarele vor observa că dacă șiau neglijat această parte emoțiilor, dacă s-au asociat cu oameni cu care nu au un schimb afectiv
profund, au greșit. Totuși destinderea de acum este un mare beneficiu pentru ele.
Acestea sunt, de altfel, lucrurile nespuse sau ascunse cu buna intenție care, peste an, în
special în a doua parte a anului, se vor răzbuna. Lucrurile acestea pe care fecioarele le ascund nu
sunt reacții întâmplătoare. Ele fac lucrul acesta în mod intenționat, nevoit cu scopul de a obține un
rezultat imediat. Rezultatul imediat pe care îl urmăresc fecioarele acum prin poziționarea planetei
Venus în Taur pe casa a IX-a înseamnă elevare. Deci nu este cazul să fie judecate pentru că au
intenții atât de frumoase. Este posibil ca, ambițioase cum sunt de felul lor, să-și fi propus să repare
probleme pe care alte persoane nu le rezolvă într-o viață întreagă. De aceea vor să amâne un pic
această notă dureroasă serioasă ori severă pentru a se bucura puțin de viață.
În 21 martie Soarele va intra pe casa a VIII-a și vor observa că dau de alte tensiuni. O parte
dintre nativii născuți în zodia Fecioară, care nu și-au neglijat relațiile sociale și acum nu sunt toate
dominate de acest caracter novator, ci mai merg și pe tradițional, vor considera că sunt pedepsiți de
faptul că aceste relații se comportă ca sentimentele lor, adică trec prin criză. Este posibil ca un
eveniment interesant, unul în care Fecioara să ridice tonul sau să se impună, să declanșeze un val de
modificări de atitudine și dintr-o dată fecioara să rămână singură chiar dacă va fi în continuare
înconjurată de oameni dinamici. Asta înseamnă dinamism, agitație, complicații de natură
relațională, acelea care sunt atât de consolidate pe linia compromisului încât fecioarele, pe baza
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acestor observații de acum, ajung să-și pună mari semne de întrebare despre ele însele. Luna neagră
de pe semnul lor pune o mare greutate pe toată această construcție astrală și le îndeamnă să
răstălmăcească totul. Fecioara care este implicată într-un proces de cercetare spirituală va reuși să
schimbe această balanță a dramatismului într-o balanță a experiențelor de viață. Sentimentul de
neapartenența va fi un indicator sever al faptului că deși sunt înconjurați de oameni cu care se
întrețin, fecioarele au în această perioadă prieteni puțini. Nu-i va deranja lucrul acesta și din exterior
nici nu va fi prea vizibil. Ele știu însă ce se întâmplă cu oamenii din jur și consideră că acesta este
compromisul pe care-l fac pentru a merge mai departe.
Sentimentul singurătății cu Venus pe casa a IX-a reprezintă călcâiul lui Achile pentru acest
final de luna martie. De aceea aleg să-și folosească inspirația pentru cei din jur, de aceea aleg să
muncească mult în echipă, de aceea preferă să fie înconjurate de oameni cu care nu au schimbări
profunde, dar care le antrenează intens.
Deși din exterior lucrurile par altfel, se simt puternice, stabile și eficiente dacă procedează în
felul acesta. Pe 25 martie, când Soarele și Saturn vor fi în trigon, toată această manieră de a integra
compromisul în relațiile benefice se transformă în evenimente. Nu trebuie să neglijăm faptul că
accentuarea caselor de finalitate pentru fecioare reprezintă acum o altă problemă. Se tem de
lucrurile pe care nu le pot controla tocmai pentru că în cazul lor casele de finalitate sunt ocupate de
zodiile de foc. Experiența vieții le arată că de fiecare dată când au lăsat ca evenimentele să vină de
la sine, când nu s-au implicat, când nu au așezat cu propriile mâini piesele într-o ordine anume
rezultatul nu a fost unul bun. De această dată sunt îngrijorate că anumite demersuri care vizează
evenimente pe termen lung s-ar putea să se încheie așa cum nu își doresc. De aici și o notă
suspicioasă, neîncrezătoare față de ultimele achiziții în materie de cunoscuți, amici sau prieteni care
le promit fecioarelor o susținere substanțială. Această suspiciune va fi alimentată de faptul că
evenimentele pe care le parcurg sunt destul de complicate. În primul rând, se vor învinui, însă doar
pentru o scurtă perioadă de timp, că au făcut acest compromis și că din cauza acestei fapte și-au
pierdut puțin din originalitate. Fecioarele, în general, nu au o problemă în a se integra în marea
masă. Ele caută o zona fertilă, caută un grup în care să se integreze și apoi să se evidențieze acolo
prin discurs, atitudine, metodă efort susținere. Momentul acesta de final de luna martie este atât de
complicat pentru fecioare, dar și pentru cei din jurul lor, încât recomandarea nu vine acum doar
pentru cei născuți în zodia fecioară, ci și pentru cei care au în preajma lor nativii născuți în acest
semn. Nu este cazul să-i judece acum după tensiunea ori grijile pe care le au. Având casele de
finalitate atât de puternic accentuate nu vor spune niciodată adevăratele griji sau temerile pe care le
au. Deci cei din jurul lor nu vor știi niciodată totul, nu vor avea niciodată toate informațiile pentru a
înțelege ce se întâmplă cu un nativ născut în Fecioară. De asemenea, nu trebuie neglijat traseul
ascendent al unei fecioare care este atât de meticulos în a ordona detalii pe care ceilalți nu le văd
încât să lase impresia că se ridică foarte repede și că sunt niște răsfățați ai sorții. De altfel, nu și-ar
dori nimeni tensiunea stresul sau grijile pe care și le poate face o fecioară.

APRILIE
Redresare. Putere de observație și înțelegere. Inspirație. Li se împlinește un deziderat. Au
un mod propriu și original de a se ascunde. Îl provoacă pe cel slab. Judecă minciuna celorlalți.
Iubesc propriile minciuni. Primesc avertismente. Semnalele sunt răspândite la tot pasul. Dorințele
le pun pe drumuri. Declarații incendiare. A schimba nivelul înseamnă a trece printr-o mare
tensiune. Sunt sensibile la stres. Se mobilizează foarte bine. Cheltuieli. Vorbesc prea mult. Își
amintesc de o mare traumă. Nu pot rezolva problemele celorlalți atât de ușor. Criză. Sunt obsedate
să fugă de răspundere. Explorarea unor probleme în manieră proprie. Resping ajutorul celorlalți.
Vor să demonstreze că sunt pe picioarele lor. Beneficii de pe urma unor promisiuni făcute de alții
la slăbiciune. Confirmare. Înfruntă un adversar.
Luna aprilie vine pentru fecioare cu o redresare. În prima decadă a acestei luni Jupiter își va
reveni la mersul direct și nu vor mai fi atât de vulnerabile în fața lucrurilor care se desfășoară
dincolo de puterea lor de observație sau de înțelegere. Venus și Marte le trec acum pe casa a IX-a, a
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educației, a inspirației și a drumurilor lungi, iar fecioarele vor să o ia de la capăt. Simțindu-se
eliberate de această grijă că dincolo de ceea ce văd și înțeleg se întâmplă lucruri periculoase pentru
ele reușesc să devină mult mai disciplinate în ceea ce au de făcut. Își vor cultiva creativitatea însă se
va menține și de-a lungul lunii aprilie această notă gravă dureroasă periculoasă care are în centrul
său un secret. Axa Dragonului în continuare este activată de prezența lui Uranus, dar care în prima
decada lunii aprilie are și Soarele în preajma sa. Asta înseamnă că începând chiar din ziua de 4
aprilie când se împlinește Luna plina din Berbec, care se suprapune practic peste Axa Dragonului
fecioarele vor fi îndemnat să facă mari eforturi pentru a ieși dintr-o încurcătură. Este posibil ca
această încurcătură să fie recentă, poate chiar construită începând cu ziua de 2 aprilie, important
este că sunt atente la ceea ce se întâmplă în jur și arată că au toleranță zero față de minciună.
Fecioarele nu excelează la capitolul adevăr. Au un mod foarte propriu și original de a se ascunde de
judecata celorlalți. Se consideră firi slabe poate din această cauză sunt atât de lacome în privința
ambiției. Acum însă fecioarele vor accepta o provocare și vor anula toate greșelile pe care le-a făcut
la adresa celor din jur pentru că vor să judece minciuna foarte aspru. Sunt avertizate că în prima
parte a lunii aprilie această luptă cu minciuna s-ar putea să capete conotații periculoase. Este posibil
să descopere că în trecut au iubit minciuna de aceea s-au apropiat de oameni care denaturează
adevărul. De aici și accentuarea unei crize personale.
Este posibil ca o parte dintre cei născuți în zodia Fecioara să nu țină cont de aceste
avertismente astrale, să dea înainte cu capul, pentru că acesta este îndemnul care le vine din zodia
Berbec. Sunt neatente, ceea ce nu este un lucru obișnuit pentru fecioare și relațiile șubrede s-ar
putea acum rupe definitiv. Pentru că sunt prea mândre și doritoare de schimbare acum nu vor
reacționa, nu vor privi decât caracterul plăcut al acestor surprize. Mai târziu, când vor vedea că
golul lăsat în urmă de persoanele de care s-au despărțit nu poate fi umplute de nimeni vor suferi.
Este posibil ca adevărata suferință a fecioarelor pe marginea crizelor relaționale declanșate
prin voință proprie de-acum să aibă legătură cu un fond, cu un patrimoniu, cu banii primiți de la
aceste persoane sau cu pierderea unei colaborări ce s-ar fi putut solda cu un câștig substanțial pentru
ele. 8 aprilie reprezintă însă momentul în care fecioarele primesc un semn. Se simt revigorate, au
curaj, vorbesc tare, clar spun adevăruri usturătoare pentru ceilalți și le place foarte mult această
imagine pe care și-o atribuie.
Pentru fecioarele care sunt orientate pe o cale spirituală 8 aprilie înseamnă încheierea unei
perioade de stagnare. Abia acum își deschid aripile și se ridică spre planuri superioare, cred mai
mult, sunt mai atente la practica spirituală și au o subtilitate aparte atunci când transmit un mesaj.
Se simt bine că sunt inspirate, iar dorințele lor vizează și deplasări, poate chiar în pelerinaj, pentru a
se reîncărca pozitiv și a se detașa complet de perioada de stagnare a ultimelor luni.
Privind în urmă și având putere de analiză constată că încercările ultimelor luni sunt
încărcate de un înțeles aparte. Li s-a erodat orgoliul atât de mult încât descoperă că ideile se pot
impune și fără nervi, tensiune, grijă sau stres. Unii nativi născuți în această zodie vor simți că pot
mai mult, pentru că o mare parte din energie se consumă pentru a întreține această tensiune inutilă.
Sunt avertizați că dacă insistă prea mult pe ambiția de a se ridica și mai sus s-ar putea să ducă la
nivelul următor și tensiunea sau stresul de care, din punct de vedere faptic, nu s-a separat.
Conștientizarea de acum este doar la nivel mental, nu și în zona faptelor.
Pentru ca de felul lor sunt firi practice imediat cum această viziune asupra procesului de
muncă, asupra impactului pe care cunoștințele lor sau statutul pe care-l au devine vizibilă fecioarele
vor dori să obțină un câștig de imagine folosindu-se de acest lucru. Asta înseamnă că în 11 aprilie,
când Venus le va intra pe casa demnității sociale, se vor dezice de tensiunile și stresurile pe care lau explorat atât de intens în primele trei luni ale anului. Venus, intrând în zodia Gemeni, se va situa
practic un fereastra opoziției cu Saturn. Preocuparea lor principală va fi aceea de a combate o
nesiguranța. Vor alege să facă acest lucru prin implicarea unor persoane străine în zona lor intimă
ceea ce ar putea să fie o mare greșeală.
Lucrurile pot să meargă bine și pentru cei născuți în zodia Fecioară prin curaj. Asta
înseamnă că se pot aventura în declarații incendiare care să distragă atenția de la adevăratele lor
probleme. Dar nu toate fecioarele au funcție publică, nu toate reușesc să atragă atenția celor din jur
asupra unor probleme importante. Există și persoane care trăiesc în umbră și care își consumă

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

603

timpul pentru a-i susține pe ceilalți. Aceste persoane născute în zodia Fecioară, care până acum au
trăit în umbră, se deschid către realizări importante. Dintr-o dată cineva le propune o colaborare,
primesc un cadou sau sunt recunoscute pe poziție de consilieri în cazul unor persoane care au funcții
și demnitate publică. Ele nu își vor părăsi poziția secundă pe care o ocupă, însă se vor evidenția din
acel loc. La asta se referă în primul rând relația bună dintre Marte și Neptun ceea ce le aduce multă
încredere în sine și mulțumire. Dorințele lor cu cât sunt mai liniștite, mai corect conturate prin ceea
ce au acum cu atât mai puternic ne va fi mesajul.
Trecerea planetei Mercur pe casa a IX-a reprezintă o dovadă în plus a faptului că au fost
atente la ceea ce au gândit au simțit sau la detalii din colaborările în care s-au implicat de la
începutul anului. Dacă în primele luni ale anului fecioarele au fost acuzate că sunt risipitoare, că nu
au măsură atunci când vorbesc, cheltuiesc sau caută, înseamnă că nu se știa nimic despre această
perioadă. Mercur pe casa a IX-a le aduce consum suplimentar, dorința de a străluci prin obiecte,
podoabe, lucruri și am putea vedea acum fecioare dispuse să apeleze la un fond de rezervă pe care-l
vor epuiza imediat. Atitudinea principală este aceea de a combate elementele periculoase care s-au
desfășurat în primele luni ale anului. Prin aceste investiții sociale arată că sunt în continuare
vulnerabile în fața aprecierilor celorlalți. Nu poți cumpăra atenția cuiva cu obiecte decât dacă la
baza comportamentului este așezată o astfel de educație. Despre această traumă este vorba acum
când Pluton și Luna neagră își vor definitiva trigonului lor legând casele I și V.
Sunt avertizate fecioarele să nu-și construiască acum viitorul pe slăbiciuni. Nu este cazul să
cumpere atenția celorlalți cu obiecte și nici să-și construiască imaginea omului răsfățat atent la
ambalaj și fugind în continuare de problemele care se ascund în interior. Intrarea lui Pluton în mers
retrograd începând cu 17 aprilie îi avertizează pe nativii născuți in zodia Fecioară că vine o perioadă
de lipsuri. Aici poziția lui Pluton pe casa a V-a nu se referă neapărat la un patrimoniu material, ci la
unul de impact, de imagine, de atitudine sau de informație. Dacă își consumă energia, timpul sau
resursele pentru a străluci prin obiecte, obiectele vor dezamăgi și se va vedea și săraci și singuri.
Aceasta atitudine este singura cauză care ar putea să-i ducă pe nativii născuți în această zodie din
nou către criză. Cei care ajung acum în criză vor fi dispuși să facă mari compromisuri și de aceea
pentru mulți puterea pe care o dezvoltă cu fecioarele se poate întoarce împotriva lor.
Procedând de-o asemenea maniera fecioarele se vor simți spre finalul lunii aprilie ca fiind
părăsite de noroc. De altfel, este doar o impresie subiectivă pentru că nu sunt părăsite de noroc și
nici nu vor fi prea curând însă anumite probleme se refugiază, iar unele se împart în probleme mai
mici sau cer soluționare într-un timp scurt fără a dispune de suportul astral al ultimelor luni, acela
care îi ajuta să fie concentrați și să se motiveze foarte bine. Abia acum se va pune accentul pe
noblețe, pe inspirație, pe calități morale. Abia acum vedem dacă fecioarele sunt dispuse să vândă
totul pentru o imagine publică sau dacă devin obsedate de această fugă de propriile probleme.
Dacă se întâmplă acest lucru atunci ultima decadă a lunii aprilie înseamnă modificarea
vitezei de lucru, adică diminuarea puterii de reacție și explorarea unor probleme într-un mod
neplăcut. Vor fi din nou înșelați în schimburi, în tranzacții, în prospectarea noului sau în derularea
următoarelor etape ale demersurilor în care sunt implicați.
Deși ar fi simplu să recunoască un adevăr dureros ori să se bucure în continuare de acțiuni
desfășurate în planul secund, acum nu vor dori să iasă în evidență și această tendință se va menține
și în luna următoare. Vor încerca să capteze atenția celor din jur vorbind despre alții sau făcând apel
la exemplele de viață ale celorlalți. Vor evita să vorbească despre experiențele lor nu pentru că se
tem că le-ar fi strivite, ci pentru că sunt prudente. Această prudență folosită doar pentru o imagine
socială, doar pentru un scop materialist aduce o mare putere Lunii negre care v-a reușit să-i
compromită iremediabil. Vor deveni în a doua parte a anului după cum acționează acum. Din
această cauză trebuie să se gândească de mai multe ori dacă să facă un compromis și dacă beneficiul
pe care-l urmăresc acum nu cumva va trebui pe mai târziu plătit foarte scump.
În cazul în care sunt prudente, nu doar în a-și proteja imaginea socială, ci și în a-i proteja pe
cei din jur să nu-și facă despre ei o părere proastă, nerealistă. Având afaceri cu fecioarele care
evoluează pe scara socială, care sunt apreciate prin munca pe care o prestează, acestea devin iubite
pentru disciplina și seriozitatea arătate până acum și care pot deveni exemple de viață în zona
autocontrolului. Este adevărat dacă vor fi prea lăudate sau apreciate atunci ne va fi rușine pe motiv
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că persoanele care au această părere bună despre ele nu cunosc detalii ale unor evenimente ce s-au
consumat în primele trei luni ale anului.
De altfel, finalul lunii aprilie le răsplătește de fecioare serioase cu un beneficiu social
important. Multe dintre ele se vor dedubla, își vor preschimba înfățișare, modul de adresare,
limbajul, vor face apel la alte informații pentru că se lasă păcălite de faptul că această modificare în
bine va ține foarte mult. Această modificare în bine nu va ține foarte mult, dar este un bine real și au
dreptul să se bucure de el.
Fecioarele vor vedea la finalul lunii aprilie că în cazul lor se aplică foarte mult dictonul "Cu
ce măsură dai, cu aceea ei ". Multe din gândurile sau temerile pe care le-au avut în primele trei luni
ale anului prind acum contur și dacă au fost liniștite, calculate sau orientate pe un făgaș normal
beneficiile care vin acuma sunt pentru creșterea și dezvoltarea lor sau pentru consolidarea unei
poziții sociale importante. În caz contrar pot acuza dureri suspecte, aplicarea metabolismului apei în
organism sau depresie.
Unghiul pozitiv pe care Soarele și Neptun îl împlinesc arată că în continuare fecioarele sunt
situate sub un con pozitiv. Această șansă a vieții lor nu le aduce beneficii cu forța. Soarele nu doar
se află într-o relație pozitivă cu Neptun, ci și într-o relație negativă cu Jupiter, asta înseamnă că nu
este cazul ca fecioarele să se considere așa cum sunt apreciate, nu au de ce să-și anuleze greșelile pe
care l-au făcut conștient în primele luni ale anului, nu au de ce să uite adevăratele probleme pe care
le-au doar pentru câteva laude din jur. Au nevoie să-și folosească această inspirație pentru a-și
consolida maturitatea. Fără maturitate, o parte din problemele cu care s-au confruntat la începutul
anului revin.

MAI
Nefericire. Exprimare într-o notă dură. Reformulare. Așteptări prea mari de la ceilalți.
Devin darnici. Viitorul are semne interesante. Din nou vorbesc prea mult. Au puterea să schimbe
norocul. Primesc energie suplimentară. Știu să se conserve. Se impun. Traversează riscuri fără să
piardă nimic. Au parte de un mare beneficiu. Relațiile devin importante. Se simt dezamăgiți.
Muncesc intens. Au nevoie de succes social. Conflicte. Probleme cu patrimoniul. Sensibilitatea este
sacrificată. O problemă minoră durează prea mult. Combate tensiunea în mod eficient. Se consumă
în pasiuni. Au emoții intense. Sunt atente la avertismente. Se reglează prin muncă. O problemă mai
mare le tulbură. Au o atitudine necuviincios să față de cel slab. Dramatizează. Se orientează către
o muncă de calitate. Creativitate.
Chiar din prima zi a lunii mai Mercur va intra pe casa a X-a, a demnității sociale, și le va
aduce fecioarelor posibilitatea de a se exprima la un alt nivel. Din nefericire, această exprimare va
primi o replică dură din partea nevoilor pe care fecioarele până acum și le-au formulat. Ne referim
aici la relația pe care Mercur o are acum cu Saturn, adică opoziția care se construiește între cele
două planete, ce are menirea de a le arăta fecioarelor că ambițiile lor sociale sunt puțin cam mari.
Pentru a reuși au nevoie să împartă din nou demersurile pe mai multe etape. Cauza principala a
acestor probleme vine în primul rând din faptul că se tem să nu fie părăsite, să nu fie alungate ori
încurajate să-și facă singur rău. Nu au de ce să le fie teamă pentru că de această dată problema
complicațiilor profesionale fie se desfășoară dincolo de puterea lor de a observa sau înțelege, fie o
parte dintre aceste complicații s-au rezolvat. Sunt în continuare dornici de călătorie și dacă găsesc și
alți nativi din alte zodii care își fac planuri de viitor atunci se vor lăsa antrenați de aceste persoane
pentru a iniția un nou proiect.
În 4 mai se împlinește Luna plină în Taur, adică pe casele drumurilor și fecioarele vor
încerca să compenseze problemele pe care le au conștientizat până acum, temerile pe care le au față
de anumite lipsuri, deplasându-se. Prin deplasare fecioarele vor considera că-și schimbă norocul.
Pentru că această perioadă Jupiter nu mai este în mers retrograd se poate vorbi și despre o
preschimbare a norocului. De această dată doar ce se așază lucrurile într-o anumită ordine urmând
ca mai târziu să se poată îndeplini din punct de vedere social. Acum se luptă cu ceea ce nu au
primit, cu temerile lor și cred că fac un lucru foarte important. Dacă ar fi puțin mai libere, dacă
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deciziile pe care vor să adopte nu sunt orientate împotriva unor adversari, atunci energia lor se va
putea conserva și fecioarele vor putea să obțină un succes social mult mai rapid.
Din nefericire, fecioarele se orientează acum către lucruri care nu sunt importante pentru
viitor. Dacă vor funcție, să fie așezate într-o poziție privilegiată, să primească respect dintr-o
anumită zonă atunci cu siguranță lucrurile acestea sunt consumatoare de valori sau energie. Pe mai
târziu vor vedea că grijile pe care și le vor face exercitând această nouă funcție sau bucurându-se de
această nouă poziție sunt mult mai mari.
În 6 mai Soarele și Pluton se vor afla într-o relație pozitivă arătându-le fecioarelor că au
nevoie de risc. În general sunt firi prudente care se desfășoară, ridică tonul, se impun doar atunci
când acest gen de comportament nu afectează o bază pe care o au. De această dată se cere o
schimbare bazală, ceea ce va însemna pentru ei începutul unei perioade de stres.
Lucrurile însă sunt orientate în favoarea lor, chiar dacă au parte de un sentiment restrictiv
chiar dacă dezvoltă un atașament față de vechile obiceiuri pe care le-au arătat până acum. În 8 mai
Venus le intră pe casa prietenilor și vor putea să impresioneze un for superior prin muncă, abnegație
devotament și există, de asemenea, riscul ca fecioarele să devină și mai atașate de ceea ce cred că au
nevoie. Dacă nu obțin prin propriile forțe poziții sociale, atunci din 8 mai se vor simți îndemnate să
se apropie de un personaj puternic, să-i atragă acestuia atenția asupra realității dure pe care o trăiesc
și să-i convingă că nu pot ieși din acest impas decât obținând un mare beneficiu din partea lor.
Problema primei decade a lunii mai în cazul fecioarelor nu vine din faptul că au nevoie de
ajutor, ci din faptul că nu știu ce să facă cu acesta. Au de câțiva ani buni planeta Neptun pe casa
relațiilor și ar trebui să fie conștiente că anumite lucruri duc foarte ușor către dispută către ceartă
încât în aceste noi relații să apară dezamăgirea. Nu contează dacă sunt ele dezamăgite sau
persoanele cu care interacționează. Important este că trebuie să țină cont de avertismentul asta și în
prima decadă a lunii mai în speciale au nevoie să-i lase pe ceilalți să se ofere să le ajute. Dacă acest
lucru nu vine, chiar dacă celor cu putere de influență sau cu resurse le-ar veni ușor să ofere, atunci
să lase lucrurile așa cum sunt pentru că se reglează un deficit al destinului prin acest neajuns.
Pe principiul nimic nu se pierde, nimic nu se distruge, ci totul se transformă, 11 mai vine
pentru fecioare cu o soluție miraculoasă. De aceea reușesc să construiască un element foarte
important ori să atragă atenția celor din jur asupra unor probleme pe care le poate ușor rezolva. În
12 mai când Marte le va intra pe zodia Gemeni, adică pe casa a X-a fecioarele sunt dispuse să facă
orice pentru a obține un avantaj. În felul acesta, prin impulsul care se face vizibil în 11 mai
înțelegem că fecioarele se oferă, dăruiesc, ajută, muncesc întâi pentru ca mai târziu să aibă cui să
ceară o plată. Acest lucru vine din faptul că devin, prin necesitatea de fapt a lucrurilor, în această a
doua decada lunii mai, înțelepte. Când toată lumea înțelege libertatea în mod eronat, fecioarele
reușesc să facă o impresie bună construind edificii care să dăinuie foarte mult în timp. Acest lucru
se face contracronometru sau ca efect al unor presiuni venite de pe spațiul public, însă acest lucru
nu reprezintă un impediment pentru fecioare pentru că lucrează bine cu agresivitatea, mai ales cu
agresivitatea celorlalți.
Cu Marte pe casa demnității sociale fecioarele arată că nu rămân niciodată fără rezerve. Este
posibil ca acum, pentru că au Luna neagră pe semnul lor, trecerea lui Marte prin casa demnității s-ar
putea să le creeze impresia că îi critică prea ușor pe cei din jur. Cei care sunt lucizi și care au în
preajma lor nativii născuți în această zodie vor pune foarte ușor la îndoială cuvintele pe care le oferă
prea ușor sau ideile de care nu se atașează. Este adevărat, judecând cele pe care le-a traversat
fecioara în ultima perioadă, acolo unde nu se constată un atașament, în problema ultimelor luni,
poate fi vorba despre un conflict potențial. Dacă nu este atașată, fecioara nu pune preț pe acel obiect
și dacă-l oferă, cel care-l primește trebuie să știe că primește din partea fecioarei ceva care nu
contează pentru ea.
Din nou fecioarele ar trebui să fie atente acum la patrimoniul pe care-l au, nu neapărat la
obiecte, cu acestea lucrează foarte bine, cât mai ales cu oamenii. Lucrează greu cu oamenii și cu cât
conștientizează mai mult această greutate, cu atât își sacrifică din sensibilitatea pe care o au. Au
nevoie să accepte realitatea de fapt a lucrurilor au nevoie să vadă dacă nu cumva exagerează atunci
când văd conflicte peste tot.
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În 15 mai Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și trebuie să înțeleagă
faptul că beneficiile de acum nu pot fi proiectate în viitor. Ceea ce durează acum le vine dintr-o
ipostază sau un demers care a început de mult timp și despre care au știut de la început că durează
mult. Dacă amesteca lucrurile ajung foarte ușor la regret, dacă se pierd cu firea atunci vor primi
opoziție și din partea familiei, zonă care este acum foarte vulnerabilă.
Totuși, nu trebuie să luăm în tragic faptul că Venus acum are o relație proastă cu Axa
Dragonului sau cu maleficii Uranus și Pluton. Fecioarele întotdeauna pot să facă surprize plăcute și
16 mai reprezintă momentul în care acești nativi se calibrează. Sunt reînviate pasiune mai vechi și
acestea sunt îmbrățișate cu toată dragostea pentru a combate tensiunea prezentului. În continuare se
vorbește despre teama de lucruri ascunse pentru că fecioarele regretă foarte ușor ceea ce nu au
obținut. Nu sunt pătimașe, nu se lasă consumate de pasiune, fiind destul de disciplinate, însă
întâlnirea lui Jupiter cu Junon le arată că drumurile sunt încurcate. Din nefericire, această conjuncție
se produce pe casa lucrurilor ascunse, pe casa a XII-a, de aceea au nevoie să facă apel la o dreptate
divină, la o realitate subtilă, să facă apel la anumite emoții pe care nu le-au luat în considerare în
ultima vreme. Dacă sunt în general persoane active, care trebuie să se mențină în acest tonus atunci
se vor orienta cu toată puterea lor împotriva unui lider. Nu au nevoie de argumente, pentru că și le
construiesc singure, tocmai de aceea este nevoie, pentru a nu strica totul, ca fecioara acum, în a
doua decada lunii mai, să facă apel la educație.
Ar trebui să accepte cu mai multă determinare avertismentul astral pentru că din 19 mai
Mercur le va intra în mers retrograd și confortul pe care au mizat până acum se risipește. Viața
socială va fi din nou marcata de anumite complicații, de un stres pe care îl pun pe faptul că trec
printr-o perioadă a vieții mai complicată sau pe tensiuni care vin din anul anterior. Retrogradarea lui
Mercur pe casa a X-a le aduce fecioarelor dificultate în a evalua munca celorlalți sau în a înțelege
care este rostul pe care-l au în grupul de apartenență. Dintr-o dată se comportă ca și cum au uitat
toate refuzurile sau își mai amintesc de dezinteresul pe care persoanele din jur l-au arătat față de
munca unui nativ născut în această zodie. Faptul că uită, nu reprezintă o problemă atât de mare, ci
pe baza acestei uitări fecioarele o iau de la capăt pe alte drumuri cu toate aceste demersuri.
Soarele le intră pe casa a X-a în 21 mai și putem vorbi aici despre ambiții duse mult prea
departe, chiar împotriva celor care refuză să participe la aceste demersuri. De asemenea, știm din
observațiile cu caracter general că fecioara poate minții cu multă convingere, reconstrui o realitate
în care să creadă și prin aceasta să-i convingă și pe colaboratorii săi. Este posibil ca după ce Soarele
intră pe casa a X-a să nu aibă atât de mult proleme cu memoria, cât cu sinceritatea. Acolo unde vor
cu orice preț să obțină ceva spun că nu-și amintesc și o iau de la capăt. În realitate, mint și ar trebui
să țină cont de faptul că minciuni când Pluton agasează o planetă individuală vor exista întotdeauna,
la fel și consecințele negative din partea grupului față de individ. De această dată cele pe care le
spun se întorc împotriva structurii afective, acuzându-le că sunt prea atașate, prea ambițioase față de
cei care i-au ajutat dezvoltând o atitudine necuviincioasă.
Nu este însă o surpriză. Aceste lucruri complicate vin asupra tuturor în anul 2015. Astfel,
din 22 mai când Marte se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului trebuie să se aștepte că viața
le va învăța cum să trăiască, pe ce drum să meargă și ce oameni să-și țină aproape.
Cu alte cuvinte finalul lunii mai vine spre fecioare cu lecții de viață. Este posibil ca o parte
din nativii acestei zodii să învețe despre cum este să trăiești cu puțin, cum să te descurci fără să
responsabilizezi alte persoane. Alții învață să-și controleze firea, temperamentul, adică sunt
îndemnați să nu facă abuz de cuvinte, de atitudini sau de forță. Relația bună pe care Marte o are cu
Axa Dragonului nu poate media tendința Nodurilor însă le vorbește fecioarelor despre beneficii
legate de progresul moral.
Chiar dacă Marte are o relație bună cu Axa Dragonului se ceartă cu Neptun și se întâmplă ca
aceste lecții de viață să fie oferite fecioarelor de adversarii lor. Nici că se putea o situație mai
complicată, mai apăsătoare sau mai enervantă. Dacă în privința controlului bunurilor materiale
lucrurile pot fi cumva ținute sub control, spre finalul lunii când și Mercur se va întâlni într-o
conjuncție cu Marte va fi foarte greu ca fecioarele să-și țină gura. Vor vorbi mult, concentrat, vor fi
deosebite critice și se vor mândri cu faptul că nu vorbește nimeni mai mult decât ele, nimeni din
jurul lor nu au atât de multe informații așa cum dețin ele.
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Dacă fac această greșeală atunci sunt avertizate că atrag din jur o disprețul. Fecioara poate să
treacă mult mai ușor peste această lipsă de respect. Acum însă îi va fi greu pentru că situația este
altfel. Venus în zodia Rac le îndeamnă pe fecioare să ceară respect și acolo unde îl primesc pot
trece, în ciuda aparentelor, peste toate celelalte neajunsuri. Cu alte cuvinte progresul unei fecioare
acum nu vine așa cum cerea, prin bani, funcție, avere sau atenție, ci prin respect. Respectul îi ajută
pe nativii născuți în această zodie să vadă care este calitatea celui cu care lucrează și cum ar trebui
să fie pe viitor. Conștientizând cum se simt ele în fața respectului vor realiza cât de important va fi
pentru partenerii de dialog pe care-i vor avea începând cu luna iunie dacă îi va respecta. Există însă
riscul ca acest respect să fie construit în mod disimulat sau inventat. Știm, societatea de consum
încurajează fățărnicia și există riscul ca fecioarele să atingă această li extrema. Planetele din gemeni
primesc replici dure din partea lui Neptun și aceste lecții de viață sunt premeditări ale unor
evenimente pe care Fecioara a refuzat să le vadă ca fiind importante.

IUNIE
Dificultăți relaționale. O simplă dorință de reușită le duce spre dezamăgirea. Beneficii
deșarte. Consiliere. Așteptări nerealiste. Ambițiile consumă prea mult. Solicitări refuzate. Uite
durerea. Dificultăți în a lucra cu valorile spirituale. Credința este zdruncinată. Se simt invadate.
Lucrează prea mult pentru grupul de apartenență. Parteneriate încercate. Dificultăți care durează
de mult timp. Repercusiunile lipsei de atenție devin enervante. Probleme cu fuga de la locul faptei.
Caută un umăr pe care să plângă. Au nevoie de căldură. Mișcarea valorilor. Caută să fie protejate.
Vulnerabilitatea le consumă prea multă energie psihică. Invocă dreptatea. Fug de sărăcie.
Indiferență față de anturaj. Pun în pământ semințe pentru evenimentele finalului de an. Un
eveniment plăcut compensează tot deficitul lunii.
Prima jumătate a lunii iunie va fi destul de dificilă pentru cei născuți în zodia fecioară. De
altfel, va fi practic o continuare a ceea ce s-a întâmplat în luna anterioară. Un vârf al acestui interval
reprezintă Luna plină din 2 iunie când anumite puncte sensibile legată de carieră, expresie personală
cunoaștere sau devenire ar putea să transforme o simplă dorință de reușită într-o mare dezamăgire.
Luna plina din 2 iunie primește o influență negativă din partea Lunii negre despre care știm că se
află în plin tranzit prin semnul lor. Fecioarele sunt judecate prea aspru de ceilalți și din această
cauză pentru a se apăra, ar putea să dea dovadă de neseriozitate, dar nu oricum, ci până pe 5 iunie,
când Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse și vor beneficia de atenție din partea celor care ar
putea să ajute. Astfel, conflictele din primele zile ale lunii iunie vor putea fi rezolvate prin ajutor
străin, prin consultanță de specialitate sau consiliere.
De altfel, mulți din cei care sunt aproape de nativii născuți în fecioară vor observa că marea
problemă a acestei perioade constă în faptul că fecioarele sunt puțin cam împrăștiate. Nu știu să
ceară și deci nu știu să primească însă sunt foarte ambițioase și vor ca solicitarea, care nu este
înțeleasă nici măcar de ele însele, să fie înțeleasă de protectori.
Mercur aflat acum în mers retrograd, aflat într-o relație interesată cu Capul Dragonului
încerca să le atragă atenția fecioarelor asupra unei pierderi importante. Vor prea mult de la viață sau
vor ceea ce nu li se poate oferi și de aici obsesia reparării trecutului ar putea să le compromită toate
șansele rezervate acestei perioade.
Pe ultimul segment al zodiei Rac Venus va încerca să le atragă atenția asupra asocierii. Li se
spune ori înțeleg din observațiile pe care le fac evenimentelor din ultima perioadă că au mai multă
putere dacă se integrează într-un grup, dacă obțin garanția susținerii din partea unor structuri. Doar
așa se revigorează acum, doar prin această susținere fecioara reușește să uite durerea pe care a
traversat-o în prima parte a anului 2015 sau de-a lungul anului 2014.
În 5 iulie Venus intră în zodia Leu și le îndeamnă să se ocupe de suflet. De altfel, cât a
rămas din luna iunie adică cea mai mare parte, vor cântări mult faptele pe care le-au săvârșit și vor
considera că le pot repara sau pot depășii anumite dificultăți dar dacă se orientează către valorile
spirituale. Știm că valorile spirituale ale fecioarei atunci când sunt îmbrățișate devin categorice.
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Este cunoscut faptul că o fecioară orientată pe o cale spirituală își calculează fiecare pas până când
atinge punctul pe care și l-a stabilit.
De această dată însă cei mai mulți nativi născuți în această zodie vor încerca să fac o
combinație. Pe de o parte vor visa la faptul că sunt iertate de un for superior, de divinitate, iar de
parte cealaltă speră să scape de aceste poveri pentru a se răzbuna pe cei care le-au jignit sau le-au
umilit. Practic, prima decadă a lunii iunie le vorbește fecioarelor despre seriozitate. Acolo unde nu
exista seriozitate există spirit critic, iar de aici și până la acuzații nefondate nu este decât un pas.
Situându-se pe această poziție ofensiva fecioară ești fac singur dușmani. Fie că au la bază o traumă
din familie pe care vor să o rezolve imediat fie că un adversar social a intrat cu ciubotele în viețile
lor din tigaie. Indiferent de motiv sunt dure și speră să aibă ocazia dacă nu în această lună, atunci
până la finalul anului, să se răzbune.
Întreaga conjunctura astrală a primei decade a lunii iunie le vorbește despre necesitatea
purificare destinului. Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor ridica acum greutăți foarte mari și cu cat va trece timpul cu atât vor înțelege ca aceste
greutăți pe care cred că le-au ridicat pentru alții de fapt l-au ridicat pentru ei înșiși. Purificarea,
pentru fecioare, este acum un proces laborios, amplu și destul de dureros pentru că este întreținut și
de relația proastă a lui Chiron cu Luna neagră de pe axa caselor I - VII. Acolo unde nu există
purificare spirituală, există sancțiune sau dezicere. Fecioarele care nu învață lecția destinului sunt
acum trădate, iar trădarea va fi pentru ele extrem de dureroasă.
Din 12 iunie fecioarele revin cu picioarele pe pământ. Retrospectiva primelor zile ale lunii
iunie, adică prima decadă, le-a ajutat să vadă mult mai clar poziția pe care o au în grupul de
apartenență. Am văzut că acum plătesc o poliță celor din jur sau se află într-o perioadă delicată a
destinului în care sunt
foarte vulnerabile și
deci ușor de lovit de
cei din jur.
Revenirea lui
Mercur la mersul direct
pe casa demnității
sociale arată o șansa
pentru fecioare. În
sfârșit se deschide noi
porți, sunt apreciate și
pot să-și ascundă cu
mai mult tact o anume
doză
de
lăcomie.
Pentru că lucrurile
merg bine pe zona
publică, lasă deoparte
și
gândurile
de
răzbunare
pentru
vremuri mai tulburi. Acum însă revenirea lui Mercur la mersul direct este pentru fecioare semnul că
pot spera din nou. Neptun însă pe casa parteneriatelor, aflat pentru câteva luni în retrogradare, aduce
vieții o nota grea, dificilă. Cu alte cuvinte se bucură de realizări sociale, de atenție din partea
celorlalți însă în relațiile personale lucrurile rămân la fel de dure sau poate mai mult. Relația proastă
dintre Marte și Lună neagră arată în continuare riscul la care sunt supuse fecioarele. Dacă nu își
controlează această dorință aprigă de a răni, de a face dreptate atunci își fac rău singure sau își fac
dușmani singure. Sunt acum într-o perioadă în care oamenii foarte ușor se simt dezamăgiți de ceea
ce ar putea să vină din partea unei fecioare. Dacă aceasta va mai face și pe judecătorul atunci aceștia
au un motiv în plus să le părăsească.
Sunt cumva constrânse să țină cont de aceste lecții de viață ca și cum se află acum la
cumpăna dintre două mari perioade ale vieții. Repercusiunile faptelor trecute le ajung acum din
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urmă și pe de o parte trebuie să le facă față acestora, iar de partea cealaltă vor să se gândească și la
viitor nu atât de dragul lor, cât de dragul celor de care trebuie să aibă grijă, familie, copii.
În 15 iunie Saturn, prin retrogradare, trece în zodia Scorpion adică pe casa a III-a și le
limitează acestora puterea de expresie. Se bucură însă că am scăpat de o greutate în familie și că
dacă acolo lucrurile sunt liniștite atunci de fiecare dată când trec prin probleme pot fugi însă nu de
familie, pentru că acolo au în permanență un umăr pe care să plângă. Relația bună a Soarelui cu
Junon reprezintă de fapt și o relație buna a lui Marte cu Junon, deci lucruri ascunse acum sunt
orientate prin caracterul lor negativ către alții.
Luna nouă care se va împlini pe ultimul grad al zodiei Gemeni va face o comunicare stranie
cu Saturn care se află pe ultimul grad al zodiei Scorpion. Semnul acesta face referire pentru cei din
jurul nativilor născuți în fecioară că aceștia pot coabita cu orice fel de oameni. În realitate, se tem ca
nu cumva pierzând această poziție să nu rămână dezveliți sau fără posibilitatea de a se exprima
public printr-o poziție sau funcție.
Multă agitație se conturează în viețile fecioarelor în această a doua decadă a lunii iunie. Pe
de o parte au nostalgii, pe de altă parte își stabilesc modele greșite și vor să fie apreciați așa cum
sunt modelele. Această doză de naivitate va putea fi ascunsă destul de ușor prin relația bună a lui
Mercur cu Capul Dragonului prin care fecioarele primesc un sentiment cald din partea unui personaj
cu imagine publică. Această relație bună a lui Mercur cu Capul Dragonului are rolul de a le atenua
senzația de durere care le-a dat dureri de cap în ultima perioadă. Acum nu se tem nici măcar să
provoace pe cineva din jur, dar nici să participe la o mișcare a valorilor mult prea rapidă față de cum
pot ele acum. Nu au nicio reținere, iar teama și-o ascund foarte ușor ajungând foarte simplu ca
anumite discuții în contradictoriu să se transforme brusc în conflicte.
În 21 iunie Soarele intră pe casa protectorilor și foarte curând acest lucru se va întâmpla și
cu planeta Marte. Cât timp Soarele va trece prin zodia Rac, pentru fecioare va însemna o perioadă
de coagulare. În general, o fecioara va fi tot timpul interesată de manieră în care se exprimă, se
desfășoară sau evoluează un vărsător. Soarele acum prin casa a XI-a, în analogie cu această zodie,
înseamnă pentru fecioare sporirea interesului pentru relaționare deschiderea către comunicare și
renunțarea la acele dorințe de răzbunare venită dintr-o dezordine mentală.
De altfel, în 22 iunie când se împlinește relația bună dintre Jupiter și Uranus, fecioarele vor
fi încurajate să aducă la lumină informații bune despre comunitate, despre ele însele sau despre un
anume patrimoniu pe care doresc să-l administreze. Această ultimă parte a lunii iunie poate însemna
și un mare beneficiu la capitolul câștiguri materiale. Dacă până acum fecioarele nu au dorit să
distrugă armonia din jur, dacă am muncit fără să ceară în mod implicit ceva în schimb, acum vor fi
răsplătite pentru tot acest efort. În primul rând nu se vor mai simții atât de vulnerabile, apoi ideile
care le-au fost respinse până acum vor fi apreciate prin această componentă a nemulțumirii. Cei din
jur vor vedea că dacă au fost nemulțumiți de criticile venite din partea zodiei fecioară înseamnă că
aceasta a avut dreptate. Dreptatea aceasta îi motivează să facă gesturi remarcabile, să se ridice
deasupra celorlalți ca și cum până acum nu li s-a întâmplat nimic rău.
Fecioarele care sunt acum într-o perioadă de formare s-ar putea să facă gesturi greșite. Vor
considera că norocul acesta care vine spre ele acum este mult prea puternic și își pot permite să lase
în urmă relații proaste care până acum le-au chinuit. Fac acest lucru pentru că doresc să se protejeze
să fugă de sărăcie, de regrete sau de probleme.
Abia din 24 iunie vor observa că nu au încă înțelepciunea necesară să facă gesturi atât de
categorice fără să sufere puțin. Marte le va intra pe casa prietenilor și vor încerca să modifice
aceasta atitudine considerând că este de datoria lor să producă astfel de schimbări. Redobândirea
confortului psihic va fi acum un obiectiv foarte importantă și grăbindu-se, vor pierde din vedere
elemente importante. Pe de o parte, îi vor jignii ușor pe cei din jur, iar de parte cealaltă vor abuza de
sănătatea lor și vor crede că pot să facă față unui nou efort. De altfel, conflictele pe care le-au
traversat de la începutul anului până acum sunt simplificate fără a fi rezolvate. Pur și simplu întorc
privirea în altă parte și prin asta cred că dovedesc detașare. Foarte ușor ajung la indiferență, iar
indiferență pe care le arată celorlalți acum anturajul le-o va întoarce spre finalul anului.
Dacă toate aceste idei nu se transpun în evenimente, fecioarele pot să considere că viața
poate trece peste și peste aceste probleme fără să lase urme deci nu trebuie să se preocupe de
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locurile acestea. În 27 iunie când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului toate
aceste idei avertismente sau sugestii se transpun în evenimente. Pierd bani, bunuri, există riscul să
nu mai fie plătite așa cum li s-a promis, pierd susținere sau cineva își dovedește puterea forța și
autoritatea umilindu-le.
Așadar, este mult prea important pentru cei născuți în zodia fecioară ca întreaga luna iunie
să facă apel la un for superior, să se bucure că trăiesc, că au oameni în preajmă, să se roage, să țină
post să se întoarcă spre puritatea sufletului pentru că altfel răspunsul negativ venit din anturaj va fi
unul imediat. De altfel, vor vedea că dacă se lasă în voia unor evenimente plăcute pe motiv că dacă
fac toți ceilalți pot să facă și ele, rezultatele negative vor veni în primul rând în ograda lor și dacă va
mai rămâne ceva va trece și la alții.

IULIE
Probleme afective. Se împiedică de un obstacol u. Dau importanță prea mare problemelor
pe care nu le pot rezolva. Se întâlnesc din nou cu invidia, răutatea sau dorința de răzbunare. Se
bazează prea mult pe cei care au dezamăgit. Demersuri grele. Munca poate fi istovitoare. Un
deficit intern atrage atenția asupra unor cheltuieli. Se simt vulnerabile. Agresiunea crește. Se
redresează pe segmentul credinței. Oboseală. Ating un vârf într-o problemă personală.
Parteneriatele inițiate cu mare bucurie. Încercări ce vin din zona parteneriatelor. Mustrări de
conștiință. Pericole ciudate. Greșeli ce apar în momentul în care au dorit să repare ceva. Se
întâlnesc cu păcatul. Se simt lovite și marginalizate. Pot înfrunta cu mai mult curaj duritatea
celorlalți. Au putere de convingere. Depășesc un impas. Curaj. Contact cu o energie binefăcătoare.
Vindecare. Descoperirea unui sens pozitiv. Viața se schimbă prin protecție. Dispun de o nouă
formă de înțelegere. Nevoie de acțiune. Atenția și rezistența la efort sunt mărite.
Luna iulie vine pentru fecioare cu probleme afective. O parte a acestei luni Marte se va afla
în fereastra opoziției cu Pluton chiar pe axa sentimentelor. Acest lucru însă nu le va împiedica pe
fecioare să creadă că sunt din nou mult mai bune decât au dovedit până acum.
Chiar din prima zi a acestei luni Junon va intra pe semnul lor și le va aduce posibilitate de a
relațional pe un alt nivel. Asta înseamnă că își aduc aminte de relații mai vechi, de oameni care s-au
aflat în preajma lor, cu care am colaborat și vor să și-i apropie pe aceștia. Din nefericire, întâlnirea
planetelor Venus și Jupiter într-o conjuncție, arată că gândurile lor sunt ascunse și că nu este cazul
să credem că fecioarele și-au revenit și că sunt așa cum declară. Au ambiții foarte mari și de această
dată forța lor socială nu va fi susținută pentru a obține progresul pe care și-l doresc.
Chiar din doi iulie când se va împlini Luna plina vor vedea că invidia, răutatea sau o dorința
de răzbunare le macină. Ceea ce este interesant începe chiar cu ziua de 2 iulie când planeta Marte se
află într-o relație proastă cu Axa Dragonului. Faptele trecutului le ajung din urma și această karma
plutoniană, care afectează toate zodiile, se transpune în cazul fecioarelor prin lovituri în imaginea
publică sau lovituri aplicate cercului de prieteni pe care ele se sprijinea. Nu este important că acum
le veni mult mai ușor să vorbească și să se exprime față de un auditoriu. Important este că mesajul
pe care-l transmit nu mai are atâta greutate, nu mai atrage atenția atât de mult. Din această cauză vor
fi acum îndemnate să facă fapte mari. Se vor apropia de demersuri grele, apăsătoare și vor încerca
să facă această muncă istovitoare încercând să compenseze un deficit intern. Fecioarele care se află
în perioada de formare primesc din partea celor din jur circumstanțe atenuante. Nu același lucru se
va întâmpla și cu cei care au o experiență de viață și care vor să lase o urmă a trecerii lor. Dacă
trecutul lor nu are rezultate pozitive atunci fecioarele nu vor avea de ce să se lege pentru a ieși din
acest impas. Se vor adânci și mai mult în drame afective considerând că se întâmplă lucrul acestea
pentru că de fapt nimeni nu le iubesc.
O lovitură foarte dură vor primi fecioarele în preajma zilei de 6 iulie când Soarele se va afla
într-o opoziție perfectă cu Pluton. Acesta este momentul când vor fi dezamăgită și la rândul lor vor
dezamăgi, dar toate aceste sentimente arată tuturor că acum este vulnerabilă în fața agresiunilor de
tot felul. Fie că se rănesc singure, se taie la un deget în bucătărie sau se lovesc la picior în timpul
mersului, această problemă lasă o amprentă dură asupra corpului.
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În 8 iulie Mercur va intra în zodia Rac pe casa a XI-a și aceste neglijențe ar putea să fie
ascunsă. Totuși, semnul acesta care le lezează pe fecioare este însă accentuat de visele pe care le au.
De câțiva ani buni fecioarele speră că din cer le va cădea un mare noroc și folosindu-se de acesta ar
putea să obțină un mare avantaj față de adversari. Adversarii fecioarelor nu pot acționa acum atât de
dinamic, atât de agresiv și de puternic pentru că sunt marcați de oboseală acută. Fecioara iese în
evidență pentru că acum vorbește repede, mult, își amintește lucruri care s-au întâmplat cu mult
timp în urmă și arată că dispune de o memorie puternică. Pentru că aceasta nu este singura lună
încărcată de contrarii pe care fecioarele le parcurg, faptul că trec de la o extremă la alta nu
reprezintă o mare surpriză pentru anturaj. Imediat după ce ating cota cea mai înaltă, vârful cel mai
înalt, fecioara se declară învinsă, dezamăgită sau obosită. De aici și impresia pe care anturajul o are
față de o fecioară că trece prea repede de la o extrema la cealaltă și deci nu trebuie să se țină cont de
părerile sale.
Dacă nu trebuie să se țină cont de părerile sale în mod sigur trebuie să se țină cont de
inspirația pe care o au. Relație bună pe care Marte și Neptun o au acum le aduce pe fecioare în
postura de a obține un avantaj față de partener. Fie că în confruntările directe reușesc mai mult, fie
că în sfârșit obțin iertarea pe care au cerut-o de mult timp. În starea aceasta de bucurie sunt dispuse
să lucreze mai mult, să facă efort susținut sau să împartă din ceea ce au cu ceilalți, ceea ce până
acum nu a fost posibil. Dacă acest lucru se întâmplă la scenă deschisă, atunci fecioarele arată că șiau depășit o încercare majoră anului 2015.
A doua decadă a lunii iulie vine spre fecioare cu mustrări de conștiință. Vor avea impresia
că s-au înșelat în privința unor opțiuni și vor dori s-o ia de la capăt. Vor avea timp să mediteze
asupra acestui subiect exact cat ține această decadă pentru că în decada următoare Soarele va trece
pe casa lucrurilor ascunse și nu vor mai avea atâta șansă din partea destinului. Acum Mercur se află
într-o relație proastă cu Axa Dragonului și aceste mustrări de conștiință sunt invocate prin
necesitatea de a repara punctual o eroare personală. Este puțin probabil ca aceasta eroare personală
să poată fi ștearsă așa cum doresc ele, dar cu toate că nu se ajunge la rezultatul scontat poate apărea,
tocmai pentru că este vorba despre Mercur pe casa a XI-a, o anticipare interesantă. Lucrurile sunt
atât de încurcate pentru fecioare încât fără să intenționeze acest lucru ele motivează că instinctul se
dovedește a fi mult mai util decât judecata. Instinctul care le îndeamnă să repare o greșeală
personală se comportă ca și cum anticipează faptul că în viitor această tendință de reparare va
deveni o necesitate pentru a împlini un deziderat important la acea vreme. Relația proastă pe care
Soarele și Uranus o definitivează în 13 iulie arată că în acest moment de slăbiciune fecioarele ar
putea accepta condiții improprii de muncă sau aleg din proprie inițiativă să coboare standardul în
relații. De asemenea, vor motiva că instinctul intuiția sau o vocea conștiinței le dictează să
procedeze în felul acesta. În multe din cazuri vom vedea fecioare care provoacă singure această
suferință considerând că rezolvă o problemă personală sau compensează o greutate pe care au
provocat-o celorlalți. Nu putem însă să judecăm oamenii după ceea ce vedem din exterior, deci
după aparențe. Însă noi, pentru că studiem astrologia, nu vom cădea în păcatul de a judeca
fecioarele doar pentru că din exterior se vede că au hotărât să coboare standardul. Cu siguranță o
parte din aceste motivații sunt reale și dacă judecăm această orientare după trigonul pe care Soarele
și Chiron îl împlinesc atunci in mod sigur vom înțelege că această decizie are propria ei rațiune.
Unii vor gândi că se vindecă în momentul în care se simt cu conștiința împăcată chiar dacă nu pot
explica într-un mod inteligibil pentru toată lumea de ce acum situația aceasta este atât de bună
pentru ei.
În același ton al înțelegerii profunde, mijlocul lunii iulie, când se împlinește opoziția lui
Marte cu Pluton aduce această decizie de a trăi cu puțin sau de a modifica standardul renunțând la
anumite pretenții, drept soluție salvatoare. Nu doar fecioarele, ci toate semnele zodiacale sunt lovite
de această relație proastă a lui Marte cu Pluton. În cazul de față această agresivitate, această
explozie de duritate sau chiar de răutate va lovi zona emoțională. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns
prin ceea ce s-a întâmplat până acum, fecioarele vor fi dezamăgite de cei în care au crezut și își vor
aminti că în această perioadă vieții lor aceasta reprezintă o constantă. Fecioarele care sunt în
perioada de formare, care au multe de învățat despre cum sunt relațiile dintre oameni, tocmai pentru
că au acum un Saturn retrograd pe casă educației primare vor avea față de cei care îi dezamăgesc
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reacții necuviincioase. Se vor dezice de anumite prietenii și vor arăta mai multă duritate decât
primesc din partea celorlalți. Practic acesta este și rolul lui Saturn pe casa comunicării, de a învăța
pe fecioare că nu poți ști care este gustul unei felii de pâine doar citind despre asta într-o carte.
Deși, după cum vom vedea la momentul acela în analizele săptămânale, nicio nenorocire nu
vine singură, după ce Marte i se opune lui Pluton, Mercur va împlini același tip de unghi cu Pluton
și va accentua această axă a relațiilor, răsturnând situații necunoscute și aducând un plus de
dezamăgire peste nefericirea care se instalase deja. Însă lucrurile se pot rezolva prin apel la
experiențe personale. Tocmai de aceea, cei care sunt tineri sau în perioada de formare, care
recunosc imediat că au mai trecut prin situații de acest fel vor depăși cu bine acest impas. Întâlnirea
lui Mercur cu Marte înseamnă putere de concentrare și dacă reușesc să facă apel la aceste experiențe
benefice atunci nimeni nu va putea să-i convingă de faptul că sunt vinovați de ceva. Chiar dacă se
simt dezamăgiți prin această conjuncție minunată, vor putea s-o ia de la capăt. Există însă un
neajuns, faptul că Marte se află într-un semn în care nu se simte bine, în zodia Rac, dar dacă se
îndeplinește această condiție a experiențelor benefice, totul se poate simplifica.
În 19 iulie Venus le va intra pe semnul lor și vor vedea că norocul le intră-n casă. Se simt
puternici și pot înțelege mult mai ușor care sunt puterile la care apelează și cum pot să se simt în
siguranță. Momentul în care Venus intra pe zodia lor, chiar dacă acolo nu se simte bine, așa cum se
întâmplă și cu Marte, fecioarele pot foarte ușor să transforme durerea și nemulțumirile într-o formă
de energie aparte. Jupiter se află în continuare pe casa iluminării și orice formă de orientare
spirituală ajute să își sublimeze frica prin energie superioară. Imediat vom vedea fecioare care pot
să ofere celorlalți recomandări pertinente despre cum se poate depăși un impas. Ajutându-i pe
ceilalți și ajutându-se și pe ele însele. Acest schimb interesant care se realizează între cei care au
suferit și au înțeles de ce se întâmplă acest lucru și cei care se află acum în impas și pe care îi vor
ajuta în mod real le va face pe fecioare să constate că se vindecă ori depășesc un mare obstacol al
anului 2015 și implicit al vieții.
Având la bază aceste experiențe, fecioarele pot să-și împlinească un vis. Finalul lunii iulie
chiar dacă pentru mulți înseamnă inițierea unei perioade de pedeapsă, pentru ele înseamnă contactul
cu o reușită remarcabilă. Drept dovadă astrală este ridicată relația bună care se construiește între
Mercur, aflat pe ultimul segment al zodiei Rac și Saturn retrograd din Scorpion. Cât de curând,
adică la începutul lunii august, Saturn își va reveni din mersul retrograd și aceste lecții de viață
dureroasă vor intra în normalitate. Fecioarele care se ocupa acum de susținerea celorlalți, care au un
cuvânt bun de spus pentru fiecare, anticipează încă de pe acum redresarea ce va veni spre ele în luna
august. Apoi, după ce Soarele și Mercur vor trece în zodia Leu și vor împlini o conjuncție strânsă pe
casa a XII-a raporturile cu cei din jur se diminuează. Fecioara consideră că a acumulat suficient de
multă experiență, că a obosit ocupându-se e de alții și a sosit momentul să se ocupe de sine. Având
planeta Venus pe semnul lor vor putea să dea un sens pozitiv acestei tendințe de izolare. De
asemenea, este nevoie să li se respecte această dorință pentru că nu doar nativii născuți în zodia
fecioară au nevoie de sedimentare, ci și beneficiarii a ceea ce acestea au avut de oferit.
Intrarea planetei Venus în mers retrograd din 25 iulie înseamnă pentru fecioare confruntarea
cu rezultatele muncii lor. Dacă au dăruit informații corecte, dacă au fost obiective în acest proces de
susținere a anturajului atunci lucrurile care se reglează acum prin retrogradarea planetei Venus vor
fi simple revizuiri care le vor pune în dificultate. Acest lucru însă nu se întâmplă simplu. Marte și
Uranus vor fi într-o relație foarte proastă și nimic nu va scăpa acum fără o analiză directă. Dacă mai
luăm în calcul și faptul că în 25 iulie Neptun și Junon își definitivează opoziția lor atunci fecioarele
au nevoie să fie foarte atente la această formă de judecată. Dacă vor fi criticate de cei din jur atunci
au ocazia acum din nou să repare un element greșit din viața lor și să nu-și mai lase imaginația să
umble liberă. Problemele personale, cele care merg în special pe linia clarității sau a înțelegerii
comportamentelor subtile, cer acum o altă raportare la anturaj. Dintre acești nativi, cei care se află
în continuare într-o perioadă de izolare, care se simt mult mai bine, fiind detașați de cei care se agită
și le tot solicită să le rezolve problemele, vor fi cei protejați. Nu putem însă generaliza. Ceea ce se
întâmplă acum în viețile fecioarelor are un dinamism aparte și este nevoie de o voință puternică
pentru că acum fecioara să se mențină.
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Finalul lunii iulie înseamnă și întoarcerea la o nouă formă de înțelegere. Chiar dacă viața lor
este marcată de un dinamism au nevoie din când în când de o perioadă de izolare. Cei care lucrează
cu fecioarele ar trebui să țină cont de acest lucru că nu se pot ține de cuvânt în cazul în care promit
că pornesc într-o călătorie își însoțesc prietenii în vacanță, își depășesc planul de lucru la serviciu
sau se hotărăsc să facă sport pentru a reduce greutatea. Vor, însă există această componentă a
instabilității care le tulbură foarte mult. Luna plina din Leu care se împlinește în ultima zi a lunii
iulie le aduce acestora o multitudine de argumente în favoarea izolării și totuși simt că dacă se
desprind, ca dacă lasă în urmă ceea ce au menținut până acum prin acțiune, atenție sau contact
direct vor pierde definitiv. Acesta este practic momentul când fecioarele trebuie să dovedească
încredere sau credință. Dacă au încredere în sine reușesc, dacă au credința într-o forță superioară
ființa lor subtila sau destinului lor beneficiază de un aport benefic suplimentar. Cu alte cuvinte, dacă
depășesc această încercare se vor resimții înnobilate.

AUGUST
Redresare. Independența. Fac față unor constrângeri sociale. Uzează de dreptul la replică.
Se simt încurajate de o promisiune. Entuziasm. Lucrurile ascunse se dezvăluie. Trec într-o nouă
etapă. Obțin un avantaj interesant. Transformare prin contactul cu evenimente sociale majore. Ard
de nerăbdare în fața necunoscutului. Curiozitate prea mare. Se motivează singure. Noroc. Rezolvă
rapid o tulburare majoră. Renunță la o răzbunare. Uită de dezamăgiri. Se echilibrează pentru că
își fixează mintea doar pe victorie. Se izolează. Detașare de anturajul periculos. Supraevaluarea la
locul de muncă. Primesc prea multe beneficii și li se pare suspect. Se dezvoltă. Au puterea să
călătorească în timp. Învață din propriile greșeli. Își trăiesc viața cu demnitate.
Luna august vine cu o redresare interesantă pentru fecioare prin faptul că în 2 august planeta
Saturn va reveni din mersul retrograd pe care îl realizează de câteva luni bune. De partea cealaltă
Saturn își va reveni la mersul direct și va avea de împlinit o confruntare cu Jupiter. Din fericire,
acest unghi nu se realizează pe ultimele grade ale zodiilor tranzitate de aceste planete. Cu toate
acestea, prima parte a lunii august ne-a vorbit despre revenirea la normalitate adică o confruntare cu
un accident. Până acum fecioarele au tot evitat o confruntare directă, să dea socoteală, să ofere
explicații suplimentare atunci când le sunt cerute și au lăsat impresia că sunt persoane independente,
că fac numai ceea ce vor ele și din această cauză pot să rezolve această problemă a constrângerilor
sociale cu care se confruntă tot zodiacul în această perioada anului.
De altfel, începutul lunii august aduce și o deschidere față de o replică, față de o organizare
sau față de administrare a unui bun. Mercur pe ultimul segment al zodiei Leu va avea de împlinit un
dispozitiv cu Uranus. Lucrurile ascunse sunt orientate acum în favoarea fecioarelor în sensul că
acestea nu vor mai slăbi prin rezistența lor, ci se vor adresa anturajului. Fie că reușesc să obțină un
avantaj fără să negocieze, fără să știe măcar că sunt susținute de personaje din umbră. Aici
fecioarele pot comporta un avantaj substanțial care să le redreseze mult problemele cu firea, cu
temperamentul pe care le-au avut de-a lungul acestui an. Nu este ușor să se traverseze o perioadă cu
Luna neagră prin semnul natal. Este nevoie de reținere, de post, de disciplina în gânduri, în emoții,
de a accepta lecția umilinței și de a-și extinde orizontul înțelegerii către zone care până acum
inspirau teamă. Dacă la începutul lunii august fecioara reușește să-și lumineze o parte întunecată a
ființei pe care a tot evitat-o până acum putem vorbi despre un progres rapid nu doar prin contactul
direct cu un nativ născut în zodia fecioară, ci și prin faptul că în jurul lor lucrurile merg de la sine pe
o direcție pozitivă. În sfârșit, fecioarele pot fi mulțumite cu ceea ce au în jur. Lucrul acesta nu s-a
mai întâmplat anul acesta.
Sunt avertizate însă fecioarele că dacă le ia valul, dacă sunt prea entuziasmate cu ceea ce au
acum înjur, dacă își ascund teama nu o rezolvă, iar complicațiile acestei perioade, neajunsurile
viitorului care pornesc din această perioadă vor fi și mai greu de rezolvat pentru că se bazează pe o
realizare sau un succes. Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse, realizând un unghi negativ cu Saturn
de pe casa comunicării, le vorbește fecioarelor despre secrete care incomodează. Dacă ar fi atente la
ceea ce se întâmplă acum, în această perioadă, atunci ar putea să vadă mult mai departe, să aibă
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viteză de reacție și să nu mai judece totul după aparențe. Vorbim aici despre o trezire la realitate,
despre a renunța la acele rămășițe ale trecutului pe care le cară cu ele de la o lună la alta. De altfel
această prima decadă a lunii august va fi încărcată și de reproșuri pe care fecioarele le pot foarte
ușor contracara.
În această primă decadă Mercur le va intra pe semnul lor și vor putea să rezolve probleme
prin felul lor de a fi. Asta înseamnă că anumite raporturi sociale se simplifică și pot chiar să aibă
avantaje materiale, ceea ce mulțumește și încântă foarte mult un nativ născut în zodia Fecioară. În
această primă decadă fecioarele vor avea parte de un eveniment interesant și în avantajul lor. Este
vorba despre trecerea lui Marte pe casa a XII-a care înseamnă reducerea caracterului invaziv,
diminuarea agresivității și orientarea forței interioare pentru a transforma evenimentele sociale în
avantaj propriu. Pentru fecioare această poziție este foarte bună deoarece le ajuta să evite pericole,
le aduce o căldură a sufletului care este ținută în interior, ca o flacără, și care are darul să le
încălzească sufletul, ceea ce se poate traduce și printr-o revigorare a stării de confort. Dintr-o dată
au mai puține regrete și se simt puternice în fața obstacolelor care până acum le speriau. În plus, au
curaj și acest lucru se va putea vedea și în expresia personală.
Acum pentru că sunt mai sigure pe ceea ce dețin în acest moment intervin și pericolele pe
care nu sunt obișnuite să le rezolve. Mercur intră pe casa lor și le aduce un moment de gol care se
construiește prin neatenția lor. Au atât de multe de rezolvat, dar totuși nu uită să promită că le
plătesc polițe tuturor adversarilor. Marte pe casa lucruri ascunse constituie pentru fecioare cu un
mare avantaj în această perioadă. Dacă știu cum să-l folosească, dacă au puțină experiență in a
folosi energia, in a lucra cu cuvântul său în a se folosi intențiile sau energiile celorlalți pentru a
construi evenimente sociale atunci acest moment special se traduce printr-o automotivare. În caz
contrar, așa cum vom vedea la cele mai multe dintre fecioare, apar regretele. Vor prea mult și obțin
foarte puțin, sunt foarte ambițioase și nu pot într-un timp atât de scurt să rezolve atât de multe
lucruri.
În 11 august Jupiter își încheie în sfârșit tranzitul său prin casa lucrurilor ascunse și
fecioarele sunt invitate să facă demonstrație de forță, să iasă la rampă, să vorbească mulțimii să facă
impresie bună și să promită că toți cei din jurul său vor beneficia de prosperitatea sa. Se bazează pe
faptul că puterea și prosperitatea sa sunt întreținute de grup. Practic, nu-i ajută grupul, ci reușita
aceasta este doar o componentă a acestui grup. Aici vom vedea că aroganța și indecența ar putea să
atingă cote impresionante. Jupiter pe casa I este mult prea entuziasmat pentru ca limitele fecioarei
să fie aceleași ca și până acum. Se va realiza o corelație de competiție între ceea ce se întâmplă pe
semnul lor, această determinare puternică spre a inversa lucrurile, spre a le rezolva după cum
gândesc acum și ceea ce se întâmplă pe casa parteneriatului unde problemele se mențin, sunt vii,
puternice și reale. Asta se va produce în primul rând prin tulburări, indecizii, prin neputința de a
măsura cu instrumentele pe care le are acum la îndemână. Asta înseamnă că este nevoie să se
meargă puțin mai departe cu transformarea și să lase replica, răzbunarea, disputa pe o altă perioada.
De altfel, în 13 august Mercur se va afla într-o opoziție cu Neptun și fecioarele primesc semne,
avertismente că aceste metode s-ar putea să fie mult mai complicate decât cred, adică să nu le aducă
realizarea pe care o intenționează.
Dacă se bazează prea mult pe ceilalți, vor constata că toți ridică din umeri și le invită pe
fecioare să-și rezolve singure problemele. Acesta va fi practic momentul când conștientizează că nu
ele sunt cele care oferă, ci, prin structura persoanelor din jur, anturajul este cel care susține statutul
și nivelul de expresie al unei fecioare. Dacă înțeleg repede acest lucru atunci vor putea să-și
împărtășească durerile pe care le-au acumulat și prin vorbire, exprimare, prin faptul că cer ajutor
vor reuși să depășească acest blocaj.
Casa parteneriatelor constituie o constantă care le poate orienta pe fecioare către
dezamăgire. Se află în fața unor decizii foarte importante ca și cum participă la construirea unei noi
orânduiri, ca și cum au puterea acum se deschide mai multe uși și pe rând să treacă prin fiecare. Așa
cum se constată, este nevoie de o gândire solidă, de putere de analiză și de un bagaj solid de
informații pentru ca experiențele de viață ale fecioarelor să nu le ducă în jos, ci să le ajute să obțină
progresul pe care și-l doresc. În caz contrar, multitudinea de uși pe care au posibilitatea să treacă
pentru a progresa, se transformă în obstacole de viață și, de asemenea, generozitatea acestei
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perioade astrale, le va pune pe fecioare să treacă prin fiecare dintre acestea care se deschid în fața
lor nu pentru progres, ci pentru eșec. De altfel, se vor consola foarte repede făcând apel la această
constantă a vieții lor care le aduce multe dezamăgiri și puține realizări.
Acum fecioarele au ocazia să își depășească această condiție negativă, să lase în urmă acest
mod de a gândi încărcat de eșec și dezamăgire. Dacă fac apel la marile biografii, la un sistem
consolidat deja, dacă își sistematizează gândirea pe baza elementelor pozitive, chiar dacă realitatea
din jur, așa cum o percep ele, le vorbește în alți termeni, vor putea să facă o revoluție cu ele însele și
să iasă învingătoare.
Cea de a treia decada lunii august înseamnă pentru fecioare consolidarea acestei direcții care
a venit spre ele în primele două decade. Vor vedea că orice lucru rău pe care-l fac, orice deviație va
fi sancționată și sentimentele frumoase pe care le obține prin izolare sau detașare de anturaj se vor
topi vor fi atașate de un anturaj mult prea invaziv. Vor vedea că pe finalul lunii august Luna neagră
le va intra pe casa banilor și problemele materiale s-ar putea să le schimbe sistemul de valori, să-i
zdruncine puțin și să-i trimită din nou la lucru. Acest lucru se va întâmpla în primul rând prin
trecerea Soarelui pe semnul lor care va constitui în primă instanță un avantaj prin replică, atitudine
sau invocarea momentului în care să primească răsplată pentru o muncă depusa. Apoi lucrurile se
complică dintr-o dată. Anturajul constată că fecioara își supraevaluează munca și s-ar putea ca
nativul acestei zodii să intre în combinații periculoase pentru sine. În primul rând, dau de o
severitate a grupului, a oamenilor, a informațiilor. Apoi, au nevoie să se comporte ca și cum efortul
nu este apăsător, ci ușor și, susținute de anturaj, în situația în care cei din jur nu vor să mai participe
la aceste procese specifice, fecioarele se gândesc să o ia de la capăt. Nici că se putea un moment
mai greșit!
Intrarea luni negre pe zodia Balanță în 25 august înseamnă și dorința de a strălucit printr-un
compromis. Este posibil ca acesta să fie momentul când fecioarele se cedeze și să renunțe la o
regulă morală, la educație, la bun simț, la ceva bun care s-a consumat în viața lor de la începutul
anului și până acum, considerând că dacă prin folosirea acesteia nu a obținut avantaje substanțiale
atunci se pot lipsi. Este mai mult decât clar că în această situație fecioarele arată că au probleme de
conștiință și ceea ce au arătat până acum nu a fost realitate. Cei din jur vor constata că o perioadă
importantă a acestui an și-au ascuns sentimentele și nu au putut fi observate, citite sau analizate pe
baza unor informații reale. Este posibil ca de această dată anturajul să fie dezamăgit de prestația
unei fecioare și lucrurile să nu fie în regulă pentru un nativ născut în această zodie.
Cu cât Luna neagră avansează mai mult în casa banilor cu atât mai aproape va fi de
întâlnirea cu Capul Dragonului și fecioarele se gândesc mai mult la supraviețuire. Vor fi curioase
cum reușesc cei din jur să-și mențină calmul fără adjuvante, fără să vorbească prea mult fără să facă
apel la anumite substanțe care reglează chimic starea de confort, fără să se amăgească cu realizări la
care nu vor ajunge niciodată.
Întâlnirea planetei Mercur cu Luna neagră din 28 august arată că aspirațiile pe care
fecioarele le au în această perioadă sunt incompatibile cu ceea ce se află în jurul lor. Deși, în
general, această ipostază astrală se traduce prin depășirea unei provocări, fecioarele se încurcă în
propriile replici, se simt golite de conținut și nu văd în fața lor decât adversar. Pentru că în 29
august au de parcurs o Lună plină cu Soarele pe semnul lor s-ar putea să pornească la război. Sunt
îndemnată să fie prudente pentru că echilibrul la acest final de luna august este unul delicat, iar
realitatea evenimentelor are acum un caracter ambiguu. Unele fecioare pentru a depăși acest
moment de impas vor face o călătorie în trecut. Trecutul lor, cel puțin acela la care am făcut referire
anul 2014 și prima jumătate a anului 2015 nu le oferă motive de încredere în sine sau de succes, ci
dimpotrivă de polemici, discuții în contradictoriu sau revoluție.
Fecioarele pot să se dezvolte acum, pot să obțină totuși ceva din această călătorie în timp,
însă doar la capitolul experiență. Pot face o retrospectivă a ipostazelor pe care l-au parcurs și să
înțeleagă acum, când Saturn se află în continuare pe casa educației primare, că învață să meargă din
nou. În plus față de ceea ce au învățat până acum, de această dată învață să meargă fără să se
sprijine pe nimeni, fără să ceara ajutor, ci doar cu resursele proprii. Este o mare încercare de destin
pentru fecioare să poată face acest lucru cu demnitate.
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SEPTEMBRIE
Reîntâlnire cu o notă dramatică. Se justifică prea mult. Mesajele false devin contradictorii.
Acordă prea multă importanță unor minciuni. Contact cu energie negativă. Ambiție prea mare.
Renunță la un conflict și pierde un bun. Raportul de forțe se schimbă. Primesc avertismente.
Evenimente marcate de conotații egoiste opresc un demers. Sunt judecate nedrept. Se laude prea
mult. Acceptă invitația către armonie. Apreciază mai mult informația. Sunt nepăsătoare față de
pozițiile sociale ale celorlalți. Se simt mai îndemânatice. Au curaj. Caută noi surse de venituri.
Învață de la ceilalți. Fac gesturi precise. Impresionează anturajul. Încalcă o regulă. Se echilibrează
prin sfidarea regulilor proaste. Gesturi majore. Se transformă prin renunțarea la auto vătămare. O
nouă provocare a destinului. Dificultăți de înțelegere rezolvate simplu. Grijă. Rezolvă o problemă
în regim de urgență.
Nota dramatică a lunii anterioare se păstrează și în această lună, aducând fecioarele în
postura de a se justifica pentru ceea ce sunt. O parte acestei luni nativul născut în zodia fecioară va
primi mesaje false sau contradictorii din jur și va observa că atunci când le pune în aplicare
primește din jur o opoziție dură. Această opoziție se construiește, de fapt, în jurul unor probleme de
natură relațională pe care fecioara nu a dorit să le rezolve. Referim aici la mânii ascunse, la o
mândrie disimulată sau la un dialog interior pe care îl tot repeta fără vreun rezultat.
Dacă nativul născut în zodia fecioară se așteaptă ca în urma acestui proces de analiză internă
va obține un rezultat, atunci se înșală. Primesc tot felul de invitații, sunt în centrul atenției așa cum
le place foarte mult însă nu se abțin de la a-i judeca ori critica pe cei din jur. De fapt, în asta constă
și greutatea acestei perioade pentru că fecioarele sunt elemente de dezechilibru, nu pentru că sunt
acum încărcate cu energie negativă, ci pentru că au neșansa să-și dorească realizări personale într-o
perioadă în care anturajul nu mai dorește să le susțină. Ne referim aici și la o anume rigiditate la
care ar trebui să renunțe dacă doresc să schimbe lucrurile în bine. Însă nu luăm în calcul aici ce s-ar
întâmpla dacă ar schimba în bine lucrurile, ci descriem tabloul astral așa cum se prezintă el fără
vreo implicare personală. De asemenea, această notă dramatică se accentuează și pentru că Venus se
află în mers retrograd pe casa a XII-a, a lucrurilor ascunse, a iluminării, a necunoscutului. De altfel,
acest lucru se traduce prin faptul ca fecioarele, fiind mult interesate de ceea ce vor să obțină,
constată că pierd din vedere informații importante, pierd firul evenimentelor și nu prea înțeleg de ce
exista această presiune a comunității, de ce există această sumă de condiționări. Procedând așa cred
că dovedesc adâncime în gândire, că și-au format un caracter dur puternic și pozitiv și prin acestea
vor reuși să transforme toată această sumă de factori negativi într-un avantaj. Adică, se vor
comporta ca și cum ar spune: "Iată cât de multe se poate obține atunci când toată lumea este
împotriva ta".
În 6 septembrie Venus se va reveni la mersul direct și pentru că acest lucru se produce când
Soarele și Pluton sunt într-o relație pozitivă fecioarele care depășesc acest test al încrederii și al
rezistenței, al umilinței și al acceptării unor condiționări vor descoperii că pot fi capabile să creeze
valori impresionante. Renunța la conflicte, lasă în urmă dorința de răzbunare nevoia de a da o
replică de-a înțepa, de a tăia sadea porționa o problemă și își folosesc dacă această încrâncenare
pentru a lupta cu problemele celorlalți. Se știe din analiza generală aplicată acestui semn zodiacal că
Fecioara este semnul servit urinei. De această dată au ocazia să se implice într-o lucrare majoră, să
se sacrifice pentru ceilalți, să fac acest lucru cu demnitate cu seriozitate și, așa cum le place cel mai
mult, perfect.
De altfel, presiunea majoră care vine spre ele la începutul lunii septembrie reprezintă mai
mult o încercare, pentru că în 8 septembrie Marte și Uranus se va afla într-o dispunere pozitivă și
ajung la concluzii interesante. Marte se află în continuare pe casa lucrurilor ascunse și sunt atente la
abuzuri care se fac la adresa celorlalți ori care au fost făcute la adresa lor. Este posibil ca aceste
concluzii să aibă integrate și dorința de a schimba raportul de forțe pentru ca aceste abuzuri să nu se
mai producă. Sunt avertizate că acestea sunt doar câteva elemente, poate chiar detalii, integrate în
cadrul general și indicat ar fi să vadă ansamblul problemelor în care oamenii pe care vor să-i ajute
sunt integrați, nu neapărat problema care-i face pe aceștia să fie cei mai tari.
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Aceasta este o altă încercare pe care contextul astral al acestei perioade îl lansează
fecioarelor. În 9 septembrie Capul Dragonului și Luna neagră se întâlnesc într-o conjuncție pe zodia
Balanță. Se gândesc la faptul că dacă ar avea mai mulți bani ar face anumite lucruri însă dacă ar fi
obiective atunci ar observa că termenul de mai mult are conotații egoiste. Fecioară acum este un
factor de reglare, nu unul care să producă o revoluție, să răstoarne ordinea lucrurilor și să așeze
după cum gândește. Nu este încă momentul să facă acest lucru.
Dacă judecăm faptul că în a doua decadă a lunii septembrie sunt invitate să facă fapte mari,
atunci careul pe care Mercur și Pluton îl împlinesc în ziua de 9 septembrie le îndeamnă să se laude.
De această dată, ca de multe ori, se va întâmpla așa cum ne învață proverbul: "Lauda de sine nu
miroase a bine!". Acest lucru îl vor conștientiza chiar din ziua de 12 septembrie când Soarele și
Chiron își vor definitiva opoziția lor. Pare să fie un moment de analiză, de avertizare, de acces la
informații care le creează repulsie sau ne sperie. Dacă citesc aceste previziuni astrale ori dacă știu
să-și interpreteze singure o conjunctura astrală vor înțelege că Luna neagră peste Capul Dragonului
acum pe casa hrănirii le aduce tentația de a asimila informații înțelese greșit. Nu sunt acuzate, sunt
învinuite, sunt victime, deci doar persoane care au nevoie acum să facă mai mult decât am făcut
până în acest moment. De aici și imensa greutate pe care o resimt ca și cum toată viața se adună
într-un an de câteva zile sau câteva luni.
Din nou le este lansată invitația de a fi în armonie. Dacă nu-și impun, dacă nu fac apel la un
sistem de valori, dacă nu dispun de un patrimoniu cultural, informațional sau educațional atunci vor
cădea în patima dominării și vor încerca să scape de această presiune implicându-i și pe ceilalți în
propriile probleme. Cu cât vor explora mai mult această notă neplăcută cu atât mai apăsătoare li se
va părea poziția pe care o au. Dacă ar fi să fie consultați, nativii născuți în acest semn ar invoca
motivele reale pentru care se întâmplă toate acestea. Ar numi persoane în mod punctual care au
acționat împotriva lor. Acesta este elementul cel mai important și ar fi indicat ca, până la mijlocul
lunii septembrie, să dea dovadă de înțelepciune pentru că după aceea Saturn le intra casa a IV-a.
Astfel, în privința informațiilor se vor redresa, având o viteză de reacție mult mai bună și deci
ajungând la o concluzie bună mult mai ușor. Deci dacă depășesc această încercare atunci vor fi cu
adevărat puternice.
Cu trecerea lui Saturn prin casa a IV-a, a în zodia Săgetător, fecioarele sunt îndemnate spre
autocunoaștere. Această dată Saturn are mers direct și sunt îndemnate să facă declarații publice sau
să comenteze faptele celorlalți. Din nefericire, pe 17 septembrie Mercur, care se află acum în plin
tranzit prin casa a II-a, a muncii sau a câștigului prin munca proprie și a hrănirii, intră în mers
retrograd pentru o perioada de aproximativ trei săptămâni. S-ar putea ca informațiile să fie eronate,
incomplete sau încărcate cu prea mult resentiment.
De asemenea, în această a doua decada a lunii septembrie înseamnă și invitația lansată
fecioarelor de a se asocia cu oameni puternici care dețin o anumită bogăție materială sau care le pot
ajuta pe fecioare să obțină o schimbare calitativă în zona aceasta. Dacă își doresc bani, dacă vor
avere pentru a se răzbuna sau pentru a-i da o lecție cuiva, așa cum sugerează tendința astrelor de
acum, atunci vor cere și mai mult să fie pedepsite de destin.
Dacă lasă în urmă această obsesie a dreptății atunci Junon, abia intrată în zodia Balanță,
aflată în fereastra conjuncție cu Capul Dragonului și cu Luna neagră, le ajută pe fecioare să învețe
de la ceilalți cum să se descurce în situații delicate. Asta înseamnă că toată această povară astrală
care vine și din aceasta aglomerare de corpuri cerești de pe final de Fecioară și începutul de Balanță,
dar și din alte unghiuri fecioara poate merge liniștită mai departe ca un om simplu, ca un om
obișnuit, așa cum își dorește acum, dar să poată din gesturi precise să lase în urmă o creație
impresionantă.
Trecerea lui Saturn pe casa a IV-a le aduce acestora o invitație la a fi mai disciplinate. Nu le
mai este permis acum de dragul informației sau de dragul dinamismului social să fie atât de agitate,
atât de tulburate sau să-și permită să trăiască în tensiune. Acum tensiunea lucrează agresiv asupra
corpului și chiar din ziua de 18 septembrie vor acuza o oboseala fizică în timp ce ele sunt de fapt
cuprinse de griji. Dar așa se întâmplă, așa s-a întâmplat și cu alte semne zodiacale într-un anumit
moment al vieții - învață să trăiască să se adapteze să se integreze.
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Conjuncția lui Junon cu Capul Dragonului le vorbește fecioarelor despre sentimentul de
apartenență. Prin acest sentiment se mai atenuează puțin din nemulțumirea pe care o au acum. Este
adevărat, anul 2015 este mult prea încercat pentru fecioare și acum sunt pe punctul de a încălca o
regulă. Dacă se simt atașate de cineva din familie, de o persoană învârstă, de un copil sau de ceea ce
au creat în ultima vreme vor reuși să se echilibreze, să se centreze, să înlăture acest disconfort și să
oprească transformarea negativă a identității lor sociale.
Sunt deschiși însă spre sfaturi, recomandări și nu pentru că ar fi mai toleranți, ci pentru că
resimt o stare de oboseală. Aglomerarea de planete de pe casa a II-a le aduce acestora riscul de a
înghițit produse otrăvitoare sau de a încerca să-și modifice starea de confort cu anumite substanțe.
Nu este indicat să facă apel la adjuvante de genul acesta. Însă dacă ajung în punctul în care să își
rezolve represiunea sau o mare dezamăgire apelând la aceste ajutoare atunci pentru o scurtă
perioadă de timp ar putea să le fie permis. Sunt avertizate însă că din 23 septembrie, de când
Soarele intră pe zodia Balanță, s-ar putea ca acest gust pentru plăceri neobișnuite să se transforme în
dorința de autovătămare. Balanța vine în zodiac cu această tendință de a desconsidera un element
personal, intim pentru a menține un echilibru. Dacă desconsiderăm sănătatea, alimentația sănătoasă,
relațiile echilibrate, ajutorul acordat cuiva din preajmă, atunci fecioarele sunt avertizate că se află în
fața unui derapaj. Ar trebui să extragă din această analiză aplicată zodiei lor doar faptul că astrele le
rezervă un an dificil, încărcat de multe probleme și încercări. Dacă sunt ființe care au o anumită
maturitate, atunci vor extrage din această analiză provocările pe care destinul le lansează. În 24
septembrie, când Soarele și Capul Dragonului se vor afla în conjuncție, această provocarea a
destinului va prinde contur. Dacă trec ușor cu privirea peste aceste evenimente vor înțelege cât de
importantă a fost pentru a-i ajuta să-și concentreze puterea pozitivă și să crească așa cum își doresc.
În 25 septembrie, în ziua în care Pluton își revine din mersul retrograd și când sentimentele
lor sunt mult mai ușor acceptate de cei din jur, Marte va trece pe semnul lor și îi va transforma în
persoanele foarte combative și dispuse să pornească pe un drum nou. Curajul lor însă nu are acum
argument, nu are nici resursele necesare, ci doar pe sine. Este un lucru foarte important deoarece
acest curaj le revigorează, le modifică în bine stare de confort și le pregătește pentru o ripostă.
Caracterul
tragic al acestei
perioade
pentru
fecioare
se
accentuează doar în
cazul acelor nativi
care se gândesc prea
ușor la răzbunare sau
să obțină un avantaj
într-un timp foarte
scurt. Saturn le-a
intrat deja pe casa a
IV-a și realizează cât
de important este să
fie disciplinați, să
facă economie, să nu
arunce rezervele pe
fereastră și dacă ar
trebui
să
suplimenteze ceva atunci munca, seriozitatea și disciplina sunt elementele ce vor fi explorate la
limite foarte înalte.
De asemenea, finalul lunii septembrie aduce fecioarelor și dificultăți în a înțelege care este
rolul lor în această viață. Dacă trec cu privirea peste tot ceea ce li s-a întâmplat în 2014, în 2015 vor
face un inventar al dificultăților, grijilor și problemelor. Pe baza acestui inventar și uitându-se în jur
la ceilalți oameni care nu trec prin atât de multe probleme, încep să-și pună tot felul de întrebări
despre rolul pe care-l au aceste suferințe și dacă este posibil să învețe ceva de acolo. Luna plină din
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28 septembrie amplifică aceste trăiri și le îndeamnă să vadă frumosul numai în contracție, apăsare
sau în restricție. Există riscul ca pe baza acestor complicații să rămână traumatizate pentru tot restul
zilelor. De aceea îndemnul nu este acela de a îmbrățișa negativitatea, ci de a privi aceste probleme
în față și de a le găsi imediat soluția. Acolo unde nu procedează așa și lasă problemele că poate s-or
rezolva de la sine, greutatea sporește și fecioarele se vor confrunta cu mari pierderi. De acest lucru
vor fi cu precădere mai atente în ultima zi a acestei luni când Soarele și Mercur vor fi într-o
conjuncție însă cu Mercur retrograd. Acesta este momentul de analiză de introspecție și de
înțelegere asupra a ceea ce ar trebui făcut în regim de urgență.

OCTOMBRIE
Analiză. Ușoară regresie. Întâlnire cu minciuna sau fățărnicia. Acționează în mare forță.
Declarații de război. Compromis. Observă și se transformă prin observație. Devin mult mai atente
la cum se prezintă. Au tact și diplomație. Muncesc mai mult. Trec printr-o perioadă de formare.
Rezolvă problema singurătății. Muncesc până la epuizare. Resping recomandările celorlalți.
Nostalgie. Lansează pretenții. Duritatea ori dezinteresul celorlalți doare. Administra zău un font
nou. Se izolează. Apel la rezerve interesante. Vor să modifice condițiile contractuale. Beneficiază
de cel mai bun tratament. Sunt responsabile. Ceea ce este murdar este aruncat. Nu au nevoie de
produse reciclate. Spirit critic ascuțit. Informații noi folosite cu înțelepciune. Adevărul este
cosmetizat. Bună intuiție. Nevoie de a repara. Devin active și în același timp sensibile.
Așa cum am indicat în analiza generală aplicată lunii octombrie va fi vizibil începând cu
această lună o ușoară regresie, adică oamenii se întorc spre trecut pentru a-și repara o parte din
aceste probleme. În cazul fecioarelor întoarcerea spre trecut se va traduce sub forma unei atitudini
agresive. Vor spune că luptă cu nedreptatea, cu minciuna sau cu fățărnicia, dar, în realitate, vor să
obțină o poziție importantă în societate. Din exterior comportamentul lor va fi plin de curaj,
îndrăzneală și de determinare, însă la interior știu că acționează în forță pentru că au ajuns la capătul
răbdării. Este posibil ca fecioarele care se află în perioada de formare sau care nu au la bază o
educație puternică să declare război celor buni, prietenilor, oamenilor care le-au fost alături. Asta se
explică din punct de vedere astral prin conjuncția lui Mercur cu Junon. 2 octombrie devine astfel o
zi decisiva în adoptarea acestor direcții.
De altfel, începutul lunii octombrie va fi destul de furtunos din acest punct de vedere, cel
puțin până pe 9 octombrie, când Mercur își va reveni din mersul retrograd. Astfel, conjuncția lui
Mercur retrograd cu Luna neagră din 3 octombrie devine un moment delicat pentru fecioare. Acum
acceptă un compromis însă nu pentru că li se pare că este cea mai bună soluție, ci pentru că pierd
din vedere informații puternice, valoroase și întreaga activitate fără acele elemente pe care nu le
observă se transformă în orientare dubioasă. Este posibil ca o parte din fecioare să se orienteze
acum către plăceri luxoase, să se creadă foarte sigure pe ele și dacă nimeni din jur nu vor să vadă
care sunt intențiile lor atunci nu au de ce să țină cont de aceste persoane.
Este de la sine înțeles că această aglomerare care se produce pe zodiile Fecioară și Balanță,
despre care știm că au abordări diferite atât în raport cu planeta Pluton de pe casa a V-a, cât și față
de planeta Saturn de pe casa a IV-a, lucrează în cazul lor asupra tactului, diplomației sau combaterii
semnelor de slăbiciune.
Cea mai bună soluție la care pot face acum apel pentru a depăși aceste momente de
zăpăceală, de impas, este munca. Doar prin muncă reușesc să transforme apăsarea, neputința sau
indecența prezentului în creații de excepție. Soarele se implică în 6 octombrie în careul cu Pluton de
pe casa a V-a și își amintesc de dezamăgiri pe care le-au avut prin parteneriat. Fie că acum regretă
un divorț, o despărțire sau o relație pe care o au și acum în derulare, fie că ajung să considere că au
cheltuit prea mult cu cei pe care trebuie să-i aibă în grijă și ar fi cazul să producă o schimbare.
Dacă apelează la prieteni, la cunoștințe, atunci aceștia vor ridica din umeri. Fecioarele care
traversează cu momente de dezordine afectivă, adică acele care sunt în perioada de formare și care
nu și-au rezolvat încă problemele cu adversarii sau cu dezamăgirile vieții, vor trebui acum să dea
note explicative de ce nu se descurcă așa cum s-a întâmplat în prima jumătate a anului. Acum casa
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prietenilor este goală, casa parteneriatelor suficient de încărcată și nu mai dispun de acea susținere
importantă care le ajută să uniformizeze problemele sau să le vadă dintr-un alt unghi. Se văd
singure împotriva tuturor și la fel ca și în primele zile ale lunii sunt îndemnate la muncă. Nu sunt
încurajate să muncească până la epuizare, dar dacă cineva le recomandă că ar trebui să-și
suplimenteze volumul de lucru până când cad, fecioarele au ocazia să ignore această recomandare și
să încerce să-și rezolve singure problemele după cum le gândesc sau le înțeleg, deci să muncească
până la epuizare. Pe 9 octombrie Mercur va reveni la mersul direct și asta înseamnă că refuzul de
până acum se transformă în încredere în sine.
Pe 10 octombrie Capul Dragonului va trece pe zodia fecioară și sunt îndemnate să privească
dintr-un unghi nou. Axa Dragonului, care până acum le-a îndemnat pe acestea să se apropie prea
mult de lucru de achiziții, de patrimoniu, chiar dacă acestea nu erau ale sale, acum se mută pe
Fecioară-Pești, cu Capul Dragonului pe semnul lor. Viața îi trimite la practică, adică să pună în
aplicare toate observațiile și toate elementele teoretice cu care s-au aflat până acum în contact. Este
un moment de mare însemnătate pentru fecioare deoarece au acum posibilitatea să arate cum sunt în
realitate. Dacă sunt persoane ranchiunoase, răutăcioase sau egoiste atunci lucrul se răstoarnă, se
amplifică și o perioadă importantă se vor afla în conul de umbră. Nu vor putea să iasă în evidență,
iar ceea ce spun nu vor atrage atenția, adică nu va rezolva nimic așa cum își propune. Dacă au avut
intenții bune atunci lucrurile acestea sunt în afara riscului și fecioarele se pot bucura în sfârșit de o
modificare pozitivă, reală, referitor la statutul pe care-l au.
Având acum de parcurs un Cap al Dragonului pe semnul lor vor rezista mult mai ușor la
acuzațiile care vin din jur și vor putea să reitereze ceea ce nu au putut rezolva în prima jumătate a
anului mult mai ușor fără să rupă relații, fără să acuze pe nimeni și fără să-și facă singure probleme
degeaba. Este posibil ca în continuare să fie vizibilă o anume risipă, adică tendința de a îmbrățișa
confortul și de a apela la numite substanțe ciudate. Nu sunt favorabile acum refuzul anumitor
alimente, dietele sau respingerea recomandărilor.
Puterea de pătrundere a nativilor născuți în zodia fecioară reprezintă acum un real beneficiu
pentru cei din jur. Acum fecioarele nu doar că învață și ele cum să lucreze cu informația, care sunt
elementele importante pentru a consolida structura de rezistență, dar le arată și celorlalți cum să facă
atunci când trec prin situații de genul acesta. Fecioarele nostalgice își vor aminti de primăvara
acestui an când au fost marcate de anumite limitări pe sectorul informațiilor și când au dat dovadă
de toleranță. Acum se lasă descoperite, considerând că echilibrează balanța, acceptând pe cineva în
preajmă fără să lanseze pretenții.
De altfel se simt și puternice pentru că au beneficii pe semnul lor și Marte în aceeași zonă și
chiar dacă informațiile, cunoștințele nu sunt la nivelul cel mai înalt, nu se bazează pe experiențele
pe care le-au avut, în ciuda soluțiilor miraculoase pe care acestea le sugerează.
Grupurile care au în centrul lor un nativ născut în fecioară se zdruncina acum pentru că
acesta nu se mai interesează de ceea ce se întâmplă în jur. Această hotărâre categorică este susținută
astral de o puternică nesiguranța ce vine din opoziția Soarelui cu Uranus. Cu alte cuvinte, fecioarele
își ascund nesiguranța încercând să îi responsabilizeze pe ceilalți.
Duritatea ori dezinteresul acestui moment va fi un element decisiv pentru următoarea
perioadă. În 16 octombrie, când Marte și Pluton se vor afla într-o relație pozitivă, fecioarele sunt
ajutate să se exprime în alt mod. Un alt mod înseamnă prin inițiativă, prin curaj, prin administrarea
unui fond, aparținând altcuiva, prin acceptarea unui colaborator în spațiu intim și apoi să împartă cu
el întregul patrimoniu. Situația aceasta nu rămâne însă fără urmări. Există o puternică reticență față
de relații de genul acesta, însă fecioara consideră că nu mai poate trăi în izolare pentru că de acolo
nu poate veni nimic bun. Asta înseamnă că vor reuși să capteze atenția celor din jur pe niște
probleme interesante. Pe de o parte își atribuie rolul de decizie, iar de partea cealaltă le arată
celorlalți unde ar trebui să lucreze. Dintr-o dată se văd protectori și cei din jur, dacă sunt în perioada
de formare, vor vedea în această fecioară care dă ordine profesorul perfect.
Au această șansă, au acest noroc și se vor folosi de el fără rezerve pentru că sunt bogate în
experiențe de genul acesta. Fecioarele care lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un
proces de cercetare spirituală vor dori să le modifice celor din jur modul cum acceptă noile
informații. Din nefericire, ele nu pot să facă lucrul acesta însă se pot adapta foarte bine, pot fi
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inspirate dintr-o zonă nevăzută, din subtil, încât colaboratorii lor să beneficieze de cel mai bun
tratament.
Practic această lecție a vieții pe care încercă să o implementeze este legată de supărare.
Cunoaștem din experiența de viață sau din informațiile teoretice că Fecioara se supără foarte repede.
Are un discurs mental epuizant și gândindu-se la multiple variante ajunge de fiecare dată la același
rezultat: a fost vizată. De această dată însă trebuie să-i învețe pe ceilalți că nu este important dacă
trec printr-o perioadă negativă, ci este important dacă ies de acolo murdari sau curați. Din fiecare
dispută trebuie să iasă elegant cu liniște sufletească pentru că de fiecare dată schimbarea unui om
este anunțată. Faptul că vor reuși să facă acest lucru pe placul celorlalți nu înseamnă că sunt
persoane privilegiate de soartă. Înseamnă că au avut de îndeplinit un rol și nu au oprit acest flux
informațional, ci l-au dus mai departe. Apoi, fiecare va fi responsabil de faptele sale, de cum va
alege să folosească această putere de a nu se impregna cu rezultatele unei confruntări. Cei care sunt
în perioada de formare sau care nu au mai făcut acest lucru s-ar putea să se întâlnească acum cu o
nouă problemă. Pluton și Junon vor fi într-o relație proastă și acolo unde nu există o bază, resurse,
acolo unde nu există energie sau susținere poate apărea o ruptură în înțelegere. Fecioarele care sunt
implicate în demersuri de natură financiară sau care vor sa achiziționeze un bun sunt acum
avertizate că mesajele din mediul social au un caracter duplicitar. Orice înțelegere pe care au făcut-o
până acum se poate răsturna pentru că apare o informație nouă. Această informație nouă, după
relația proastă dintre maleficii Uranus și Pluton, este lipsită de viziune. Acum, ca aceste informații
sunt dezvăluite, pot face apel la acest set de informații și să dea deoparte ceea ce nu este consistent.
Aproape că nu le va veni să creadă că pot să facă lucrul acesta, că pot da dovadă de
discernământ de atenție sau de luciditate chiar dacă Marte și Chiron se vor afla într-o relație proastă.
Până acum au avut impresia că primesc ceea ce nu le trebuie, că norocul le vine dintr-o zonă
obscură și că oricât s-ar strădui nu sunt în stare să-l înțeleagă. Acum se simt înnobilate și pe bună
dreptate această stare de înnobilare este susținută astral. Abia acum văd că toate limitările pe care
le-au parcurs de-a lungul anului au avut drept rezultat o purificare. Această purificare reprezintă un
element absolut esențial pentru a pune în aplicare o virtute, pentru a ieși din obscuritate prin calitate
nu prin viclenie.
În 23 octombrie Soarele va intra în Scorpion pe casa a III-a și vor fi tentate să schimbe locul,
să se deplaseze, să-și aerisească gândurile, sentimentele poate chiar să plece într-o călătorie de
vacanță. Pentru Fecioară, Scorpionul înseamnă un fond de rezerva pe care trebuie să-l aibă în
permanență la îndemâna. Fie că este vorba de un spirit critic ascuțit, fie că este vorba de un fond de
resurse materiale sau informaționale. Indiferent de situație, de fiecare dată când apelează la ceea ce
vine din casa a III-a fecioarele se întâlnesc cu surprize.
Finalul lunii octombrie le aduce pe fecioare în postura de a se lupta cu adevărul. Vor vedea
că dacă spun adevărul, lucrurile se înclină în favoarea lor. Le va veni însă foarte greu să facă acest
lucru pentru că au în jurul lor oameni dificili care acceptă mult mai ușor răspunsuri cosmetizate sau
poate chiar o minciună dulce. În 26 octombrie opoziția lui Mercur cu Uranus devine un element
definitoriu în sensul acesta și dacă își calcă pe suflet și spun adevărul atunci fecioarele vor ieși din
confuzie și se vor trezi dintr-o dată într-o zonă unde lucrurile funcționase după adevăr. Această
situație este complet nouă pentru că de-a lungul anului 2015 și o mare parte a anului 2014 au fost
tentate să cosmetizeze adevărul pentru a nu-și complica și mai mult viața.
Pe ideea "Fiecare pasăre pe limba ei piere" fecioarele vor conștientiza că de dragul
comunicării pentru a se simți bine sau pentru a consolida noile asocieri ar fi tentate să se ascundă
din nou, să-și disimuleze adevăratul caracter. Aceasta este o altă încercare pe care fecioarele vor
putea să o depășească dacă se lasă în voia inspirației. Adică vor avea intuiția că, deși situația
recomandă să procedeze într-un anumit fel, dacă se lasă în voia aceste inspirației atunci lucrurile se
vor îndrepta imediat.
Ceea ce se întâmplă spre finalul lunii octombrie când Soarele și Neptun se vor întâlni într-un
unghi pozitiv le va vorbi fecioarelor despre adevărata lor putere de reparare. O mare parte din
problemele pe care le-au traversat de-a lungul anului 2015 nu au nevoie să fie reparate pentru că au
fost efemere adică au dispărut imediat ce s-au terminat de consumat. Fecioarele, pentru că sunt în
general atașate de ceea ce au în preajmă, le-au dus cu ele de-a lungul acestui an de la o lună la alta.
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Acum au puterea să vadă ce este real din ceea ce trăiesc și ce nu. Dacă au ceva experiența la activ,
dacă sunt sensibile, deschise la informații subtile, atunci înțelegerea poziției pe care o ocupă va fi un
proces firesc simplu și ușor de pus în aplicare.

NOIEMBRIE
Pornesc pe un drum nou. Se simt evoluate. Retrospectiva anului prin emoții. Lasă în urmă
probleme mai grele. Resimt o mare oboseală. Fac abuz de informații. Ridică tonul. Apel la istețime.
Evenimentele le iau pe nepregătite. Se simt ca și cum joacă într-un film. Colaborări importante. Se
vindecă de invidie. Problema hrănirii devine una importantă. Apel la o nouă formă de alimentație.
Un tratament nou le salvează. Neatenția este plătită scump. Criză de identitate. Se controlează mai
bine. Pun piciorul în prag. O mâna destinului le protejează. Pot să treacă prin viață fără să fie
modelate de pericole. Simt că renasc. Se enervează ușor. Primesc și transmit informații. Trec
printr-o mare mulțumire față de propriul cămin. Progres. Dragoste față de cel care iubește.
Confort psihic și spiritual.
A porni pe acest drum al evoluției cu sentimentul de superioritate este o greșeală. În 2
noiembrie când Mercur va intra pe casa comunicării, în Scorpion, fecioarele, de dragul acestei
importanțe de sine, vor neglija această regulă. Este adevărat, acuză faptul că societatea le atrage
către evenimente importante, însă nu recunosc faptul că doresc să obțină din nou funcția pe care au
pierdut-o până acum sau pe care au exercitat-o cu foarte mari probleme. Dacă ar fi conștiente că
este nevoie acum să facă apel la o regulă morală importantă, atunci oboseala s-ar diminua și atunci
n-ar mai fi îndemnate să facă atât de multe compromisuri pentru a obține lucruri atât de mici.
Mercur în Scorpion înseamnă istețime, iar fecioarele chiar au nevoie acum să dovedească
viteză de reacție, să lucreze foarte bine cu informația pentru a nu pierde o oportunitatea. În egală
măsură dacă ceva nu le convine se simt puternice în a se impune. De aici apare și neșansa de a se
implica în anumite dispute. Este adevărat ceea ce se întâmplă pe casa a III-a la un moment dat se va
situa într-o relație pozitivă cu aștri care se află în opoziție. Doar în aparență apelează la abuzul de
informații, la tonul ridicat sau la istețimea că ar putea să medieze această problemă de vitalitate.
Cred că dacă procedează în felul acesta fac economie de energie, de timp sau de bani ori de timp și
la un moment dat vor constata că nu mai oferă explicații într-un ton agreabil, ci folosesc același
șabloane, aceleași resurse sau același mod de a se certa ori de a se impune.
Astfel, la începutul lunii noiembrie sunt avertizate să nu dea curs acestor tentații, pentru că
acestea își au rădăcina la începutul lunii februarie, când Uranus s-a întâlnit cu Coada Dragonului.
Dacă vor să depășească acest impas atunci să primească toate aceste evenimente ca și cum s-ar uita
la un film. Pot acum să facă apel la experiențele de pe finalul lui octombrie când au învățat să
discute în contradictoriu fără să se certe, să comenteze, să critice, să acuze anumite informații fără
să distrugă relația în sine.
Dacă ar fi suficient de obiective atunci fecioarele și-ar da seama că se află într-o perioadă în
care pun bazele unor colaborări importante, deci nu ar trebui să fie atât de critice. În 6 noiembrie
Soarele și Pluton se vor afla într-o relație bună și practic se va contura o configurație importantă
numită Vapor. Activarea acestui sextil le ajută pe fecioare să se vindece de invidie sau de
scepticism, ori le oferă argumente în plus pentru a le diminua pe acestea ori a le ascunde mai bine.
Problema hrănirii se va menține în continuare iar relația bună dintre Soare și Pluton în situația în
care Pluton este implicat acum într-un careu în T căruia îi este și focar înțelegem că fecioarele ar
putea fi indus în eroare referitor la o dietă, la un regim sau la anumite tratamente pe care ar putea să
le folosească pe viitor.
În 8 noiembrie Venus intră în zodia Scorpion și ar putea să fie protejate de tot felul de
personaje care vor să profite de relațiile pe care și le-au făcut. Fiind vorba despre Scorpion, Venus
le va permite fecioarelor să se extindă prea mult. Astfel, se vor distra așa cum știu ele mai bine, se
vor relaxa așa cum știu mai bine și vor urma tratamentul pe care-l urmează de-o viață. În felul
acesta este pus în pericol factorul spontaneitate, deosebit de important acum, când îl au pe Jupiter pe
casa personalității.
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De altfel, au parte de bucurii însă pierd la capitolul spontaneitate situându-se într-o zonă în
care să se expună accidentelor. Din 2011 încoace fecioarele sunt expuse unor evenimente riscante.
Ele știu că, de fiecare dată când pierd controlul unei situații când nu sunt suficiente de atente, de
vigilente sau de prudente, finalul este întotdeauna negativ. De această dată, fiind încrâncenate în
metodele pe care pe care le-am folosit până acum, dau dovadă de neatenție, nesăbuință pentru că
întreaga construcții astrală a primei decade are o importantă componentă care ar trebui să le
orienteze pe fecioare spre spontaneitate. De acolo le vin beneficiile cele mai importante și doar prin
prospectarea noului pot să treacă înaintea celorlalți.
Începând cu a doua decada a lunii noiembrie fecioarelor le va fi puțin mai bine. Pe de o
parte sunt revigorate pe motiv că sectorul alimentației va fi substanțial îmbunătățit prin trecerea lui
Marte pe casa a II-a. Ceea ce-și doresc pot și consuma și nici nu mai este atât de periculos. Deși
Luna neagră se află pe casa a II-a, posibilitatea de a se alimenta corect, de a primi și hrană
spirituală, nu doar hrana fizică, așa cum le este nevoia, le ajută să depășească o criză de identitate,
aceea care le spune că nu au voie să facă ceea ce vor.
Se poate vorbi acum despre o relaxare și când este relaxată își poate permite să se lase
sedusă de anumite elemente care nu sunt corecte. Același lucru s-a întâmplat și la începutul anului
când au văzut că seducția a însemnat o atracție către întâmplări pe care nu le-au putut controla și
care declanșează în cascadă evenimente nefericite. De această dată dacă se hrănesc bine, dacă dorm
așa cum îți doresc, dacă nu au dureri de spate, de picioare sau dacă nu mai fac crize de bilă sau de
rinichi atunci cred că viața este cu adevărat frumoasă.
Nativii din Fecioară care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care mint greu
sau care ignoră orice formă de conflict vor avea în această a doua decadă a lunii noiembrie
posibilitatea de a se ocupa de lucruri esențiale. Practic, vor trece de la reguli morale la rezultate
obținute pe calea spirituală și se vor bucura mult pentru că au șansa să intre în posesia unor achiziții
atât de importante.
De altfel, cu Capul Dragonului pe semnul lor foarte aproape de Jupiter, fecioarele
beneficiază acum de o mâna destinului care le protejează din fața unui pericol. Pentru că se
accentuează această latură complicată a vieții lor dată de opozițiile pe care Uranus din Berbec le
trimite către planetele din Balanță, nu neapărat prin împlinirea unor unghiuri în limita toleranței, cât
mai ales prin raportarea ce vine prin intermediul axei, fecioarele se află acum în fața unui mare
pericol. De această dată, nu ține de ele, nici de anturajul în care aleg să se integreze. Este vorba
despre o întâmplare neprevăzută, ne auzită, ne anticipată care se consumă foarte repede și care le va
speria.
Mijlocul lunii noiembrie înseamnă a merge mai departe pe această linie a șansei, a norocului
și a întâlnirii cu destinul. Pot să cucerească obiective importante sau să se arate ființe înzestrate cu o
mare forță, cu putere de convingere, cu abilitatea de a trece prin viață, de a înfrunta pericole și de a
se bucura de mari realizări. În 18 noiembrie Neptun va reveni la mersul direct și cu toate că în
această zi de 18 noiembrie au în continuare vie în conștiință conjuncția dintre Venus și Luna neagră
(tentația), fecioarele vor putea să se apropie de cei pe care doresc să îi ajute. Practic dacă la
începutul celei de-a doua decade au avut conștiința că trebuie să facă ceva acum, să pună în practică
deoarece dispun de o mare putere și vor să vadă rezultate imediate.
Pentru mulți dintre cei născuți în zodia fecioară această secvență astrală ne vorbește despre
sedimentare. Pentru unii totul ia înfățișarea unei numărători inverse și își dau seama că informațiile
pe care le dețin, pentru că Mercur se află în continuare în Scorpion, sunt prea bogate în informații și
toate lucrurile pe care le descoperă la ceilalți enervează și tulbură. Chiar dacă nu au o problemă
urgentă pe care vor să o pună în aplicare, deși mai mult decât au făcut nici destinul și nici altcineva
din preajmă nu poate face, informația în sine o tulbură pe fecioară pentru că nu mai are unde s-o
depoziteze. Acesta este practic momentul când trebuie să comute pe un nivel superior. Are nevoie
să memoreze ori să integreze în propria ființă toate elementele care vin spre ea. Ființa umană este
un canal care primește informație și o distribuie pentru că noi nu deținem informația ci suntem doar
chiriași.
Astfel, jumătatea lunii noiembrie are un rol foarte important pentru fecioare deoarece
primesc acum avertismente, despre seriozitatea pe care o au despre puritatea traseului pe care merg.
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Colaborările sunt puse acum în pericol, nu neapărat că partenerul fecioarelor vine cu informații
ciudate pe care acestea nu reușesc să le încadreze decât în categoria comediei umane, cât mai ales
faptul că fecioarele acum se simt suficient de puternice încât să nu accepte compromisul care le este
oferit drept soluție. Se poate vorbi aici și despre credință și despre modificarea locului de muncă sau
alte tipuri de schimbări pe care Fecioara le-a cerut în mod insistent în prima jumătate a anului.
Ultima decadă a lunii noiembrie înseamnă pentru fecioare întoarcere. Acesta este un adevăr
dur pentru ele deoarece orice revenire la forma inițială, orice întoarcere la situație pe care l-am
traversat înseamnă și regăsirea unor emoții pierdute. De această dată însă lucrurile s-ar putea să se
desfășoare într-un registru plăcut pentru că în 20 noiembrie Soarele și Axa Dragonului se vor afla
într-un unghi pozitiv. Apoi Mercur le va intra pe casa familiei și le aduce acolo jovialitate bunăvoie
destindere, relaxare, frumusețe. Și ce poate fi mai frumos pentru fecioară decât să fie mulțumită în
căminul ei? Mulțumirea are acum o frumusețe aparte și 22 noiembrie, când Soarele va intra și el în
Săgetător, aceasta va prinde contur adică nu va fi o simplă stare de spirit, ci se va transpune prin
evenimente, schimb de impresii, întâlniri, schimburi de obiecte de cadouri sau renunțarea la o
dispută de familie și îi ajută pe cei născuți în zodia Fecioară să se calmeze. În sfârșit, fecioarele pot
spune că pot așeza capul pe pernă noaptea fără să se gândească în mod insistent la probleme pe care
nu le pot rezolva.
Opoziția lui Venus cu Uranus de pe axa relațiilor le aduce acestora nesiguranța însă nu va fi
vizibile pentru anturaj și nici pentru cei cu care interacționează din familie. Relația se poate
transpune prin extravaganțe periculoase și dacă până acum au încercat să pară persoane serioase
prin muncă, acum vor face tot posibilul ca liniștea și armonia care există în familie să răspândească
peste tot pe unde trec. Intenția lor de a corecta o greșeală personală sau de a combate acest
sentiment de nesiguranță înseamnă un progres mare pe care fecioarele l-au făcut față de începutul
anului 2015. Prin măiestria cu care lucrează acum, prin ușurința cu care pot privi mai departe în
viitor sau pot lucra cu oameni pe care nu-i agreează fără să fie tensiune arată că au evoluat. Totuși
această evoluție are un preț. Faptul că Marte se află foarte aproape de conjuncția cu Luna neagră
aspect care se va împlini prima zi a lunii următoare, fecioarele pot fi în continuare nervoase față de
ceea ce au pierdut însă pot, în egală măsură, să se bucure și de achizițiile pe care le-au comportat
anul acesta. Asta înseamnă disciplină, atenție, respect față de oameni și mai puțin atașament.
Dispunerea astrală ce-i vine spre fecioare în finalul lunii noiembrie construiesc unghiuri care
le vorbesc acestora despre schimbări importante. Totul arată ca și cum se mută într-o casă nouă însă
nu este vorba de o deplasare concretă, cel puțin nu în cazul tuturor. Cu fiecare zi pe care-o parcurg
fecioarele se simt mai puternice, mai optimiste, mai sigure pe ele sau mai înțelepte. În cazurile cele
mai dure, cele mai aspre, singura modificare benefică pe care o fecioară o poate acum indica este
faptul că se stresează mai puțin. Pentru fecioară a se stresa mai puțin înseamnă enorm. Luna plină
care se întâlnește în 26 noiembrie, adică Luna plină în Săgetător, cea care are în preajma sa
planetele Saturn și Mercur, dar care primește și o dispunere negativă din partea lui Neptun,
amplifică toată această tărie de caracter și încearcă să o convingă că oricât de multe realizări ar avea
încă nu a depășit stadiul acela în care să fie dezamăgită în permanență de partenerii săi. De altfel,
pentru că este vorba de Neptun și de o relație proastă cu luminariile este vorba și despre o iluzie.
Acum dacă sunt dezamăgite în mod sigur fac trimitere la anumite evenimente care s-au consumat în
trecut. Prezentul este încărcată de oportunitate, liniște, iar fecioara poate fi mult mai sigură pe ea
decât a fost până acum.
În 28 noiembrie Chiron își revine la mersul direct și se poate observa că sectorul medical,
acele dureri suspecte de picioare sau crize de rinichi, anumite disfuncții legate de faptul că sistemul
limfatic nu funcționează cum trebuie se redresează. În plan psihic sau spiritual se vor constata că se
adâncesc în schimbare, iar această schimbare este caldă plăcută deconectantă. Cu alte cuvinte cu cat
se apropie finalul anului scapă din ce în ce mai mult de acele senzații stranii în care primejdia le
urmărea la tot pasul.
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DECEMBRIE
Simt pericolul. Prind curaj. Se organizează bine. Apel la reguli morale. Criterii noi.
Întâlnire cum personaj misterios. Visează la mare realizări. Moment de echilibru. Apel la pun simți.
Se dovedesc a fi foarte practice. Îi dezamăgesc ușor pe cei din jur. Visează la o relație ideală.
Învață din relații. Preocupări educative și culturale. Apel la o lumea ideilor. Nevoie de dragoste.
Au nevoie de confirmare. Obiceiuri le se schimbă. Se confruntă cu un element justițiar. O greșeală
mică le poate crea un mare disconfort. Scape de o povară. Întorc spatele și renunța la o problemă.
Se simt puternice prin dorințele vii pe care le au. Forța vine prin iubire curată. Descoperă noi
mijloace de expresie. Se împacă ușor cu trecutul. Se consideră ființe învingătoare.
În luna decembrie fecioarele prind curaj. De fapt, fi trebuit să înceapă anul cu acest curaj
însă nimic nu este prea târziu atunci când se integrează în locul potrivit. Chiar pe 1 decembrie Marte
și Lună neagră se întâlnesc într-o conjuncție și încearcă să pună mare greutate pe colaboratori. Nu
sunt suficient de organizate, nu pentru că nu ar putea să facă acest lucru, ci din alte motive. Dacă au
jurul lor oameni care se află în perioada de formare și dacă ideile pe care le au în minte sunt
suficiente organizate, încât în statul de început să fie convingători atunci pot visa la anumite
rezultate. Dacă nu se opresc din acest demers, dacă își aduc aminte că întotdeauna trebuie să ai
obraz, bun simț, să nu renunț la regulile morale, chiar dacă în jurul tău lucrurile nu sunt așa cum țiai dori și o ușoară deviere de la acesta ți-ar oferi puțină satisfacție, fecioara va fi o învingătoare.
Iată cum ajungem din nou la conflicte, la dispute, la întâmplări care generează anumite
probleme de natură relațională sau concrete deschise. În 4 decembrie, după ce Soarele și Luna
neagră în ziua anterioară s-au întâlnit într-o relație bună, Mercur și Jupiter se ceartă. Mercur din
Săgetător de pe casa a IV-a are întotdeauna ceva să reproșeze unui apropiat. Asta înseamnă că
fecioarele acum, din exces de zel, nu mai doresc să se încadreze în regulile familiei, nu mai vor să ia
parte la lucrurile bune pe care le-au explorat în săptămânile anterioare. Visează la mari realizări, la
creativitate, la moralitate sau visează să-și vândă scump onoarea în ideea că poate pe viitor vor trăi
mai bine. Acesta va fi practic un moment de dezechilibru pe care fecioarele ar putea să-l combată
foarte ușor dacă nu-și leagă sufletul de vicii. Viciile și patimile sunt acum marile pericole, așa după
cum vom constata și în decada următoare, până la finalul anului.
În 5 decembrie Venus va intra în Scorpion pe casa a III-a și vor încerca să fie puțin mai
reținute. Vor reuși să arate că se pot controla că își pot îndeplini visul cu ochii și că tot ceea ce și-au
imaginat rău despre viețile lor nu poate fi realizat. Venus, intrând în Scorpion, arată că de fapt intră
în fereastra trigonului cu Neptun și pe lângă faptul că vom vedea fecioare înzestrate cu un simț
practic aparte le vom vedea și foarte inspirate, deschise, calde, adică oferind celor din jur ceea ce le
lipsește mai mult.
Pentru că în 6 decembrie Marte va face și un unghi negativ cu Pluton se poate vorbi despre
subminarea autorității ce are ca rezultat ruperea unei înțelegeri. Pentru fecioare această rupere a
unei înțelegeri va avea un efect foarte dur. Ele sunt obișnuite cu dezamăgirile pentru că în ultimii
ani, de când Neptun le trece prin casa parteneriatelor, au tot văzut că oamenii pot foarte ușor să
dezamăgească. Acum, în prima decada lunii decembrie, când, în general, se face trimitere la ceea ce
s-a întâmplat în prima decadă a lunii februarie, când Uranus și Coada Dragonului s-au aflat în
conjuncție, mintea este rătăcitoare și acest lucru va putea fi vizibil prin relația proastă a lui Mercur
cu Axa Dragonului. Situațiile seamănă ca și cum fecioarele aleg intenționat să pună în aplicare
ceva. Cu cât insistă mai mult pe aceste proiecte fanteziste cu atât își consumă mai mult din energie
și există riscul să piardă credibilitatea celor din jur sau chiar o funcție. Vorbesc mult, prea mult
despre sentimentele lor și aleg să facă acest lucru cu oamenii care nu știu să ne aprecieze. Din
această cauză devin foarte vulnerabile și este puțin probabil să învețe ceva de aici. 9 decembrie este
și ziua când Soarele și Uranus vor împlinii un unchi pozitiv lăsându-le impresia că întotdeauna au
un plan de rezervă. Nu este adevărat, acum își joacă o carte interesantă, iar dacă nu se opresc la
timp, dacă nu renunță la acest individualism suspect, realizarea care a venit spre ele în luna
anterioară, și care a promis și în luna decembrie încă o etapă, se dizolvă de la sine.
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În 10 decembrie Mercur va intra în Capricorn pe casa a V-a și lucrurile acestea incomode
care au venit spre fecioare în prima decadă capătă conotații noi. Vor face apel la educație, la cultură
la inteligență, vor încerca să le atragă spre o zonă a profunzimilor. Casa a V-a este renumită pentru
înclinația către distracție însă fecioarele de câțiva ani au o percepție deformată a relaxării. Ele se
relaxează, se destind, se simt bine în momentul în care au toate sarcinile îndeplinite, în momentul în
care se pot detașat complet de grija unui lucru neîmplinit. Dacă nu pot face acest lucru acum,
înclinația spre destindere va lua înfățișarea preocupărilor culturale sau educative. Știm că prima
decadă a adus fecioarelor câteva note interesante și au fost încercate pe aceleași direcții ca-n
noiembrie. Acum, prin trecerea lui Mercur în zodia Capricorn și, în aceeași zi de 10 decembrie, prin
trecerea lui Junon în Scorpion pe casa a III-a, fericirea le vine din subtil, dintr-o lume a ideilor,
noțiunilor sau dintr-un plan ales. Le tentează ideea de a se integra într-o structură elitistă și această
idee va prinde rădăcini cu fiecare zi cu care se apropie de finalul anului 2015. Gândind că trebuie să
se integreze într-un plan superior, că nu mai pot trăi în umbră sau sub anonimat vor reuși să
transpună opoziția lui Marte cu Uranus, un aspect destul de agresiv, printr-o declarație de război,
într-o promisiune de victorie. Schimbă, astfel, ritmul de lucru, pot să facă foarte multe lucruri pe
care de la începutul anului și până acum nu au putut și așteaptă în fiecare zi să se întâmple ceva bun
și până când nu ating acest element superior nu va avea liniște. Practic, dintre toate zodiile, Fecioara
are acum beneficiul de a resimți cel mai puțin opoziția lui Marte cu Uranus. Pentru ele această
dispunere astrală se transpune prin ambiții foarte mari. Ele sunt obișnuite să dezvolte ambiții foarte
mari și chiar dacă, fiind vorba despre axa caselor II-VIII, vor trece prin pierderi, se vor simți
epuizate slăbite, dar nu va conta, pentru că au de această dată un obicei foarte înalt pe care vor să îl
îndeplinească foarte repede.
Mijlocul lunii decembrie înseamnă pentru fecioare întâlnirea cu un element justițiar. Soarele
se află în continuare pe casa a IV-a și este posibil ca această dorință de justiție să nu le vină din
exterior. Se pare că din nou se implică în evenimente mai mari decât pot duce. Dacă avem de-a face
cu fecioare care au demonstrat până acum că pot să facă mai multe lucruri deodată, că nu obosesc
prea ușor și că sunt atât de disciplinate încât nu fac abuz de nimic și obțin rezultate concomitent pe
mai multe planuri, atunci această nevoie de dreptate va fi expresia unei atitudini negative. În celălalt
caz, vor crea celor din jur un mare disconfort. În primul rând, îi vor încerca pe cei cu care formează
un cuplu sau membrii familiei. Apoi, motivând că sunt inspirate, că vor mai mult, că merită să
primească ceea ce cer, fecioarele urmăresc să-i implice pe cei din jur în problemele lor. Practic la
asta se referă în mare parte și trecerea Lunii negre prin casa a II-a. Această formă de senzualitate, de
bucurie venit în momentul în care cineva le ia povara de pe umerii reprezintă cel mai interesant
mijloc prin care fecioarele îi manipulează pe cei din jur.
Noi, pentru că studiem astrologia, știm că finalul anului nu le aduce fecioarelor probleme
reale. Dacă se plâng de complicații, dureri, neajunsuri, atunci acestea sunt propriile lor creații. Până
acum problemele pe care le-au traversat au avut o notă aparte, au fost reale sau au mers către
această zonă. De această dată lucrurile sunt altfel. Dacă nu respectă sfaturile celor dragi, dacă nu țin
cont de intuițiile care au venit spre ei la finalul lunii noiembrie și care au avut o mare remanență
atunci aerul de superioritate cu care au intrat în luna decembrie se întoarce împotriva lor. Pe 18
decembrie Soarele și Axa Dragonului vor fi într-o relație proastă și fecioara nu se mai poate
controla. Își pierde cumpătul, uită sau se întoarce din drum de atât de multe ori încât cei din jur să
vadă că de fapt autocontrolul, seriozitatea și liniștea, erau construcții doar pentru a impresiona, nu
reprezentau realitatea. Pentru a repara acest neajuns va face din nou apel la un fond de rezervă.
Dacă nu trec prin probleme de natură medicală, dacă au rezerve suficiente sau dacă sunt tinere și
privesc optimiste spre viitor, ipostazele încurcate complicate, legate de deturnarea unor planuri sau
de crearea unor impresii proaste celorlalți vor fi trecute ușor cu vederea.
Cu toate că se află acum în impas finalul lunii decembrie ar putea să le aducă fecioarelor
depășirea unui disconfort prin apropierea de suferințele celorlalți. Știu să joace foarte bine această
carte a suferințelor inventate sau să impresioneze dintr-un anumit punct de vedere afectiv auditoriul
până când obțin victoria dorită. Nu vorbim aici de persoane fățarnice, ci vorbim despre o persoană
care cunoaște bine psihologia comportamentală care are un spirit de observație dezvoltat și, în plus,
dacă mai dispune și de o atenție susținută atunci vorbim de o persoana care poate obține în orice
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moment ceea ce dorește de la cei din jur. De această dată s-ar putea să aibă parte de un obstacol. Nu
este momentul potrivit să îi manipuleze pe cei din jur pentru a le îndeplini anumite dorințe. Pur și
simplu nu se abțin, insistă pe această idee pentru că nu au avut ocazia anul acesta să obțină anumite
avantaje, anumite cadouri, să atragă atenția celor din jur doar promițând ceva. Până acum au muncit
și nici măcar nu au fost răsplătiți pe măsura efortului. În fața unui câștig atât de ușor este puțin
probabil să țină cont de obraz sau de bun simț.
Se întâmplă însă un lucru interesant care va declanșa o serie întreaga de reacții în cazul
fecioarelor. Pe admirație, ar putea prelua din comportamentul celorlalți și să lase impresia că s-au
transformat în niște imitatori. Au nevoie acum de un mare confort psihic pentru că Soarele pe casa a
V-a ne aduce nevoie de mișcare, de dinamism, de a atrage atenția, de a fi in centrul atenției și este
posibil ca fecioara să constate acum că nu are toate instrumentele necesare. De aceea dorește să se
împrumute puțin de la ceilalți. Sunt avertizate astfel fecioarele că nu trebuie să insiste prea mult pe
această latură a distracțiilor. Având în vedere că au o notă aparte, că văd dintr-o perspectivă
personala aceste distracții, cu siguranță vor găsi mijloace mai puțin invazive sau mai puțin
obositoare pentru a face acest lucru.
În 26 decembrie Uranus va
reveni la mersul direct și o parte din
problemele care s-au desfășurat
departe de privirile lor intră în zona lor
de observație. Îl au în continuare pe
Saturn pe casa familiei și spre finalul
anului și Venus va intra acolo
pregătindu-le să facă din nou o
schimbare importantă. De această dată
nu fac prin forțe proprii, ci le ajută
cineva din familie. Pentru că fecioarele
consideră că familia este formată din
oamenii la care apelez în orice moment
și pe care te poți baza, la aceste
persoane se face trimitere acum la
finalul anului 2014. De asemenea, sunt
avertizate fecioarele să nu facă
declarații oportuniste, să nu-și
deschidă sufletul prea mult, ci doar să
le spun acestor persoane ce și-ar dori
sau care le sunt nevoile. Dacă sunt
rezervate, dacă țin misterul viu atunci ar putea obține un maximum de succes cu minimum de efort.
În 28 decembrie când Mercur de pe casa a V-a se va afla într-o relație bună cu Capul
Dragonului va reuși să medieze tendința nodurilor prin Nordul de Sud. În sfârșit, acum, la finalul
anului 2015, fecioarele sunt împăcate cu trecutul lor. Au toate instrumentele la dispoziție, știu sa se
apere, se simt înțelepte și liniștite și deci nu au nicio motivație spre a se lupta cu cineva. Totuși, sunt
incitate de un personaj care dorește achizițiile pe care le are fecioara, adică ar vrea să împrumute un
obiect ori poate chiar pe ea pentru un timp. Asta le va aduce pe fecioare în criză de nervi pentru că
rămân fără resurse, fără timp și pentru a recupera în mod sigur știu că nu vor să mai treacă prin ceea
ce au trecut de-a lungul acestui an.
În 30 decembrie când Venus va intra pe casa familiei vor fi mai liniștite și vor reuși să
extragă din toate aceste evenimente ceea ce este bun. Aceasta este de altfel una din directivele
anului 2015. Dacă fecioara va reuși, fie și numai la final de an, să extragă ceva bun din tot ceea ce a
parcurs, atunci este un om învingător.
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“Precum nu e trup fără spaţiu, aşa nu e spirit fără ritm.”
(Vasile Pârvan)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

EUGEN BĂDĂRĂU
(19.09/1.10.1887, Foltești, Galați -11.03.1975, București)

Fizician
Frate cu Dan B. A urmat cursurile
liceului din Ismail și în 1905 și-a dat
bacalaureatul. În dorința de a deveni inginer, a
plecat în Austria și s-a înscris la Technische
Hochschule din Graz. După doi ani de studii
politehnice
(1905-1907),
dorind
să
perfecționeze partea teoretică, pleacă în Italia și
se înscrie la Facultatea de Fizică de
la Universitatea din Pisa, obținând
în 1911 licența în fizică. A rămas
în
continuare
asistent
al
profesorului Batelli și a lucrat la
teza de doctorat, „Constanta
dielectrică
a
gazelor
și
amestecurilor gazoase", pe care a
susținut-o în 1912. După doctorat a
fost angajat imediat asistent la
Institutul de Fizică Experimentală
din Pisa, unde și-a continuat preocupările
efectuând experiențe cu diferite gaze, pe care lea supus la presiuni până la 350 atmosfere. În
anul 1914 a părăsit definitiv Italia și a plecat în
Rusia, unde i-a fost oferit un post de asistent la
Institutul de Fizică din Petrograd, Ia catedra
profesorului Chwolson. În 1917 a devenit șef de
secție la Institutul de Optică de Stat și ulterior a
obținut docența (1918) la Facultatea de Științe
din Petrograd. În perioada 1918-1921 a
funcționat ca profesor universitar la Institutul
Fototehnic Superior din Petrograd. Cercetările
sale în timpul șederii în Rusia s-au concentrat
asupra problemelor de optică. În 1916 a
prezentat o comunicare privind birefrigența
corpurilor izotrope în câmpurile magnetice.
Participând la primul Congres de Știință de la
Petrograd în 1918, susține o comunicare având
ca subiect un nou tip de interferometru pe care la pus la punct. În 1921 a revenit în România,
unde a fost numit profesor agregat la
Universitatea din Cernăuți și director la
Institutul de Fizică Experimentală. La Cernăuți
a făcut o carieră strălucită, predând ca profesor
la Catedra de fizică teoretică și experimentală,

ajungând în 1926 decan al Facultății de Științe,
funcție pe care a deținut-o până în 1928. A fost
solicitat, în 1934, să preia, la Universitatea din
București, Facultatea de Științe, Catedra de
fizică corpusculară; ulterior a devenit șeful
Catedrei de acustică, optică și fizică moleculară
(1935-1962). A fost primul care a scris capitole
noi în cursurile sale pentru
studenți privind fizica atomică și
nucleară. Efectuând primele
cercetări
în
domeniul
descărcărilor electrice în gaze și
în domeniul plasmei, a fost
recunoscut ca fondator de școală
în domeniu. A publicat o seric de
articole devenite clasice despre
izvoarele de ioni pozitivi, emisia
secundară din corpurile solide,
căderea catodică, descărcări în gaze la presiuni
joase, influența sarcinii la pereți asupra tensiunii
de aprindere și altele. Alte cercetări interesante
ale sale se referă la obținerea de parfumuri,
descărcări electrice în amestecuri gazoase cu
metan și brom, influența ultrasunetelor asupra
germinației plantelor. În 1955, din inițiativa lui
s-a înființat Comisia de Acustică a Academiei
Române. În cadrul acestei comisii a condus o
serie de cercetări pentru combaterea poluării
sonore și aplicarea ultrasunetelor în încercările
asupra materialelor de construcții. Între 1949 și
1956. a condus Secția de optică si spectrografie
a Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele,
după care a fost transferat ca director la
Institutul de Fizică al Academiei Române.
Dintre numeroasele lucrări și studii publicate
reținem: Bazele acusticii moderne (1952):
Introducere în acustică (1953); Gaze ionizate. 2
vol; Procese fundamentale (1963); Descărcări
electrice in gaze (1965). Studiu apărut în 1969 și
în Franța, la care se adaugă o lungă listă de
articole publicate in reviste de specialitate. A
fost ales membru al Academiei Române în
1948.
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GRIGORE COBĂLCESCU
(22.09/4.10.1831, lași - 21.05.1892, lași)

Geolog și paleontolog
A fost primul profesor de geologie și
mineralogie la Universitatea din Iași. Sub
îndrumarea lui s-au format învățați
ca
Dimitrie
Brândză,
Sava
Athanasiu, Nicolae Leon, Grigore
Antipa, Dimitrie Voinov, Emil
Racoviță și mulți alții. Cobălcescu
s-a remarcat și prin activitatea
desfășurată în cadrul primei
societăți
științifice
românești.
Societatea
Medicilor
și
Naturaliștilor din Iași, înființată în
1868, și în cadrul Societății
Române de Geografie, înființată în 1875, printre
ai cărei inițiatori și fondatori s-a situat. În 1889,
alături de istoricul A.D. Xenopol și de alți

entuziaști, devine membru fondator al Societății
Științifice și Literare din Iași. În discursul de
recepție dezvoltă teoria sa cu privire la
originea a norganică a petrolului și
demonstrează
existența
legăturii
strânse între zăcămintele de țiței,
masivele de sare și cutele anticlinale.
A elaborat prima lucrare românească
de geologie, Calcarul de la Răpidea
(1862). O insulă din arhipelagul
Palmer (în Antarctica, la granița dintre
Oceanele Pacific și Atlantic) îi poartă
numele (Cobalcescou Island). Numele
a fost propus de Emil Racoviță, în timpul
expediției sale cu vasul Bélgica. Membru al
Academiei Române (1886).

DIMITRIE COMȘA
(29.09/11.10.1846, Sibiu - 15.02.1931, Sibiu)

Profesor, agronom, etnograf, memorandist
A absolvit Institutul Teologic Pedagogic
la Sibiu. Între 1871 și 1873 frecventează
cursurile Academiei de Agronomie din
Altenburg și Leipzig. Din 1874 este
numit profesor la Catedra de studii
agricol-economice a Institutului
Teologic Pedagogic din Sibiu, unde
a funcționat timp de 35 de ani. A
preda t pomicultura, horticultura,
legumicultura, zootehnia agricolă,
fizica populară, contabilitatea,
contopite din 1892 sub numele de
economia rurală, până în anul 1909,
când a fost silit de guvernul
maghiar să se pensioneze sub pretext că nu
cunoaște limba maghiară. Aceleași discipline lea predat în secția pedagogică a institutului și în
plus științele naturale (1874-1909). Cu studenții
făcea lecții practice în grădinile institutului și
vizite la fermele model din Sibiu. A fost
Președinte activ al Societății de lectură Andrei
Șaguna a studenților teologi. Deputat mirean în
Sinodul Arhidiecezei Sibiu și în Congresul
Național Bisericesc. La 16/28 februarie 1888
contribuie la înființarea Reuniunii Române de
Muzică din Sibiu, al cărui președinte va fi
Eugen Brote, după care va prelua conducerea

până în 1905. A organizat o serie de expoziții de
vite, oi și fructe în satele județului, cu premii.
Reuniunea organiza în sate întruniri agricole cu
prelegeri
populare.
A
sprijinit
înființarea
de
cooperative de credit sătești.
In 1902 Reuniunea Română
de Agricultură cu Reuniunea
Sodalilor Români din Sibiu
au organizat o mare expoziție
industrială românească cu
produse
meșteșugărești,
obiecte de artă populară
românească.
În
1887
imprimă întâia sa lucrare, Pomăritul. Redactează
Calendarul bunului econom, 1877-1881. Scoate
foaia Economul, 1893-1894, în care publică
nenumărate articole în domeniul economicagricol. Colaborează permanent la telegraful
Român și Foaia poporului. Imprimă Călăuză
agricolă, trei volume, 1924-1925; Nana
Zamfira, îndrumări din economia casnică și
grădinărit, 1929; Radu Temelie. Îndrumări din
economia câmpului, 1929. Realizează albumul
artistic Din omamentica română, 1904.
Cutreieră apoi peste 200 de sale strângând
cusături românești (să nu se piardă) din care a
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broderii originale. Imprimă tot la Sibiu, în 1909,
Album de crestături din lemn, cu 243 de piese.
A fost unul dintre marii luptători pentru
drepturile românilor din Transilvania. A fost
printre întemeietorii gazetelor Tribuna și Foaia
Poporului. Ca secretar al Partidului Național
Român din Transilvania a participat la
alcătuirea Memorandumului, 1892. În procesul
de la Cluj, din 1894, a fost condamnat la trei ani
închisoare alături de Nicolae Cristea și Dr.
Daniil Popovici Barcianu, ispășindu-și pedeapsa
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la Vaț. Întreaga viață a lucrat în conducerea
ASTRA. Mitropolitul Nicolae Bălan îl
recheamă la catedră din 1922. Pune bazele
primului muzeu bisericesc al arhiepiscopiei
Sibiului cu icoane, manuscrise, obiecte vechi de
cult, veșminte liturgice. În 1926 Academia
Română l-a ales membru de onoare. La
înmormântare i s-au făcut funerarii naționale.
Revista Transilvania din Sibiu a publicat, în
1976,
albumul
Ornamentica
română,
cuprinzând modele de țesături și crestături din
colecțiile lui.

OCTAV MAYER
(22.09/4.10.1895. Mizil - 9.09.1966. lași)

Matematician
A luat parte la războiul de reîntregire a
neamului (1918). A fost primul
doctor în matematică pură al
Universității din lași. S-a specializat
la Torino. A fost profesor la
Universitatea din Cernăuți, apoi la
Facultatea de Științe FizicoMatematice a Universității din Iași.
Contribuții în domeniul calculului

diferențial și integral și al geometriei. A
colaborat cu A. Myller în domeniul
geometriei.
Lucrări:
Opera
matematică, 1974; Teoria funcțiilor de
variabilă complexă, 2 voi., 1981,
1990. Laureat al Premiului de Stat
(1952). Membru al Academiei de
Științe din România. Membru al
Academiei Române (1955).
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Se află în fața unor noi criterii de selecție. Criză în relații. Evenimente majore pe care să le
cântărească de departe. Promisiuni deșarte. Nevoie de a împlinii un deziderat. Compromis. Sunt
pregătite să treacă pe nivelul următor. Vor să transfere greutățile pe umerii celorlalți. Au de
traversat o nedreptate. Invocă motivul abuzului pentru a scăpa de răspundere. Disciplina. Atenție.
Istețime. Rigoare față de sine. Experiență constructivă. Modificare a registrului comportamental.
Simplificare menită să modifice interiorul. Materialism. Provocare. Conspirații venite din partea
celorlalți. Defectele sunt prezentate ca fiind calități. Invitație la moralitate.
Din capul locului se poate spune că balanța are un 2015 destul de greu. De asemenea, tot din
capul locului se poate stabili încă de la începutul anului că de-a lungul celor 12 luni se va face o
distincție foarte clară între tipul superior și tipul inferior. Pe de o parte, sunt invocate experiențele
din anii anteriori, când balanța, trecând prin criza în relații, nu a gestionat corespunzător aceste
tensiuni și le-a amplificat. De partea cealaltă se află tipul superior care acceptând recomandări de
celorlalți, bazându-se pe un sfat înțelept ori având la bază o educație solidă nu a încercat să
simplifice lucrurile împotriva celorlalți doar pentru a-i fi bine, ci a căutat să meargă mai departe pe
linia educației primite. În felul acesta, evenimentele majore ale anului 2015 pe care le-am prezentat
într-un mod clar și succint pentru acest semn în analizele pe fiecare lună, vin să le încerce pe
Balanțe așa cum s-a întâmplat în anii anterior. Se întâmplă lucrul acesta pentru că anul 2015 este
pentru Balanță de o importanță crucială. Nu doar că au nevoie să depășească aceste încercări
majore, ci este important cum fac acest lucru pentru a nu merge mai departe cu traume.
În cazul în care depășesc cu bine aceste încercări, finalul anului le aduce balanțelor un
succes teribil în relațiile cu oamenii și promisiunea că anul 2016 le va oferi o nouă poziție socială.
Nu se știe încă de pe acum dacă această promisiune lansată către balanțe va fi și împlinită. Cert este
că momentul în care vor înțelege va însemna și punctul în care vor face un pas înainte către
împlinirea acestui deziderat.
La polul celălalt balanțele care se folosesc de ceilalți, care aleg cele mai simple metode, care
se interesează de secretele celorlalți doar pentru a-i compromite, arată că nu sunt încă pregătite să
treacă pe nivelul următor. Cu alte cuvinte anul 2015 este pentru acest semn zodiacal unul aparte,
doar dacă munca nu va avea tot timpul această componentă epuizantă, ci le va îndemna să devină
așa cum se cred, rafinate, echidistante, înțelepte.
Se întâmplă lucrul acesta pentru că intră în anul 2015 cu Capul Dragonului pe semnul lor și
nu este puțin lucru ca destinul să le ceară îndeplinirea într-un timp scurt a acestor deziderate, în
situația în care Uranus se află de câțiva ani buni în tranzit pe casa parteneriatelor. Multe dintre
balanțe vor avea impresia în 2015 că nu sunt ajutate de nimeni, ci, dimpotrivă, cu cât le va fi mai
greu cu atât mai multe greutățile vor fi transferate pe umeri. Atunci când vor ceda în fața acestor
presiuni și vor face apel la instrumentele lor nefirești se vor simți nedreptățite, invocând chiar acest
motiv al abuzului pe care grupul le face la adresa lor.
Apoi Saturn are un tranzit oscilant prin Săgetător și Scorpion și mobilizează în cazul
balanțelor casele comunicării și hrănirii. Asta înseamnă că informațiile care vor veni spre balanțe
acum trebuie așezate la baza comportamentelor viitoare. Nu înseamnă că aceste informații trebuie
folosite împotriva celorlalți, ci au nevoie să devină mult mai disciplinate, mai atente, mai deschise
la suflet și la minte nu prin conținutul lor, ci prin relația pe care aceste informații o creează între
balanță și anturaj. Dar nu putem însă să vorbim despre disciplină și rigoare de la sine. Tocmai de
aceea Saturn pe casa a III-a are un rol decisiv în anul 2015, în primul rând prin retrogradarea sa,
mers prin care le impune balanțelor anumite taloane sau o altă etică. Apoi cât timp va fi în zodia
Scorpion le va aduce aminte de compromisurile pe care le-au făcut pentru a le fi bine. Iarăși sunt
invitate să regândească acele situații pentru a extrage de acolo doar ceea ce le va fi util în prezent.
Indiferent de cât de adânci sunt ca firi, balanțele în 2015 vor fi încercate pe această manieră de a
privi viața și de a înțelege că nu confortul este principal lor beneficiu, ci experiența constructivă. Pe
baza acestui balans balanțele vor avea de-a lungul lui 2015 perioade de izolare vor oscila între a se
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înconjura de un anturaj numeros și a se izola complet ori parțial considerând că nu pot face față unui
anturaj care le agasează în permanență.
Pe acest fond intervine planeta Jupiter care va trece din Leul în Fecioară de pe casa
prietenilor și protectorilor, pe casa lucrurilor ascunse. Această planetă a optimismului și expansiunii
le va îndemna pe balanțe să schimbe registrul comportamental și să treacă de la atenția acordată la
exterior la atenția acordată în interior. Practic le pregătește pentru ceea ce se va întâmpla pe finalul
anului 2015 când fie că vor, fie că nu vor, vor activa mai mult la interior.
Axa Dragonului va avea la un moment dat același mesaj cu planeta Jupiter, îndemnându-le
să fie mai puțin materialiste și mult mai deschise către a-i ajuta pe colaboratori, comunitatea sau a
pune la dispoziția celorlalți fără a se gândi cine este principalul beneficiar o mare parte din
cunoștințele pe care le-au sau din experiență.
De asemenea, aici vom constata că balanțele se lasă mult timp sub influența Lunii negre.
Vor fi firi duplicitare, vor face apel la defecte pentru a supraviețui și modul în care cedează în fața
acestor provocări nu le va face cinste. Cât timp Luna neagră le va trece prin zodia Fecioară, nu
neapărat că le face vulnerabile la conspirații venite din partea celorlalți, deși se poate vorbi
ocazional și despre acest lucru, cât le îndeamnă pe Balanțe să participe la conspirații împotriva
celorlalți. Vor fi și pasaje de-a lungul anului 2015 când nativii născuți în acest semn vor fi atât de
isteți și atât de abil încât a face apel la aceste defecte reprezintă pentru ele un adevărat beneficiu.
Vor întinde mâna și vor lua obiectul de tortură considerând că nimeni nu le va vedea. Așadar, nu
doar Jupiter, Axa Dragonului sau Saturn intervine asupra firii balanțelor pentru a le corecta, ci și
Luna neagră în diversele combinații pe care le realizează de-a lungul acestui an cu planetele
individuale sau cu alte corpuri cerești, spre exemplu cu Chiron sau cu Pluton. Această componentă
agresivă care poate fi citită ușor pe horoscopul lor nu urmărește selectiv, ci dorește să scoată în
evidență momentul crucial în care se află în 2015. Universul nu face risipă și deci invitația
principală lansată către balanță este aceea de a depăși cu fruntea sus un nou val de încercări.

IANUARIE
Modificare importantă de conștiință. Complicații. Își fac singure probleme. Vor să ducă la
îndeplinire un plan. Dorință de a domina. Agresivitatea trece într-un alt registru. Nevoie de a da o
replică dură. Primesc semnale. Parteneriatele dau semne că intră pe un făgaș normal. Declarații
de prietenie. Greșeli față de ziua de mâine. Li se cere disciplină și prudență în privința
cheltuielilor. Experiențe ciudate. Confruntare directă. Sunt depășite de evenimente. Vor să rupă
relații mai vechi. Apelează la ei taloane stranii. Sănătatea este afectată. Idei ordonate. Viața vrea
să intre pe un alt traseu.
Balanțele intră în anul 2015 cu conștiința faptului că acum trebuie să producă o modificare
importantă. De-a lungul anului 2014 au avut parte de tot felul de complicații, unele dintre ele s-au
lăsat chiar cu sancțiuni sau cu un deficit de imagine. Chiar din prima zi a anului 2015, Marte se va
afla într-o relație proastă cu Jupiter și le îndeamnă pe balanțe să-și facă dreptate singure. De altfel,
planurile pe care le invocă acum nu sunt cele reale, ci informații adunate haotic în urma
evenimentelor pe care le-au parcurs lungul anului 2014. Pozează în persoane puternice, care își
rezolvă singure problemele însă acum când Marte le trece prin casa a V-a, a liderului, iar balanțele
caută prozeliții, caută adepți și sunt în stare să facă multe fapte de o moralitate îndoielnică pentru a
atinge această țintă.
Vor încerca să simplifice lucrurile pentru că la începutul lunii ianuarie Soarele se va afla în
conjuncție cu Pluton pe casa familiei și motivațiile lor vizează acumulări pentru confortul intim sau
pentru a proteja pe cineva din preajmă. În realitate, balanțele vor dori, nu doar acum la începutul
lunii ianuarie, ci pe tot parcursul anului 2015, să redobândească o poziție. Venus, încheindu-și
tranzitul prin zodia Capricorn, în 3 ianuarie intra în Vărsător și se va afla în fereastra sextilului cu
Saturn de pe casa a III-a. Asta înseamnă că vor dori să facă un contrast puternic cu toți cei care sunt
în jurul său, găsind imediat pe cineva care să le ducă la îndeplinire un plan. Balanțele la începutul
lunii ianuarie sunt autoritare, sunt puternice, ascunse și interesante. De altfel, cu Luna neagră aflată
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în plin tranzit prin casa a XII-a și, în egală măsură, aflată în fereastra opoziției cu Neptun, balanțele
sunt avertizate că metodele vechi nu mai pot fi folosite acum, în prima jumătate a anului 2015.
Acum vor visa că fiind vorba de un început de an vor putea să schimbe raportul de forțe în avantajul
propriu. Din cauza Lunii negre de pe casa a XII-a, care se îndreaptă cu pași repezi către semnul lor
și, o perioadă importantă anului 2015 va fi dominată de poziția Lunii negre în Balanță, nativii
acestui semn sunt avertizați că un drum se sfârșește și începe altul. Caracterul benefic al drumului
nou care începe vine de la sine. El va trebui construit în timp și nu prin îndemnurile care vin spre ei
acum la început de luna ianuarie.
Faptul că acum sunt implicate nu înseamnă că toată lumea din jur care se interesează de
etapele pe care o balanță le realizează cum trebuie neapărat să facă parte din acest demers. Pe 5
ianuarie Soarele se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și problemele relaționale,
parteneriatele dificile, acelea care din 2011 se tot desfășoară într-un registru al agresivității pentru
ele, se vor transpune în evenimente nefericite pentru zona intimă. Au puterea acum să se lupte cu
toată lumea, sunt dispuse să-și folosească cele mai multe dintre resurse pentru a da o replică, pentru
a face probleme celor care le-au ieșit din sfera de influență. Există însă și o parte bună, iar această
orientare pozitivă va fi vizibilă în preajma zilei de 6 ianuarie când Mercur și Saturn se vor afla întro relație pozitivă. Valorile acestea ce țin de ambiție sau care imită ambiția lasă impresia că sunt
construite special pentru a le îndeplini lor anumite dorințe. Mercur pe casa a V-a arată că au multe
dorințe, cu toate că nu au nevoie de un plus în această zonă, pentru că și Marte se află, până în 12
ianuarie, acolo, urmând ca la data indicată să intre pe casa a VI-a, a muncii. Astfel, semnalele pe
care le primesc sunt destul de clare, însă marcate de crize relaționale pe care le parcurg și vor ignora
toate aceste avertismente, considerând că dacă au ocazia trebuie să profite.
Dacă raportăm aceste observații particularizate pe semnul lor la trăsăturile generale
rezervate primei decade a lunii ianuarie înțelegem că balanțele mai mult se vor lupta cu ele însele.
Acesta este sectorul care le va furniza unor informații suplimentare și numai prin explorarea
acestora pot ajunge la o anume libertate de expresie aceea care nu le va mai tulbura. În 10 ianuarie
Junon și Capul Dragonului vor forma un unghi pozitiv, iar parteneriatele lor dau semne că vor intra
pe un făgaș normal. Acesta este practic și momentul când au curaj să spună ceea ce gândesc, dar nu
față de toată lumea, ci doar față de câțiva oameni care le-a lăsat impresia că le pot tolera multe din
derapaje. Junon acum, în 10 ianuarie, se află în mers retrograd prin zodia Leu și balanțele vor
simula căldura contactului, vor invoca declarațiile de prietenie făcute altădată pentru că acum își
prezint să obțină ceea ce își doresc.
În 12 ianuarie, când Marte le va trece pe casa muncii și a bolilor acute, apropiindu-se cu pași
repezi de conjuncția cu Neptun, vor avea nevoie de
susținere. Dacă la începutul lunii ianuarie au acționat
de o manieră abuzivă asupra oamenilor care au avut
încredere în ele, acum vor suferi de singurătate pentru
că relațiile cu acele persoane se slăbesc puțin, atât de
puțin încât balanța să nu se mai poată baza pe
schimburile realizate cu acele persoane. De altfel, și
starea lor de sănătate ar putea să intre pe o pantă
descendentă în sensul că orice gând de tensiune, de
stres, de nedumerire sau în decență, orice nostalgie pe
care o balanță ar putea să o aibă acum va consuma din
energie și le devitalizează. Sunt invitate acum să
gândească superior, să privească departe în viitor și să
se detașeze de traumele pe care le tot acumulează
începând cu 2011 încoace. Dacă se detașează de
caracterul negativ al acestor rememorări atunci vor
putea să își asume răspunderea faptelor, să fie puțin mai sincere și să nu caute de fiecare dată pe
cineva care să le care poșeta.
Venus, aflată într-o relație negativă cu Junon din Leu, le vorbește balanțelor despre libertăți
prost înțelese. Acolo se află și Mercur, iar ideea pe care o Balanță o are despre distracție despre
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libertate de expresie, despre sinceritate, le complică demersurile și le va îndepărta de hrana
spirituală, aceea care este atât de necesară în această perioadă. Neavând nicio planetă pe casa a II-a,
dar având în acest moment o grupare de planete pe casele V și VI balanțele sunt în ianuarie într-o
perioadă de consum. Dacă au suficient de multe rezerve și nu și-au făcut niciodată griji pentru ziua
de mâine atunci acest îndemn se consumă fără să producă urmări negative. Cele mai multe dintre
balanțe trăiesc acum asemenea semenii lor prin disciplină în privința cheltuielilor sau gândindu-se
că la un moment dat aceste rezerve se vor termina. În cazul acestora, opoziția pe care Venus și
Junon o împlinesc în 14 ianuarie le va aduce gânduri neobișnuite. Este posibil ca o persoană din
anturaj să le facă răspunzătoare pentru faptul că nu au fost disciplinate în privința unor cheltuieli.
Nu vor băga prea mult în seamă aceste critici, dar în gândurile lor îi va da dreptate.
În mijlocul lunii ianuarie vom vedea însă balanțe care își duc mai departe crucea cu
demnitate. Conjunctura astrala este atât de apăsătoare și dureroasă încât pe baza experiențelor pe
care le-au traversat din anul 2014 până acum vor supăra pe toată lumea însă vor zâmbi, vor fi
șarmante, vor face conversații de complezență însă își vor petrece cea mai mare parte a timpului în
singurătate.
Această decizie elaborată pe baza concluziilor este modul lor prin care arată că își asumă
răspunderea asupra a ceea ce gândesc. 15 ianuarie poate fi în egală măsură și vârful unei perioade
de acuzații sau de transformări. Marte și Saturn se vor întâlni într-o relație negativă și este posibil ca
pe baza acestor unghere negative pe care ziua de 15 ianuarie le conțin, balanțele să vadă lucrurile
disproporționat. Chiar dacă modul în care formulează îi îndeamnă pe ceilalți să le dea dreptate,
problema în sine la care acum balanțele fac trimitere are o altă structură. Balanțele vor încercă însă
sa ascundă acest adevăr. Este modul lor de a se comporta sau de a-și rezolva anumite probleme
complicate. Această manieră de a evita o confruntare directă, de a transfera răspunderea pe umerii
celorlalți va trece prin schimbări interesante în preajma zilei de 17 ianuarie, când Uranus și Junon
vor construi o relație complexă. Se va încerca medierea unui conflict și, în funcție de rezultatul
obținut în aceste momente, să se declanșeze evenimente benefice în cascadă.
Sunt avertizate că nu este cazul să facă abuz acum, să insiste prea mult pe această latură
complicată pentru că mintea le este rătăcitoare și evenimentele care se consuma acum poartă
amprenta unui insucces. Venus și Jupiter se află într-o poziție caustică și libertatea de expresie este
mult încercată. În 20 ianuarie balanțele se simt depășite de evenimente, acuzate că mint sau lovite
de minciunile altora. Cei care consultă din timp aceste previziuni astrale vor avea timp de la
începutul lunii și până în 20 ianuarie să își pregătească aceste contacte și să facă în mod insistent
apel la inspirații la moralitate, la echilibru chiar dacă până în preajma zilei de 20 ianuarie vor avea
impresia că nimic nu le constrânge să procedeze în această manieră. Când vor ajunge în punctul
indicat de evenimentele zilei de 20 ianuarie va fi deja prea târziu să mai schimbe ceva.
Ultima decadă a lunii ianuarie dă putere complicațiilor pe care nu știu să le rezolve pe
moment și au nevoie de puteri suplimentare. Dacă țin cont de avertismentele astrale sau dacă ținut
cont de sfaturile unui om drag, prieten sau membru al familiei, atunci balanțele vor reuși să
depășească cu succes momentul 21 ianuarie când Pluton și Axa Dragonului vor fi într-o dispunere
negativă și, pentru că acest lucru se produce pe case unghiulare, evenimentul va fi rapid, brusc și
balanțele vor avea impresia că nu pot să intervină, nu pot avea niciun control asupra a ceea ce li sentâmplă. Se gândesc la lucruri negative, văd că nu au susținere din partea celorlalți și caută un
compromis prin care să remedieze probleme mai vechi. De asemenea, vor considera că dacă aceste
probleme mai vechi se rezolvă atunci celelalte noi se vor rezolva și ele de la sine. 21 ianuarie
Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și balanțele intră într-o perioadă
de tăcere. Tăcerea lor nu va fi atât de mult verbală, cât va fi o tăcere afectivă. Pot foarte ușor în
aceste trei săptămâni să rupă relații, să renunțe la asocieri mai vechi considerând că împreună cu
relația lasă în urmă și problemele pe care aceasta le-a generat.
Retrogradarea lui Mercur în casa a V-a a putea să le aducă și probleme de conștiință pe
marginea unor dificultăți în a decide pe care și le amintesc, să nu respecte nicio regulă și primul
gând pe care-l au să fie acela că ar trebui sa apeleze la altcineva să le rezolve. Nu pot face acest
lucru pentru că numai ce au intrat într-o perioadă de purificare morală prin selecție drastică, adică
nu vor să împartă cu nimeni ceea ce simt sau ceea ce gândesc. Din exterior această dilemă ar putea
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să semene cu o mare seriozitate. Este adevărat, acolo unde există o educație solidă balanțele se vor
întoarce către seriozitatea care le-a fost implementată în perioada de formare. Din această cauză se
poate anticipa că rezultatul problemelor cu care se confruntă acum în această perioadă ar putea,
îndeplinind această condiție, să fie unul bun.
Finalul lunii ianuarie înseamnă pentru balanțe diminuarea puterii de influență. De această
dată anumite probleme se acutizează, parfumul unei vieți trăită simplu ușor, cu câștiguri venite
foarte simplu se îndreaptă către o zonă întunecată. Schimbările le afectează și procesul muncii sau
chiar locul de muncă având de traversat anumite conflicte la locul de muncă cu o autoritate. Marte
pe casa a VI-a le aduce un consum teribil referitor la ceea ce se întâmplă în sectorul muncii. De
asemenea, balanțele care au probleme de sănătate și care nu au reușit să și le rezolve de-a lungul
anului 2014 se simt acum deposedate de un tratament sau poate chiar nu-și găsesc produsele pe care
le-au folosit dintotdeauna și pe care se pot baza. Absența sprijinului transpus în sectorul medical și
sub forma acestei situații neplăcute, reprezintă pentru balanțe un moment de descurajare.
Venus pe casa a VI-a poate însemna însă și șansa de a preschimbat tot acest ghinion într-o
întâmplare fericită. Baza de la care pornesc în această soluționare este una negativă adică marcată
de frica de boală, de pierdere a locului de muncă, de pierdere a poziției sociale, a statutului sau de
faptul că anumiți colaboratori trădează. Dacă încearcă să privească această problemă din exterior
sau extinzând cadrul în care este integrată această problemă vor vedea că nu au epuizat toate
variantele și că ajutorul îl pot primi de la cine se așteaptă cel mai puțin.
Deși Mercur se află acum în mers retrograd el va reuși să medieze tendința Nodurilor cu
Coada Dragonului, deci ideea care este ordonată, cu toate că se face acest lucru cu mari eforturi, va
putea să repare erorile complicate ale destinului propriu pe care balanțele nu au reușit să le rezolve
în ultimii ani. Finalul lunii ianuarie pare, așadar, un moment decisiv pentru că li se oferă ocazia,
acum, când este cel mai greu, să încline echilibrul vieții personale către traseul dorit.

FEBRUARIE
Repetă greșelile trecutului. Timpul nu este suficient. Se prezintă altfel în ochii celorlalți.
Zăpăceală. Nevoie de schimbare. Apel la persoane înțelepte. Instabilitate. Ascultă puțin. Vor să-i
coordoneze pe ceilalți prin cuvinte. Au nevoie să fie iubite. Cer declarații de prietenie. Își depășesc
anumite traume emoționale. Viclenie. Interes pentru ezoterism. Revigorare. Trecutul este apăsător.
Se deplasează rapid. Distorsiuni în mediul de apartenență. Primesc o sancțiune, dar învață o lecție
importantă. Se preocupă prea mult de o tentație.
Februarie este luna când balanțele vor repeta greșelile trecutului. Chiar din prima zi a acestei
luni Uranus se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului și se raportează altfel la trecut. Pentru ca
au o casa muncii atât de accentuată, primele griji față de trecut se vor orienta către această zonă.
Apoi își vor face griji pentru familie sau pentru faptul că nu au avut timp suficient să se relaxeze așa
cum făceau pe vremuri. La un moment dat toate aceste temeri griji sau gânduri apăsătoare se
combină și vor părea altfel în ochii celorlalți, adică puțin cam instabile sau lipsite de coerență în
discursul pe care îl preferă. Opoziția lui Venus cu Luna neagră le face pe balanțe să ascundă
anumite defecte de caracter și toată această zăpăceală pe care cineva din jur ar putea să o vadă va
putea fi disimulată fiind cumva orientată către sacrificiu. Nu vor recunoaște că au greșit în trecut, ci
că au trecut prin perioade dificile când nu au știut în mod concret cum să reacționeze. Acum invocă
faptul că sunt pedepsite pe nedrept și au nevoie de ajutor. Acum, imediat ce da de probleme grave,
întind mâinile către prima persoana care poate să le scoată din încurcătură.
Luna plina care se împlinește 4 februarie scoate în evidență această dramă, dar și, în egală
măsură, teama lor în fața conspirațiilor Pe această Lună plină se constată un fapt neobișnuit. Cu cât
mai multă energie au, cu atât mai puține acțiuni vor prefera. Ca și cum dorința lor de distracție este
mai mare decât orice altă necesitate. Dacă primesc mult atunci se comportă ca un copil răsfățat care
aruncă toate păpușile doar pentru că nu o găsește pe cea pe care o caută la un moment dat. Deși vor
să fie văzute ca niște persoane înțelepte, balanțele nu reușesc decât să pară răsfățate. Este ciudat că
au reușit să creeze o asemenea impresie celor din jur pentru că începutul lunii februarie menține
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componenta vizibilă de pe finalul lunii ianuarie, aceea care a adus vieții lor o greutate aparte. O
posibila explicație ar fi dorința lor de schimbare, instabilitatea de care nu se pot separa niciodată.
Nu se știe precis care este cauza pentru care sunt acum într-un moment atât de greu sunt atât de
răsfățate. Probabil le place sau nu-și dau seama cât de penibil este să procedezi așa într-un moment
nepotrivit.
Indicat ar fi să renunțe la aceasta atitudine nepotrivită pentru că dacă în 5 februarie, când
Mercur și Saturn vor fi într-o relație pozitivă, ar putea fi ascultate, argumentul lor poate fi înțeles
așa cum este transmis, în 6 februarie, când Soarele și Jupiter vor fi în opoziție, tot acest balans pe
care îl întrețin se va întoarce împotriva lor. Nu doar conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului, ci
și opoziția lui Jupiter cu Soarele, care se realizează pe axa caselor V – XI, vorbește despre o nouă
raportare la trecut. Judecând după faptul că Luna neagră se află pe casa a XII-a, balanțele nici nu
știu la ce pericole se expun. Acum, în această perioadă, consideră că starea de sănătate sau relațiile
profesionale sunt cele mai importante zone unde problemele se pot ascunde. Există și alte direcții,
spre exemplu educația sau drumurile scurte pe care balanța nu va reușit să le coordoneze așa cum se
cuvine. În primul rând sunt nehotărâte și își vor încurca singure drumurile pe baza acestor
nehotărâri. Apoi din cauza Lunii negre de pe casa a XII-a vor încerca să colecteze informații
compromițătoare despre ceilalți. Procedând în felul acesta vor pierde încrederea lor și le va fi foarte
greu să o recupereze până la finalul anului.
Pe 9 februarie Venus se va afla într-o conjuncție cu Chiron și s-ar putea ca un tratament
improvizat sau unul nou să dea rezultate. De altfel, și contactele cu oamenii prin această conjuncție
lasă impresia că viitorul este mai bun. Această conjuncție face referire, nu la redresarea în
ansamblul a problemelor, ci la faptul că uneori anumite persoane din jur le arată o mai mare
toleranță sau înțelegere. Chiar dacă este puțin, le place, le reamintește cât de plăcute, iubite sau
interesante erau înainte de 2011. Cu toate că multe din evenimentele în care se implică primesc
puțin din energia lor, adică se transformă și ele în episoade și le zăpăcește, balanțele au acum o
sensibilitate aparte. Pentru că sunt în perioada în care imită, vor încerca să imite generozitatea însă
nu le va reuși.
În 11 februarie Mercur va reveni la mersul direct și o parte din problemele lor vor intra în
normal. De această dată însă planetele se grupează pe casa a VI-a și nu se poate vorbi la modul
general despre o revenire, ci doar în acele relații încordate care au fost periclitate în ultimele
săptămâni. Fondul general rămâne.
Dacă problemele personale în cazul lor au o direcție suspectă și se confruntă cu dificultăți în
a le rezolva, valențele sociale, adică acele grupuri în care balanțele se integrează manifestă o
amestecare a valorilor în așa fel încât balanța să nu mai înțeleagă nimic din interacțiunile la care
participă. Gruparea de planete de pe zodia Pești, adică din casa a VI-a, va primi până la finalul lunii
unde negative din partea lui Saturn care se află acum în plin tranzit prin zodia Săgetător. Balanțele
sunt îndemnate să se exprime, să-și ridice nivelul, să fie mult mai rafinate mai elegante și să aibă un
grad de sensibilitate cu mult superior a ceea ce au arătat în 2014. Este puțin probabil că vor reuși să
facă acest lucru pentru că Luna neagră din Fecioară trimite opoziții către planetele din pești și
atenția lor va fi blocată pe nedreptate.
Dinamica socială le împinge să se facă gesturi ciudate și dacă judecăm faptul că Jupiter se
află de ceva vreme în mers retrograd pe casa a XI-a, prietenii pe care îi iau nu le susțin aceste
deviații. Este posibil ca balanțele să facă apel la uitare, însă nu ca la o soluție pentru a-și depășii
anumite traume emoționale, ci pentru a-i zăpăci pe cei din jur. În realitate, ele nu uită nimic, nu au
uita nici în perioada de retrogradare a lui Mercur, ci vor să vadă care este interesul celor din jur față
de problemele lor. Dacă se oferă acum să-i ajute, să-i susțină, să le slăbească puțin funia din jurul
mâinilor sau picioarelor atunci oferă garanția că și pe viitor, în probleme mai mari și mai
importante, vor proceda la fel. Este de la sine înțeles că aceasta este o viclenie pe care balanțele nu
se vor opri din a o arăta tuturor.
Sunt avertizate balanțele că ar fi cazul de această dată să nu se orienteze sau să se ghideze
după această formă de viclenie. Lucrurile se pot întoarce împotriva lor deoarece Luna neagră
veghează asupra modului cum își îndeplinesc sarcinile. Având o casa a VI-a accentuată și invocând
adeseori libertatea doar pentru a retrăi momentele trecutului, balanța se vede acum îndemnată să
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muncească prea mult și să nu fie recompensată. Problema recompensei este una destul de acută în
cazul tuturor zodiilor, balanțele, în februarie, se simt nedreptățite sau neplătite mai mult decât se vor
simți în alte luni ale anului.
Balanțele care sunt interesate de ezoterism, care lucrează cu energia și au obținut deja
rezultate în practica spirituală vor privi invitația din casa a VI-a ca pe o necesitate urgentă de a
renunța la ceea ce este dens. Astfel, prin practică spirituală, prin înțelegere sau post și rugăciune
balanțele descoperă adevăratul sens al vieții și vor accepta cu mai multă determinare și mai mult
îndurare problemele de acum.
În 19 februarie Soarele va intra în zodia Pești nu înainte de a împlini o conjuncție cu Luna.
Luna nouă de pe Vărsător, cea care se împlinește pe ultimul grad al acestei zodii, reprezintă un plus
de încredere în sine acolo unde balanțele își făceau calcule stricte. Intrând în Pești va schimba
registrul. Cei din jur vor înțelege că analiza sau calculele balanțelor se referă la muncă. Se știe din
analiza aplicată acestei zodii de astrologia natală că nu este un semn care să exceleze la capitolul
muncă. Se întrerupe ori renunță complet de fiecare dată când este atrasă către altceva. Mulți ar putea
gândi că balanța trece printr-un moment de declin și acum se izolează în muncă pentru că nu dorește
să fie judecate de ceilalți pentru greșelile pe care le-a făcut în 2014. Luna neagră din casa a XII-a le
convinge că aceasta este realitatea. Adică le convinge că dacă nu muncesc și nu-și îndreaptă atenția
către lucruri serioase dau de critică. Este adevărat că nu prea le interesează lucrul acesta, mai ales că
în 20 februarie Marte va intra în zodia Berbec, în casa parteneriatelor, și se simt revigorate, adică
pot să dea ordine, să fie combative, să facă o selecție a anturajului pe baza propriilor nevoi,
menținându-și aproape doar oamenii pe care-i pot folosi pe mai târziu.
În ultima decadă a lunii februarie problemele acestea mari cu care balanțele și-au început
anul se vor așeza. După ce Soarele intră pe casa a VI-a și Marte pe casa a VII-a se sunt îndreptățite
să pună piciorul în prag, vor să recâștige drepturile pe care le-au pierdut și pentru asta urmăresc să
se apropie de cei puternici cu care au colaborat în trecut. De această dată relațiile bune dintre
planetele din Berbec și Jupiter din Leu nu le ajută pe balanțe să obțină ceea ce vor. Jupiter este în
continuare mers retrograd și le garantează, de altfel strâmb, că le va face dreptate. Pentru că s-au
învățat să trăiască ușor, să le fie simplu, balanțele consideră că această dreptate care se face pe
seama lor este supradimensionată. În 20 februarie Venus intră împreună cu Marte pe casa a VII-a și
parteneriatele balanțelor capătă o notă gravă. În mod normal trecerea lui Venus prin casa a VII-a
este un semn de prosperitate și de noroc în relații. De această dată Coada Dragonului împreună cu
Uranus se află de ceva vreme acolo și fiecare eroare pe care o balanță o face va fi explorată de
anturaj sau pedepsită de cei care le-au fost cândva colaboratori. Așadar, Venus pe casa a VII-a
pentru balanțe nu reprezintă un noroc, ci un avertisment. Le arată ceea ce au pierdut dacă au abuzat
de încrederea cuiva sau dacă s-au folosit de oameni.
De partea cealaltă, Marte pe casa a VII-a le aduce putere de a combate un adevăr și de a
scoate la lumină lucruri care au fost ascunse și vor să le transforme într-un avantaj. Dacă
evenimentele sunt scurte, dacă adevărurile nu au nevoie de explicații abundente atunci vor reușit să
obțină un avantaj important folosindu-se de inițiativă, curaj, îndrăzneală.
Dacă nu sunt retrase către o zonă publică atunci vor dovedi pe finalul lunii februarie că
dispun de inteligența mișcării. Unele s-ar putea să-și dorească să se apuce de sport, dans, se simt
atrase de zone unde oamenii se simt bine, unde sentimentele se deplasează rapid de la un individ la
altul și unde oamenii nu se orientează unul către celălalt cu nervozitate sau tensiune.
Beneficiind de aceste impulsuri astrale pot atrage ușor atenția persoanelor de sex opus ori
pot să se gândească la viitor cu mai mult optimism. Balanțele care vor să aducă pe lume un copil
acum, când Mercur și-a revenit la mersul direct și se află în casa a V-a, când pe casa a VII-a
lucrurile se orientează de-o manieră originală, se poate vorbi la continuarea unui demers de felul
acesta și chiar la obținerea unui succes.
O altă componentă interesantă care va veni spre nativii născuți în zodia balanță ține de
ușurința lor de a găsi acum răspunsul la toate problemele. Nu tot ceea ce răspund este și adevărat
însă faptul că vorbesc, că argumentează și că nu apleacă privirea în pământ simțindu-se vinovați de
ceva înseamnă o mare realizare pentru nativii celor născuți în Balanță. Dacă pentru anturaj abilitatea
lor de a avea un răspuns în orice moment, de a dovedi o anume istețime, că nu degeaba au acum
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Mercur în Vărsător pe casa creativității, este impresionantă, pentru ei aceasta nu valorează prea
mult. Nu le aduce nici măcar confortul pe care-l caută și nici nu se simt atât de siguri pe cât citesc
din comportamentul celorlalți.
25 februarie relația bună pe care Marte și Junon o au se transpune prin distorsiuni în mediul
de apartenență. De această dată balanța poate profita de un moment de zăpăceală pe care cineva din
preajma le poate avea. Cu toate că aceste elemente astrale nu ajută un nativ născut în zodia Balanță
să iasă la lumină, cu toate că apelul la trecut reprezintă o tentație lansată spre balanță cu scopul de a
o pune la punct sau de a o sancționa, această perioadă este una importantă pentru că le învață cum
să trăiască. Pe 27 februarie Mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și acesta
reprezintă practic momentul când au înțeles că poate totuși aceste complicații sau tentații au un rost.
Dacă se hotărăsc să treacă de la interese minore la interese majore, de la satisfacție personală la
eficiență de grup atunci lucrurile acestea care le enervează la culme se transformă în provocări
venite din zona publică pe care balanțele le pot rezolva cu succes. Pentru că s-au stresat pe
problema aceasta de la începutul anului, iată și soluția.

MARTIE
Mulțumire. Se așază împotriva curentului. Îmbrățișează o negație. Ideile nu le sunt clare.
Înțelegeri stranii. Trecutul le apasă. Nimic nu este logic. Vindecarea vine pe neașteptate. Voință
puternică. Sunt solicitate pe sectorul muncii. Vor să iasă în evidență prin lucru, seriozitate,
disciplina. Lecții importante despre viață. Bat pasul pe loc. Lucrează bine sub presiune. Se
confruntă cu conspirații mai mari. Se tem de eșec. Părerile celorlalți dintr-o dată nu mai contează.
Se consumă mult pentru un eveniment banal. Îi păcălesc pe ceilalți că sunt sinceri, în timp ce ele
suferă. Mobilizare puternică. Fac impresie prin lucruri surprinzătoare. Șochează printr-un ghinion.
Modestia le prinde bine. Preocupări față de serviciu casă familie.
În ciuda aparentelor, balanțele se vor simți mulțumite de ceea ce au realizat în primele două
luni ale anului. Asta înseamnă că opoziția Soarelui cu Luna neagră din prima zi a lunii martie nu va
avea același impact cu ceea ce știm noi că reprezintă acest aspect. În general, acest unghi care se
împlinește între Soare și Luna neagră înseamnă opoziție împotriva curentului, refuzul unui ajutor
constructiv și îmbrățișarea unei negații. Pentru balanță acest lucru vine mai curând să ascundă o
negație personală. Practic atunci când toată lumea nu știi încotro să o ia balanțele vor avea ideile
cele mai bune, vor fi cele mai inspirate și pentru cei din jurul lor vor fi adevărate comori.
Dacă judecăm toată această dispunere astrală și prin faptul că Mercur și Jupiter se va afla
într-o opoziție, așa cum sunt și Soarele cu Luna neagră, înțelegem că balanțele nu sunt atât de
victorioase pe cât par. Nu au idei atât de bune, ci ele doar vor părea atât de bune în comparație cu
absența totală a inspirație pentru cei din jur.
Lucrurile însă se vor complica începând cu 3 martie când planeta Venus se afla în conjuncție
cu Coada Dragonului. De această dată balanțele vor suferii de faptul că sunt ignorate sau criticate
pentru anumite probleme despre care au crezut că sunt de domeniul trecutului. Trecerea lui Venus
prin Coada Dragonului poate însemna în cele mai multe din cazuri întâlnirea cu un noroc pe care
individul nu a avut ocazia să îl primească încă. Fie că este vorba despre un bun material, o
promisiune sau este vorba despre garanția succesului. Vorbim aici despre explorarea unor
evenimente care la momentul în care s-au consumat ele au fost ignorate. Este adevărat, observațiile
acum indică faptul că în trecut ignorarea acestor beneficii a avut o explicație logică. De această dată
însă beneficiul pe care balanțele ar putea să-l primească nu le mai util. Ele vor acum să primească
din nou atenția sau funcția pe care o pierdut-o. Nu este posibil acum să se întâmple acest lucru.
Poate, cu puțin noroc, acest lucru va fi posibil începând cu finalul lunii septembrie, după ce Saturn
prin mersul direct va intra din nou în Săgetător.
Acum, în prima decadă a lunii martie, când toate celelalte semne își propun să evolueze prin
iubire, prin sacrificiu sau să primească un beneficiu important cu toate că nu l-au cerut, balanțele își
propun să facă dreptate în mediul în care activează. Asta se întâmplă pentru că Jupiter trimite
unghiuri pozitive față de ceea ce se întâmplă pe zodia Berbec și retrogradarea sa le vorbește acum
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balanțelor despre faptul că este momentul potrivit să-și facă dreptate. Din nefericire, dreptatea
balanțelor din prima decada lunii martie este prea mult viciată deoarece trecutul pune prea multe
condiții.
Este de la sine înțeles că victorioși primei decade a lunii martie sunt cei care privesc cu
optimist către viitor și care nu consideră că pierd timp, energie sau își tocesc nervii dacă îi ajută pe
ceilalți. Asta înseamnă că în 7 martie, când planeta Marte se va afla în conjuncție cu Coada
Dragonului li se va deschide o rană. Vor supraviețui acestei încercări doar cele care sunt implicate
într-un proces de cercetare spirituală ori au fost în primele două luni ale anului 2015 axate pe
practică. Acesta este momentul în care le survine vindecarea. Dacă în cazul celorlalte zodii trecerea
lui Marte prin Coada Dragonului înseamnă întâlnirea cu pedeapsa, balanțele pot să învețe mult prea
multe dintr-o rană, atât de mult încât să se poată orienta după aceste învățăminte tot anul 2015.
Marte în conjuncție cu Coada Dragonului înseamnă voință, iar această voință pusă în slujba
propriilor interese se transformă în preajma zilei de 8 martie (conjuncție Soare-Chiron) în
vindecare. Practic, lucrurile acestea negative care vin spre balanțe acum în martie au asupra lor un
alt efect decât au avut în primele două luni. Ceva s-a întâmplat cu firea lor, cu rezistența lor la efort
și anumite beneficii care au venit spre ele din sectorul muncii le-au încărcat atât de mult cu energie
pozitivă încât pot face față oricăror situații.
Pentru că una din abilitățile balanței este de a transforma toate aceste întâmplări negative în
avantaj propriu, ceea ce se întâmplă prin conjuncția Soarelui cu Chiron, iar apoi prin trigonul lui
Marte cu Jupiter vorbește despre un proces de evoluție interna, despre rezultatele pozitive obținute
printr-o introspecție. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în exterior este înțeles altfel decât celelalte
semne zodiacale și acest lucru le va scoate în evidență.
În 11 martie Marte și Uranus se vor afla în conjuncție, iar asta înseamnă că se vor arăta prea
mândre și pe alocuri chiar egoiste cu rezultatele pe care l-au obținut în ultima vreme. Dacă judecăm
toată această realizare după directivele generale, specifice celei de-a doua decade a lunii martie,
înțelegem că de această dată balanțele se așază din nou de curmezișul. În timp ce celelalte zodii se
bucură de creșterea puterilor personale prin însușirea unor lecții de viață importante, balanțele vor fi
prea arogante, prea mândre, prea sigure de realizările lor și din această cauză vor face notă
discordantă cu toți cei din jur. Fiind foarte sigure pe ceea ce spun balanțele vor interveni în viețile
celorlalți, așa cum au mai făcut în trecut, cu scopul de a-și rezolva anumite interese personale. Este
important de specificat acum că interpretul astral nu a făcut o obsesie cu această problemă a
balanțelor, ci că începând cu anul 2011 aceste ființe au intrat într-un con de umbră când nu prea au
fost inspirate în a interacționa cu ceilalți. De atunci și până acum trec prin aceleași probleme, repetă
aceleași abordări și pentru ceilalți arată că bat pasul pe loc. Iată că, în aceasta analiză care, în
aparență, face referire doar la un interval de 10 zile, întâlnirea cu Coada Dragonului le trimite spre
informații care s-au consumat cu mulți ani în urmă. La aceste decizii proaste face referire și careul
dintre Marte și Pluton, înainte ca planeta Mercur să intre pe casa a VI-a. Este posibil ca acest vis
interesant al lor să țină până pe 13 martie, pentru că după ce miercuri va intra pe casa muncii și
Junon își va reveni din mersul retrograd și înțelegem că balanțele, cel puțin acela care au de achitat
anumite îndatoriri de familie, se vor trezi la realitate. De altfel, pe 14 martie și Saturn va intra în
mers retrograd și lucrurile acestea se vor încărca de o dramă aparte. Până la începutul lunii august
vor primi o lecție dură legată de disciplină, seriozitate, atenție și înclinație spre muncă. Această
atracție către seriozitatea muncii nu vine doar din faptul că Mercur le-a intrat pe casa muncii, ci și
pentru că Saturn le va învăța cu pași mici, în ritmul său lent, așa cum știm că face de regulă, să
respecte efortul, să se bucure de realizările personale chiar dacă acestea nu sunt la nivelul la care sau așteptat. Vom vedea că la momentul oportun, când Saturn va intra pe casa a II-a balanțele vor
trece într-o altă etapa restricțiilor și nu vor face apel insistent la realizările profesionale pe care ar
trebui să le aibă începând cu a doua decadă a lunii martie. De aceea, persoanele care sunt interesate
de aceste previziuni astrale ar trebui să ia în serios acest avertisment.
Dacă balanțele sunt suficiente deschise și nu se revoltă împotriva celor care le stabilesc
programul de lucru sau le cer seriozitate, atunci se vor dovedi deosebit de eficiente prin munca pe
care sunt constrânse să o facă. De asemenea, putem anticipa că dacă probează această neseriozitate
vor avea parte și de realizări importante, nu vor mai fi obligate să lucreze sub presiune, ci munca pe
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care-o vor săvârși va avea o plăcere și o încântare de care nu au avut parte de la începutul anului
până acum.
În 17 martie când se va împlini careul dintre Uranus și Pluton balanțele își vor aminti că se
află într-o perioadă de constrângeri. Din fericire, guvernatorul lor, Venus, va intra pe casa lucrurile
ascunse și această teamă de lucruri ascunse, de conspirații nu va fi văzută la fel și de cei din jur. Cu
cât se vor teme mai mult de aceste lucruri pe care nu le ating în mod direct, cu atât mai ușor se pot
disimula sau își pot ascunde grijile pe care le au față de un anumit segment social sau la modul
general față de viitor. Acest cadru interesant conjuncția lui Mercur cu Neptun ne vorbește despre
balanțe extrem de inspirate care își pot controla instinctele și pot privi foarte departe, poate chiar
profetic. Sensibilitatea lor depășește nevoia unui individ, se extinde dincolo de comunitatea în care
aleg să trăiască și pot emite păreri pertinente despre națiunea, obârșie, poate chiar despre rasa
umană în ansamblu. Pentru aceste persoane intrarea lui Venus pe casa lucrurilor ascunse arată
explorarea unor informații care nu sunt accesibile oricui. Le va veni ușor să se pună în locul
celorlalți doar pentru a le arăta că se descurcă mai bine nu pentru a-i ajuta în mod special. Evident,
aici se va pune problema ca o anumită educație morală să fie consolidată sau în perioada de formare
să fi beneficiat de un exemplu moral foarte bun. Luna nouă care se împlinește pe ultimul grad al
zodiei Pești înseamnă pentru balanțe senzația că se află la finalul unui drum. Fuziunea luminariilor
pe finalul casei a VI-a, ar putea avea și alte conotații. Balanțele pot să primească acum ultimele
răspunsuri în urma unor scandaluri sau să dea cărțile pe față, să fie acum acuzate de lucruri destul
de grave sau să se lase compromise acum pentru ca, după ce se consuma acest eveniment, să intre
într-o nouă etapă a vieții. Și acest gest este unul de mare curaj pe care balanțele ar putea să-l
săvârșească și prin intermediul căruia să atragă atenția celor din jur.
Intrarea Soarelui în zodia Berbec înseamnă pentru garanție rezolvarea unor probleme de
natură relațională. Nu înseamnă că și fondul general se modifică. Uranus rămâne în continuare activ
pe casa parteneriatelor și le îndeamnă când să se asocieze cu persoane noi, poate chiar cu ființe sub
nivelul lor de cultură, de înțelegere sau demobilizare. Soarele pe casa parteneriatului le va face însă
mult mai atractive și mai flexibile în a înțelege care sunt nevoile celorlalți. Dacă vor să atrag atenția
asupra unor nereguli atunci o vor face pe un ton ridicat, poate puțin impulsiv fără să țină cont dacă
rănesc sau nu. Reușesc prin această atitudine să-și construiască imaginea oamenilor sinceri însă lasă
în urma lor multă suferință. Balanțele, în general, nu dispun de o putere prea mare de empatie. Sunt
ambivalente, pot să treacă ușor de la o stare la alta și nu se pot hotărî care sentimente sunt utile și
care nu. În ochii celorlalți, aceste lucruri pot părea mobilizare pe valori sau, pentru cei mai
superficiali, chiar empatie.
În 24 martie când Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun balanțele vor triumfa cel
mai mult captând atenția celor din jur pe probleme care nu sunt de actualitate. Sentimentul dureros
devine aproape invizibil și pot să se comporte frumos, să fie elegante, să aibă răbdare cu colegii de
serviciu, să coboare nivelul și expresiile personale pentru a susține și promova pe cineva din
preajmă.
Totuși nu putem acuza balanțele că au tot timpul o agendă ascunsă și că urmăresc în
permanență doar interese egoiste. Există ființe care au primit încă din perioada de formare o
educație foarte bună și acum vor arăta celor din jur cum este să crești frumos. Cele care sunt
educate pot transfera cu o ușurință nemaipomenită această stare de frumusețe a vieții. Nu degeaba
eleganța și rafinamentul își găsește în acest semn un loc binemeritat.
Dacă reușesc să atragă atenția celor din jur că aceste elemente pozitive de caracter atunci
relația bună dintre Soare și Saturn, cea care se va consuma în preajma zilei de 25 martie, poate
însemna pentru balanțe deplasarea către o zona succesului. Deja Saturn se află într-o relație bună cu
Junon și, prin implicarea Soarelui în aceasta ecuația astrală, se desenează o piramidă de foc. Se
poate invoca deci inspirația, creativitatea, dinamismul sau o anume mobilitate în a combate o formă
de nesiguranță psihică. Este posibil ca acum balanțele să facă o impresie foarte bună orientându-se
către suferințele celorlalți. Este de la sine înțeles că acest lucru îl vor putea face cu mai mare
ușurință cele care au o instruire în sensul acesta, care au mai făcut gesturi remarcabile de această
factură. Aici vom vedea că pot să facă lucruri surprinzătoare pentru un nativ născut în acest semn.
Spre exemplu, pot să fie fidele stabilirii unui traseu și nu doar atât pot fi atât de concentrate pe
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această cale încât să obțină rezultate remarcabile. Totuși, dacă fac acest gest minunat față de cineva
din preajmă nu înseamnă că le este ușor. Venus din casa a VIII-a va avea de împlinit în 28 martie o
relație proastă cu Jupiter. Acele lucruri pe care nu le pot împărtăși, sentimentele care nu pot fi puse
în cuvinte sau gândurile care nu pot fi exprimate pe înțelesul interlocutorului creează celor din jur
anumite suspiciuni. În aceasta constă și ghinionul acestui moment, aspect care le poate știrbi puțin
din succesul social. Dacă nu urmăresc să obțină succesul social, ci doar vor sa ajute pe cineva din
preajmă atunci relația proastă dintre Venus și Jupiter se transpune în insatisfacție alimentată,
probabil, și de faptul că își doresc să facă mai mult și nu pot. Este posibil ca din 31 martie când
Mercur va intra pe casa parteneriatului balanța să capteze mai ușor atenția, să lucreze mai simplu, să
nu mai fie atât de îngrijorată că trebuie să se împartă între casă și serviciu, între familie și prieteni
sau între alte lucruri pe care doresc să le rezolve în egală măsură fără să piardă nimic. Tot la finalul
lunii martie Marte va intra în zodia Taur, pe casa a VIII-a și balanțele devin vulnerabile prin
câștigurile pe care le așteaptă. Vulnerabilitatea pe care o aduce Marte pe casa a VIII-a nu înseamnă
că le oprește accesul la succes. Balanțele pot acum obține succesul însă va trebui să dea ceva la
schimb.

APRILIE
Recuperează timpul pierdut. Preocupări față de comunicare și drumuri scurte. Dificultate în
raporturi sociale. Încearcă să câștige timpul pierdut. Criză. Surprizele neplăcute le transferă
celorlalți. Devin administratori abili. Comunicare. Preocupare față de cultură. Se preocupă de
puterea de concentrare, de ideile novatoare ale celorlalți și de inițiativele care îi duc pe oameni
spre succes fulminant. Preocupări față de evenimente consumate în luna anterioară. Vor să-și
rezolve problemele folosind-se de magnetism. Invocă dreptul la replică. Le place să creadă că se
bucură. Observație critică. Curajul de a transpune un proiect în realitate. Înțelepciunea lor este
unică. Jovialitatea, eleganța, spiritul organizatoric le duc spre relaxare. Participă împreună cu
interlocutorul la un proiect important. Apel la lucruri neterminate. Respect.
Luna aprilie încearcă să le ajute să-și recupereze timpul pierdut. Chiar din 2 aprilie când
Venus și Mercur vor avea de împlinit unghiuri pozitive cu Chiron, Junon și respectiv Saturn, iar
Soarele și Jupiter, de asemenea, vor avea de împlinit un trigon, vor avea senzația că viața lor s-a
schimbat substanțial. Au continuare planeta Saturn pe casa comunicării și a drumurilor scurte, deci
au în continuare de primit lecții despre cum să folosească informația și cum să se raporteze la cei
care știu mai mult decât ele. Asta înseamnă că vor fi preocupate acum să se pună în evidență, însă
fără creativitate, ci doar prin imitație sau prin continuarea unor demersuri inițiate în lunile
anterioare. Asta va fi de fapt și problema lunii aprilie. Lipsa originalității ar putea să le pună în
dificultate raporturile sociale noi de la care așteaptă foarte mult. Uranus pe casa parteneriatelor se
află în continuare într-o relație proastă cu Pluton de pe casa familiei și balanțele în continuare se
tem de lucrurile ascunse pe care s-ar putea să nu le poată atinge în timp util pentru a se proteja de
caracterul lor compromițător.
Luna plină care se împlinește în 4 aprilie le vorbește balanțelor despre inițiativă, deschidere
față de noi posibilități de comunicare sau de relaționare, însă fac acest lucru prin anumite
resentimente sau fiind obsedate de echilibru. Această Lună plină le încearcă foarte mult pentru că le
duce în zona în care ar trebui să accepte cu mare ușurință faptul că partenerul de dialog are mai
multă dreptate decât ele. Având experiența duplicității, deținând un bagaj întreg de informații
despre cum trebuie să se poarte cineva în situații pe care le parcurgem, balanța va lăsa greu de la
sine, va avea probleme de conduită sau va intra foarte ușor în criză, considerând că lucrurile bune
care vin spre ea nu le sunt utile sau nu constituie ceea ce caută. Asta înseamnă că se preocupă de
lucrurile pe care anturajul nu i le poate oferi.
În fața unei asemenea situații balanțele vor considera că dacă modifică puțin în condițiile de
colaborare, dacă cosmetizează puțin adevărul, să-l facă puțin mai atractiv, cu riscul de a-l deforma
puțin atunci vor reuși să umple un gol și ele să se aleagă cu mai multă satisfacție. În 6 aprilie când
Soarele va fi în conjuncție cu Uranus balanțele ajung într-o criză a valorilor. Pentru că nu pot să fie
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creative, ci doar consumatoare ale unor creații săvârșite de oamenii din preajma lor sau
administratori abili ai acestora, pot ajunge în fața unor surprize neplăcute pe care să nu le poate
gestiona corect și ecoul faptelor de acum sa aibă la finalul anului un mare răsunet în privința vieții
afective. Ar fi prea mult să invocăm mai anumite dezamăgiri, însă vor exista semne de întrebare
referitor la ceea ce le este permis și ceea ce nu din raporturile sociale.
În 8 aprilie Jupiter își vor veni la mersul direct și atunci vor avea prima confirmare reală a
faptului că se află în căutarea timpului pierdut. Pentru unii această prima decadă a lunii aprilie
marcată de o formă de curaj greu de pus în cuvinte, de argumentat, poate fi mai mult o perioadă de
stagnare. Stabilitatea aceasta va însemna mult pentru balanțe pentru că le va proteja din fața unui
pericol care se situează sub nivelul lor de înțelegere, de comunicare, de cultură. Apoi, intervine
regretele că s-ar putea ca lucrurile la care le ajung, fie că se situează sub nivelul pe care-l au acum
sau deasupra, să se limpezească și să se relaxeze. Ar trebui sa aibă mai multă încredere în forțele
proprii și să dea curs conjuncției în Soarelui cu Mercur de pe zodia Berbec, aspect care se
împlinește în data de 10 aprilie, pentru că acest unghi vorbește despre putere de concentrare,
deschidere față de idei novatoare și inițiativă. Inițiativa le ajută să iasă acum din impas. Au nevoie
să se mobilizeze, să depășească primele secunde ale acestei deschideri pentru că acolo s-a așezat
greutatea cea mai mare. Dacă își iau inima în dinți și fac acum un pas important, vor ieși din acest
cerc vicios în care totul este judecat după plată și răsplată.
Balanțele, atunci când se mobilizează, pot fi deosebit de puternice pentru că au în spate
experiența unei vieți în care sunt atente la acumulările personale. Acest interes este vinovat de
planeta Venus care, chiar din 11 aprilie, va intra pe casa a IX-a și le va ajuta pe balanțe să
progreseze în ritm accelerat. Vor reuși să câștige timp folosindu-se de deplasări neconvenționale,
făcând apel la anumite idei sau depășind prejudecăți în situații în care nimeni nu s-ar aștepta să facă
acest lucru. Astfel, în a doua decadă a lunii aprilie vedem balanțe sfidând limitele unei raportări,
arătându-se deschise față de sentimente noi și comunicând într-un mod exemplar. În continuare, au
Soarele pe casa parteneriatelor și cumulând cu faptul că Venus le îndeamnă către exprimare la un
nivel superior valorile pe care le folosesc balanțele acum sunt unele dintre cele mai frumoase,
rafinate și distinse de peste an.
De asemenea, Venus, aflat acum în zodia Gemeni, va realiza aspecte pozitive cu planetele
din Leu, iar asta înseamnă că balanțele devin prietenoase, deschise și comunicative cu toate că
declarațiile pe care le fac au în continuare o componentă dură. Marte din Taur nu se înțelege cu
Jupiter de pe casa prieteniei, iar asta înseamnă că anturajul ar trebui să se mulțumească doar cu ceea
ce balanța alege să arate. Cineva din preajma unei balanțe le îndeamnă să ofere mai mult, să spun
mai mult decât aleg din proprie inițiativă.
Nu trebuie însă judecate pe baza acestor situații ipotetice. Ele vor miza foarte mult pe faptul
că anturajul va alege să relaționeze cu ele doar pe această componentă superficială. Dacă însă trec
prin momente dificile care nu vin nici măcar din luna anterioară sau din anul acesta, ci mai demult,
cele care sunt legate de o relație încordată la locul de muncă, crize profesionale sau probleme de
sănătate, această componentă superficială va însemna consum suplimentar deci o adâncire în
anumite complicații. Așadar, înainte de a se hotărî cum anume să se comporte, balanța are nevoie să
își facă autocritica. Cu cât va fi mai sinceră cu ea însăși, cu atât mai câștigată va fi de pe urma
contactului cu acest magnetism astral.
Dacă nu s-a comportat conform acestor recomandări astrale și în mijlocul demersurilor
realizează că au greșit, vor încerca să ascundă acest adevăr și s-ar putea ca anumite breșe de
securitate să se mute din zona relațiilor cu persoane din anturaj către relații cu membrii familiei.
Aici lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată în sensul că nu vor reuși să aibă control asupra a ceea
ce le vine din familie. S-ar putea ca anumite demersuri să fie ajutate în a se orienta pe o direcție
pozitivă doar dacă le oferă celor cu care se află acum într-o relație directă dreptul la replică, dreptul
la a se bucura, la a se supăra sau a-și alege propria opinie.
Mutarea centrului de interes de pe ceea ce se întâmplă pe zona socială, către o viață de
familie obscură, așa cum traversează din 2008 încoace, balanțele se află acum în fața unei mari
încercări. Nu sunt încă hotărâte dacă să ascundă în continuare aceste probleme sau să le exploreze
cu mobilitatea pe care simt că o primesc din partea comunității. Ideal ar fi să fie prudente pentru că
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nu se știe dacă recomandările celor din exterior, exemplele pe care le consultă din marile biografii
sau ceea ce văd pe stradă, se potrivește cu firea, temperamentul sau nevoile celor din familie.
Nu se știe însă dacă acest caracter categoric merge spre a ascunde în continuare o problemă
sau au raporta la un nou etalon. Cert este că au forță, determinare și vor să meargă mult mai departe
decât au mers anterior când s-au mai întâlnit cu situații de genul acesta. Au nevoie de discernământ
sau de persoane care să le ajute să ajungă la înțelepciunea necesară pentru a nu adopta decizii
împotriva lor. Starea de sănătate nu este acum tocmai cea mai bună, în general trec prin perioade în
care corpul se transformă, mintea de asemenea este îndemnată să se adapteze la cerințele delicate
venite din zona publică. Este posibil chiar anumite raporturi pe zona muncii să nu fie cele pe care
balanțele să le rezolve foarte ușor. De aici și tendința de a lua fiecare problemă ca și cum are în fața
sa un adversar. Fără un dram de înțelepciune transforma această observație subiectivă într-un
conflict de proporții.
În ultima decadă a lunii aprilie balanțele vor încerca să schimbe ritmul de lucru, bazându-se
pe o descoperire. Imediat ce Soarele intră pe casa a VIII-a tensiunile interioare se intensifică. Asta
înseamnă că au nevoie să fie mai circumspecte, iar dacă educația nu le ajută, pentru că sunt și
balanțe care au neglijat educația de-a lungul vieții, această analiză sau introspecție le duce imediat
spre viclenie. Întotdeauna o balanță needucată va face apel la viclenie pentru că viața o învață că
numai așa se poate descurca, numai așa își găsește foarte ușor pe cineva care să le ducă poșeta.
De asemenea, sunt avertizate balanțele că prin trecerea Soarelui pe casa VIII-a devin
vulnerabile la intrigi. Casele de finalitate sunt, așadar, ocupate nu doar de Pluton și de Luna neagră
care au un istoric în aceste zone, ci și de planetele individuale Soare, Marte și Mercur. În felul
acesta, relația bună dintre Marte și Pluton se transpune prin curajul de a intra în intimitatea celuilalt.
Dacă nu au considerat că înțelepciunea este de unică folosință, dacă au în tolba cu săgeți și câteva
flori pe care să le ofere celor cărora le invadează intimitatea atunci trebuie să se aștepte ca finalul
lunii aprilie să fie marcat de conflicte.
Pentru a disimula această componentă mai puțin plăcută a vieții lor prin care urmăresc să-și
facă dreptate cu forța, arată că trăiesc pe picior mare, vor să cheltuiască mult din acumulările lor și
fac demonstrație de jovialitate, eleganță, spirit organizatoric sau relaxare. Este posibil ca un anume
grad de satisfacție să le ajute, să se bucure în această perioadă însă în mod sigur tensiunea și
încordările care vin spre ele sunt reale cu toate că cei din afară cu greu vor observa că sunt marcate
de furtuni teribile. Dacă persoana căreia i s-a invadat intimitatea îi răspunde cu aceeași monedă
atunci aceasta se va arăta ca o persoană neînțeleasă și va invoca diverse motive pentru ai oprii
acestuia demersul. Nu dorește să împărtășească nimănui din adâncimile sufletului pentru că nu are
încredere în nimeni.
Ultimele zile ale lunii aprilie vor fi marcate de o anume duritate. În aceste momente
planetele individuale își vor cere drepturile și se vor arăta, în intenția lor de a se prezenta un
aspectele cele mai bune, puțin cam zgomotoase. Până și forma de adresare va fi dominată de
anumite stereotipuri, în ideea că se insistă mult ca nu cumva interlocutorul să apuce să refuze o
invitație venită din partea unui nativ născut în Balanță. Este posibil ca și asocierile să fie dominate
de această notă insistentă și acolo unde nu sunt sigure că obțin efect să facă apel la mândrie,
aroganță, joc de scenă.
Nu se știe însă dacă nu cumva aceste gesturi neobișnuite pe care le săvârșesc balanțele în
anul secretelor dezvăluite nu sunt cumva elementul care le va scoate dintr-o mare încurcătură. Este
adevărat, casa a VIII-a aduce multă tensiune însă umple viața unui nativ născut în Balanță cu
rezerve nebănuite. Chiar dacă valorile la care fac apel sunt cam incomplete acestea sunt
diversificate, bogate ca număr și vin dintr-o zona de maxim interes.
În mare parte lucrurile acestea nu sunt atât de ușor de traversat însă pentru că Soarele, cu cât
avansează mai mult în zodia Taur cu atât mai intens va fi sextilul pe care-l împlinește cu Neptun, va
încerca să le arate balanțelor realitatea de dincolo de aparente. Chiar dacă ele nu vor să
împărtășească celorlalți secretele lor, chiar dacă îi țin departe pe aceștia de ceea ce i-ar lamuri foarte
ușor despre cum gândesc și cum simt, despre intențiile pe care le au, acestea reușesc să facă un
slalom interesant printre promisiuni și obligații, ajungând la destinație.
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Așadar, finalul lunii aprilie poate însemna pentru balanță, în situația în care sunt îndeplinite
anumite condiții, acelea legate de picătura de înțelepciune, respectul față de cel căruia i se
invadează intimitatea, se poate vorbi și despre realizări durabile. Nu se știe cât de durabile sunt însă
în mod sigur ar putea fi mult mai durabile decât se așteaptă la prima vedere.

MAI
Îndrăzneală. Transfer de valori. Sunt beneficii ai unor valori importante. Viața personală se
modifică ușor. Risipă. Ironie. Concentrare pe forțe negative. Vor să schimbe totul prin seriozitate.
Fac față unei confruntări. Se răzbună. Oscilează. Încredere în sine. Delegare de responsabilitate.
Întâlnire cu penibilul. Remarcă lipsită de sens. Întârziere. Renunța la un proiect în ultimul moment.
Pierd îmbogățirea patrimoniului informațional și cultural. Refuzul unei lecții sau ai educației.
Fragmentare. Superficialitate. Marea capacitate de comunicare este trecută în umbră de dorința de
confruntare. Luptă împotriva unui obstacol. Preocupare față de detaliu. Nevoie de intimitate. Se
preocupă de greșelile celorlalți. Pot deveni lingușitoare pentru a compromite un colaborator. Ajută
din umbră. Devin vulnerabile în fața unor intrigi directe. Inspirația, forța sau căldura sunt
preferate.
Luna mai le aduce balanțelor mai multă îndrăzneală decât au avut de la începutul anului și
până acum. Chiar din prima zi a acestei luni miercuri le va intra în zodia Gemeni, pe casa a IX-a, și
balanțele se gândesc cum să facă un transfer de valori din zona ocultă sau dintr-un sector ascuns
privirilor curioase ale celorlalți către o zona de unde se pot alege cu beneficii importante. Prima zi a
lunii mai reprezintă și momentul când Soarele și Junon se vor afla într-o relație negativă. Este
posibil ca balanțele să fie motivate de un stres personal, de un eșec ori de interpretarea eronată a
unor întâmplări pentru a face această modificare în viața personală. Fiind încurajate de acest spirit
mercantil, de această istețime a momentului vor ieși din anonimat sau se vor simți bine cu ceea ce
sunt îndemnate să facă acum.
Au o reținere în a-și vinde din lucruri sau a face un troc, a schimba lucrurile vechi pe care
nici nu au apucat să le poarte prea mult cu altele noi care, după cum consideră acum, le pun mult
mai bine în valoare.
În 3 mai Mercur se va afla într-o relație proastă cu Saturn și, pentru că Saturn este și
retrograd, balanțele vor dori în primul rând să dea o replică dură celor care nu le-au acordat
încrederea cuvenită. Este posibil ca acum să facă risipă, iar evenimentele pe care le vor parcurge vor
avea multe de spus despre cât de mult înțeleg balanțele de la viață și cât de tare iau în serios ceea ce
trăiesc. Această nevoie de a dau o replică se transpune, prin careul Soarelui cu Jupiter în ironii
gratuite.
Dacă în ceea ce privește viața personală lucrul acesta li se desfășoară de o manieră
cunoscută, adică balanța, chiar dacă pierde energie, se simte bine că vorbește, că doi, trei oameni
din jur o aude și se autoamăgește că replicile sale vor rămâne în istorie. În cazul relațiilor dintre
grupuri această întâlnire negativă dintre Soare și Jupiter arată concentrare pe forțe negative. Fără să
vrea balanța nu are când să se bucure de succes ori de ceea ce crede că reprezintă acum realizarea sa
pentru că are de traversat un eveniment nefericit ca și cum grupul de apartenența îi oferă acesteia
șansa de a se evidenția însă nu așa cum crede, ci prin muncă, seriozitate sau printr-o confruntare.
Unele balanțe, la începutul lunii mai, se vor simții antrenate în conflicte care nu le privesc și pe care
nu vor să le escaladeze. Din nefericire, așa se va întâmpla de multe ori în anul 2015.
Dacă balanțele acum refuză acest rol care le este acordat din partea grupului de apartenență
atunci se vor arăta fricoase. Soarele, prin trigonul pe care îl împlinește cu Pluton, se poziționează
într-un vârf al configurației numită Aripi de pasăre. Această configurație alături de Soare și Pluton
mai conține planetele Uranus și Jupiter. Bazele acestor demersuri au în vedere consolidarea
grupului. Este posibil ca balanța să cadă de nevinovată în toată această dispunere însă nu te joci cu
destinul atunci când dorește să-ți regleze anumite polițe. Se va pune problema ca ținuta balanțelor să
influențeze atitudinea adversarului și să se facă o asociere profundă între cum se prezintă nativul
născut în această zodie și care este adâncimea grupului pe care-l reprezintă. De fiecare dată când
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este pusă în fața unei situații de genul acesta balanța se gândește că poate nu merită să se consume
pentru treburi care n-o privesc. Ba oscilează, ba va bate în retragere sau se va lăsa antrenată în jocul
social și teatrul său va păcăli vreo câteva persoane pe care la un moment dat să le folosească drept
țapi ispășitor. Asta arată că nu sunt sigure pe potențialul pe care-l au și relația bună dintre Soare și
Pluton le aduce ca principal beneficiu sporirea acestei încrederii în sine. Deci este bine să aibă curaj
pentru că rezultatul, dacă sunt puțin mai serioase decât au dovedit până acum, nu poate fi decât unul
foarte bun.
În 8 mai când Venus va intra pe casa a X-a vor vedea că imaginea socială depinde mult de
modul cum fac fața acestei provocări. Este posibil ca această provocare să nu însemne o delegație
pe care balanță o primește de la locul de muncă. Ideea de demnitate socială reprezintă principala
realizare, ținta pentru care lucrează întregul ansamblu astral de acum. Deci este vorba de o realizare
socială importantă nu pentru ceea ce crede comunitatea, ci pentru ceea ce crede balanța. Ziua de 9
mai ar putea să fie reprezentativă la acest capitol pentru că balanței i se va distrage atenția de la
creativitate, de altfel nici nu a excelat la acest capitol, adică la a lucra în condiții armonioase,
îndemnând-o să se impună, să imite un gest categoric pe care cineva din preajmă l-a făcut și să se
facă de râs. Dacă depășesc penibilul care va veni spre ele în preajma zilei de 9 mai atunci prima
decadă a lunii mai nu va fi periculoasă pentru ele, ci constructivă.
Cei care consultă din timp aceste previziuni astrale au nevoie să se pregătească încă de la
începutul lunii mai pentru ceea ce va veni spre ei în a doua decadă a lunii mai. Acest interval face
referire la soluții, iar soluțiile întotdeauna au la bază demersuri care le pregătesc. În cazul
balanțelor, trecerea lui Marte pe zodia Gemeni, adică pe casa drumurilor lungi, dacă nu vine pe un
fond pregătit deja, dacă nu găsește în sufletul ei liniște și armonie atunci va fi îndemnat să o caute în
altă parte. Cu alte cuvinte, momentul de pregătire al contactului cu vibrațiile astrale ale celei de a
doua decade a lunii mai reprezintă una din condițiile importante pentru ca balanțele să nu dezerteze
în cea de-a doua decadă. Vor fi îndemnate să înțeleagă prost anumite remarci, replici sau
recomandări venite din anturaj, vor considera că le știu pe toate, că au experiență și că pe ele nimeni
nu le mai poate învăța nimic. Această stimă de sine exagerată va fi susținută, pe de o parte, de Capul
Dragonului care le trece de ceva timp prin casa I, dar, de partea cealaltă, și de retrogradarea lui
Saturn de pe casa a III-a. Am putea îndrăzni, pentru balanțele care se află în perioada de formare, să
ne gândim că lucrurile vor merge puțin mai departe. Pe casa a III-a Saturn întotdeauna arată refuzul
educației, iar balanțele care fac parte din această categorie a celor care încă nu și-au definitivat
educația ar putea să intre acum într-un con de umbră, iar dezertarea lor să însemne fuga de această
despărțire, de părinți, refuzul școlii, a educației sau renunțarea la un proiect care vizează
îmbogățirea patrimoniului informațional sau cultural.
Este de la sine înțeles că această revoltă nu le va ține mult. În mod sigur înainte să le treacă
nervii, supărarea sau ranchiuna vor regreta că nu sunt ajutate mai mult decât au văzut că pot fi
susținute de cei din jur pentru a fi și ele fericite cu ceea ce cer. Cu Venus în Rac, pe casa X-a, va
cere prea mult de la viață, oricum mult mai mult decât oferă. Până și cele care până acum au
acționat într-un alt ritm, au fost reținute și au ascultat înainte de a vorbi, se așteaptă la un răspuns
pozitiv, iar așteptările sale sunt cu mult mai mare decât ceea ce ar trebui, pe bună dreptate, să
primească.
Dacă vor să iasă din acest impas atunci ar trebui să aștepte conjuncția lui Jupiter cu Junon în
din 17 mai care le va vorbi despre soluții aplicate pe ultima sută de metri. Acum când îi sunt
încurcate drumurile concrete, cele legate de vacanță, de relaxare, dar și cele ale vieții, balanța va fi
dispusă să se agațe de primul om care îi promite că o scoate din acest impas. Din fericire această
întâlnire de pe casa a XI-a nu conține niciun pericol. Deci acest moment de slăbiciune nu va fi
explorat de nimeni, iar balanțele nu vor regreta că se dovedesc acum mult prea indulgente. Au o
voce puternică, urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă în jurul lor și dacă sunt sincere cu ele însele,
atunci își vor da seama că încă mai sunt frământate de anumite dorințe, prin care vor să dea o
replică dură anturajului, să le arate celor pe care-i considera adversari, oponenți sau concurenți, că
au și ele ceva de spus și vor să facă acest lucru, nu doar pentru a învinge, ci și pentru a provoca
suferință.
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Această modalitate de a evalua o situație personală nu rămâne fără urmări. Nu mai luăm în
calcul faptul că vine dintr-o superficialitate deranjantă, ci faptul că această superficialitate poate să
convingă balanțele că invidia este permisă. Norocul pe care-l au acum ar putea să le devieze de la
cale și să le transforme în niște răsfățați ai sorții.
Intrarea lui Mercur în mersul retrograd pe 19 mai reduce această posibilitate de a face orice
sau de a lansa pretenții nerealiste față de anturaj și predispune o prea mare zăpăceală pentru a obține
ceea ce vor cu aceste gânduri de invidie. Retrogradarea lui Mercur în cazul lor aduce acum
contactul cu informații pe care anturajul le-a ascuns. Acum pot afla de ce cineva din grupul de
apartenența care s-a bazat atât de mult la începutul lunii pe capacitatea lor de a comunica, de a
relaționa sau de a ieși cu fruntea sus din orice confruntare. Dacă informațiile pe care le descoperă
vizează anumite sancțiuni aplicate pentru a slăbi inserția socială ori stabilitate la locul de muncă
atunci balanțele se vor sperie și s-ar putea cât timp ține retrogradarea lui Mercur, adică până pe 12
iunie să se gândească prea mult la aceste sancțiuni și din simple presupuneri sau etape aflate în faza
incipientă balanța să le transforme pe acestea într-o realitate indubitabilă.

Dacă nu se lasă în voia acestor informații mai puțin corecte sau periculoase atunci nu vor
stagna sau nu vor transforma simplele presupuneri în adevăruri palpabile. Din 21 mai când Soarele
va intra pe casa drumurilor lungi, a educației superioare balanța va dori să înțeleagă în profunzime
ce se întâmplă cu imaginea sa. Este posibil ca acum să dea dovadă de multă duritate, nu neapărat
împotriva celor din jur, cât împotriva acestui obstacol. Dacă nu au în jur oameni care să creadă în
ele, care să le accepte și anumite derapaje ori să înțeleagă din cuvinte puține marile adevăruri pe
care le prospectează acum atunci ar putea fi acuzate de halucinații, deliruri mistice sau autoamăgire.
Cert este că balanța se pune pe treabă și vrea să știe totul, să afle totul să cunoască în detaliu toate
lucrurile care o vizează în mod direct pentru că nu mai vrea să fie luată pe nepregătite așa cum s-a
întâmplat în ultima vreme. Aici lucrurile s-ar putea să se desfășoare de o manieră pozitivă și
înțelesurile la care au acces acum chiar dacă nu se pot rezolva în mare parte tensiunile profesionale,
de vreme ce anumite demersuri deja s-au consumat, pot să încline balanța prin stabilirea unor noi
repere, prin selectarea cercului de prieteni, prin dezicerea de persoane care le făceau rău.
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Această preocupare față de lucrurile pe care balanța nu le poate împărtăși celorlalți
reprezintă pentru ele acum stagnare. Sunt atât de preocupate de ceea ce a fost la un moment dat
orientat împotriva lor, sunt atât de interesate de ceea ce activa în culise și nu pot spune celorlalți
încât ar putea să dispară din viața socială, să-și ia zile libere, să invoce diverse tertipuri sau motive
pentru a explora aceste informații în intimitate. Opoziția pe care Soarele și Saturn o împlinesc
imediat cum Soarele a intrat în zodia Gemeni arată și o criză a valorilor despre care știm, pentru că
studiem astrologia și nu le luăm după ceea ce balanța declară despre sine, va fi rezolvată în cel mai
scurt timp. Anturajul va primi din partea balanțelor mesaje înșelătoare tocmai de aceea anumite
sancțiuni profesionale sau anumite atitudini răuvoitoare care au adus balanța în acest moment de
criză se pot adânci. Dacă metodele aplicate în această investigație sunt corecte atunci adâncirea
acestui moment de criză nu va fi perceput cu duritate de balanțe ci se vor axa atât de mult pe
victoria pe care o speră, încât nu vor da prea multă importanță răutăților de acum.
Finalul lunii mai le aduce în punctul în care să vadă cat de lingușitori sunt colaboratori. O perioadă
suficientă a acestui final de lună mai ar putea să nu acorde prea multă importanță acestei situații.
Însă, știm, sunt și ele sensibile la anumite dantelării verbale și numai prin aceste expresii
lingușitoare balanța poate fi scoasa acum din bârlogul ei. Dată fiind toată această situație, este
avertizată că dacă nu-și pregătește o revenire prin informații pertinente atunci se poate alege cu o
interdicție, se pune o eticheta și va trebui ca până la sfârșitul anului să umble cu ea legată de gât.
Astfel, la finalul lunii mai balanța va avea de mers pe două fronturi. Pe de o parte se află
viața socială spre care va fi tentată să revină pentru că de acolo le vin anumite lingușeli, laude sau
aprecieri dominate de dantelării verbale, iar de partea cealaltă viața de familie destul de încărcată,
viața intima în sânul căreia balanța alege acum să își exercite puterea sa de introspecție sau de
analiză. Nu va fi mulțumită de aprecierile pe care le primesc din partea celor din jur și foarte ușor se
vor revolta împotriva acestui prezent dureros, amenințând că drepturile pe care le-au avut cândva le
vor obține. Nu vor putea să-și argumenteze lucrul acesta însă vor acționa din umbră, se vor îndatora,
își vor crea obligații față de tot felul de personaje obscure pentru a produce această revenire. Sunt
avertizate balanțele că de această dată lucrurile nu se vor concretiza așa cum își doresc. Luna neagră
se află în plin tranzit prin casa lucrurilor ascunse și sunt vulnerabile în fața unor intrigi despre care
nu afla sau dacă află atunci se va întâmpla cu mult prea târziu pentru a mai schimba ceva. Dacă se
încăpățânează să meargă pe această latură atunci întreaga ființă are nevoie de resurse suplimentare,
de rezerve de energie care vor fi transferate din sectorul sănătății către alte zone. Deci, vor plăti cu
propria sănătate ambițiile prostești. Acest lucru se va accentua dacă vor prefera să vadă tot acest
cadru social doar prin inspirație, forță sau căldură și nu vor vedea etapele sau demersurile care le-au
adus în punctul acesta.

IUNIE
Nostalgie. Flexibilitate. Confruntare cu o nedreptate. Consum pe un moft. Înfruntarea unui
adversar. Dramatizare a propriei condiții. Eliminarea unui factor negativ. Se insistă mult pe o
valoare negativă. Se arată optimist. Apel la înțelepciune. Viziune de ansamblu. Preocupare față de
viața spirituală. Se achite de obligație. Se simt răsfățate. Lasă o urmă adâncă printr-un eveniment
tragic la care participă. Preocupări față de segmentul muncii. Nu suportă să se întoarcă la lucruri
vechi. Abilități organizatorice. Independență. Comunicare ușoară. Vor să fie pozitive pentru a
distrage atenția. Reîntoarcere. Primesc avertismente. Devin vulnerabile. Zăpăceala și
superficialitatea blochează creativitatea. Nu sunt dispuse să sacrifice nimic.
Nostalgiile unei vieți mai bune le inundă în această lună iulie. Pe 2 iunie, când se împlinește
Luna plina, balanțele vor fi invitate la seriozitate. Deși Soarele se află în Gemeni și Lună în
Săgetător balanțele nu dau dovadă de flexibilitate, ci dimpotrivă sunt prea mult atente la ceea ce au
pierdut până acum ca să se mai gândească și la faptul că trebuie să se comporte într-un anumit fel.
Fac apel la anumite experiențe de viață și consideră că au fost nedreptățite. Din nefericire pe 3 iunie
Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și prin retrogradarea sa va media tendința
Nodurilor cu Nodul de Sud. Faptul că se realizează această mediere când balanțele trec prin viață cu
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obsesia eșecului, arată că multe din rezervele de care dispun acum se consumă pe un moft. Ne
referim aici și la intuiție și la inspirație, dar și la recomandările pe care balanța acum le
desconsideră. Procedând în felul acesta îi acordă atât de multă importanță adversarului încât îl va
face pe acesta mult mai puternic. Practic, medierea pe care o face Mercur la Axa Dragonului va
trece neobservată și balanța își va dramatiza în continuare propria condiție căutând să se intereseze
mai mult de valorile celorlalți decât de ceea ce deține în acest moment.
Nu este însă o noutate. Balanța a mai avut astfel de derapaje și în 2014, iar acum se simte
cumva pe teritoriul propriu arătându-se nemulțumită de tot ceea ce se află în jur, scârbită de
promiscuitate, viclenie sau indecență. Prin aceasta atitudine consideră că se ridică deasupra acestor
lucruri negative ale vieții și se plasează pe sine într-o zonă elitista. În realitate, nu arată decât că se
lasă pradă unor frustrări și rezultatul nu poate fi decât unul eminamente negativ. Pierd și încrederea
celorlalți, și o parte din resurse, dar și șansa de a înțelege de ce li se întâmplă toate aceste lucruri
ciudate. Indicat ar fi să folosească această forță a Lunii pline care se împlinește în 2 iunie, nu pentru
a se consuma și mai mult, nu pentru a insista pe această intensitate negativă, ci pentru a se liniști
mai mult. De la sine, balanța la începutul lunii iulie nu se poate liniștii, este foarte agitată, se teme
pentru viitor și nu ascultă recomandările celorlalți. Doar în cazuri izolate avem de-a face cu balanțe
care se lasă modelate de o autoritate sau își diminuează această tendință spre instabilitate pentru că
își aduce aminte că și în trecut au procedat la fel, iar rezultatul a fost unul foarte prost.
În 5 iunie Venus le intra pe casa prietenilor și dacă până în acest moment reușesc să-și țină
sub control o anumită obsesie a trecutului sau a nedreptății atunci vor putea să se exprime altfel, să
atragă atenția unui protector sau ele însele, prin resursele pe care le au, să inițieze un proiect
personal care să se transforme într-o mare binefacere pentru cei din jur.
Îmi 6 iulie Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn și Marte într-o relație bună cu
Jupiter. Asta înseamnă că balanțele pot influența în bine, prin semnul de generație, prin trăsătura
specifică, ceea ce se află în jur, națiunea sau rasa umana. Pentru că acest lucru să se poată întâmpla
au nevoie să înțeleagă că legătura pătimașă cu trecutul nu le aduce nimic bun. De asemenea, spre
finalul primei decade a lunii iunie se vor arăta puțin mai optimiste și vor avea puterea să râdă de
ceea ce este negativ, important sau indecent în preajma lor. Marte și Uranus se vor afla pe 9 iunie
într-o relație pozitivă și asta înseamnă că dacă este îndeplinită această condiție balanțele au șansa să
trăiască o noutate. Nu ne referim aici la apelul la înțelepciune, pentru că Marte pe casa a IX-a nu
reprezintă neapărat și contactul cu informații foarte importante, ci le referim la faptul că au la un
moment dat o secundă de inspirație când cineva din jur le șoptește ceva, se dovedesc a fi omul
potrivit la locul potrivit, adică o întâmplare de o clipă le schimbă complet optica, viziunea, sau stare
de spirit. Balanțelor le place la nebunie să treacă prin situații de genul acesta și acum, înainte de a se
încheia prima decadă lunii iunie vor uita de compromis de extravaganțe sau de risipă pentru că
altceva le umple timpul. Dacă au talent artistic, dacă au mai încercat să-și aștearnă pe hârtie
gândurile atunci balanțele vor fi atât de inspirate încât de pe mâinile lor să apară creații de excepție.
Le plac aceste surprize și prin intermediul lor văd că viața se poate schimba. Totuși, nu este cazul să
creadă că toate lucrurile acum se schimbă și tot ceea ce au hrănit ca energie negativă sau demers
distructiv dispare. Ceea ce se întâmplă acum seamănă cu o banală ruptură. O întâmplare fericită o
face pe balanță să se desprindă de toate aceste întâmplări nefericite și să-și atribuie un nou rol. Cu
alte cuvinte, aceste situații le vor îndemna să se comporte ca și cum nimic rău nu s-a întâmplat până
acum.
În 12 iunie Mercur va reveni la mersul direct și balanțele ar putea să-și extindă puțin
orizontul de cunoaștere. Ca și cum se trezesc dintr-un vis urât acestea își fac din nou planuri de
viitor însă acestea se bazează foarte mult pe ambițiile trecutului. Rolul pe care-l au la locul de
muncă, starea de sănătate, evaluarea propriilor puteri fac parte din aceste planuri de viitor. Ziua de
12 iunie are un rol decisiv în toată această întoarcere la normalitate. Balanțele care sunt mai
temătoare din fire, care au trecut prin episoade dramatice în ultimele luni și se simt traumatizate de
răutatea celor din preajmă ori s-au simțit folosite de grupul de apartenența sunt acum rezervate
pentru a-și face planuri de viitor. Retrogradarea lui Neptun de pe casa muncii înseamnă pentru
această categorie de balanță nevoia de a face trimitere la repere corecte. Cu cât le va căuta insistent
cu atât nu le va găsi și până la urmă tot vor fi obligate de starea de fapt a lucrurilor să aleagă ceva.
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Nu le convine uniforma, programul de lucru, cafeaua de dimineață, ceaiul de la 17:00 sau lenjeria
de pat. Sunt lucruri absolut banale pe care o balanță traumatizată le va vedea acum disproporționat.
Este posibil să nu știe că un eveniment tragic a lăsat urme atât de adânci. Dacă are obsesii
neobișnuite legate de situații absurde, dacă se simte în continuare frustrată de aceste episoade
banale atunci ar trebui să se oprească din a lansa astfel de pretenții și să caute unde este ascunsă
adevărată traumă.
13 iunie Soarele și Luna neagră vor fi într-o relație negativă și tot ceea ce înseamnă educație
primește din jur un ecou confuz. Fie nu li se răspunde la solicitările pe care le lansează, fie că
răspunsurile pe care le primesc, inclusiv de la un consilier, de la un medic sau de la un terapeut sunt
eronate. Se văd acum în postura de a plăti prea scump întoarcerea la normalitate. De altfel, această
situație reprezintă pentru o mare încercare. Cu toate că nu au traversat evenimente traumatizante, nu
au frământat în mintea lor întâmplări nefericite până când au ajuns la insomniei sau dureri de cap.
Acum situația este altfel. Toate sunt supuse unui risc, acela de a nu interacționa atât de ușor ca până
acum cu cei din jur.
Intrarea lui Saturn în zodia Scorpion în 15 iunie lansează de asemenea semnale false. Acum
balanțele sunt preocupate de informații, de corectitudinea acestor informații nu neapărat de
conținutul lor și răspunsul se situează pe o altă poziție. Sunt invitate la muncă, să facă efort, să-și
revizuiască un comportament sau poate chiar o lucrare mai veche, să-și completeze din nou la
dosarul personal ceea ce dintr-o dată nu mai există, ceea ce s-a pierdut. Lucrurile acestea care par
banale reprezintă o mare greutate pentru balanțe. Balanța nu a suportat niciodată să se întoarcă la
lucruri mai vechi, să explice de mai multe ori același lucru pentru că își pierd răbdarea oferind,
deoarece este un semn care caută toată viața să primească.
Luna nouă care se împlinește în 16 iunie se bazează mult pe un eveniment care s-a consumat
în 14 iunie. Conjuncția Soarelui cu Marte din 14 iunie, când ciclul lunar era aproape de final, pune
amprenta asupra a ceea ce urmează să se consume începând cu 16 iunie. Este vorba despre un
obstacol, o frică, o grijă față de administrarea unui fond al unui patrimoniu sau de faptul că nivelul
de cunoștințe, abilitățile organizatorice sau recunoașterea unui statut profesional nu mai constituie o
prioritate pentru grupul de apartenență. Nivelul balanței este afectat de această confuzie sau
grupurile se comportă ca și cum nemaiavând nevoie de o balanță o expulzează. Acesta este cel mai
prost moment al anului 2015 când balanța ar putea să facă mofturi sau să lanseze pretenții.
Contextul astral de acum nu predispune o astfel de atitudine însă știm din analizele aplicare acestei
zodii în astrologia natală că balanța excelează la acest capitol indiferent de etapa în care se află.
În 18 iunie Mercur și Capul Dragonului vor fi în trigon și de această dată nu se mai mediază
tendința nodurilor, ci inteligența, mișcarea, comunicarea sau deplasarea rezolvă doar situații de
moment. Este posibil ca acum balanța să se simtă puțin mai independentă, mai comunicativă sau
mai expresivă. Nu este cazul să își proiecteze în viitorul îndepărtat aceste atitudini. Acestea nu
durează decât dacă sunt puse în procesul muncii. Nu există o legătură directă între Mercur de pe
casa a IX-a și Saturn de pe casa a II-a, deci este puțin probabil ca aceste calități, ce țin de
flexibilitatea mentală și comunicare, să poată fi implementate în procesul muncii.
Intrarea Soarelui în zodia Rac, eveniment care se va consuma pe 21 iunie, le cere balanțelor
măsură. De această dată Soarele se va afla în fereastra trigonului cu Neptun și asta înseamnă că
balanțele au un spirit de observație foarte dezvoltat, dar și o îndrăzneală pe măsură și muncii și
obțin rezultate maxime într-un timp foarte scurt. De asemenea, se poate vorbi aici despre un
patrimoniu administrat greșit. Într-un fel vine inspirația și în alt mod consideră balanța că trebuie să
o folosească. Dacă în privința vieții personale lucrurile acestea nu sunt atât de grave, relația dintre
grupul de apartenență al balanței și altele spre care acest nativ se poate orienta ajunge din nou în
criză. De această dată criza este generată de preocupări exagerate față de lucruri mărunte. În ziua de
22 iunie, când Jupiter și Uranus vor fi într-o relație pozitivă, balanțele vor prefera să se apropie de
persoana care se află cel mai sus pe ierarhia socială. Aici se localizează cel mai mult nevoia de
măsură. Ar trebui ca balanțele să își vadă puțin limitele, să înțeleagă că a urca nu reprezintă doar
rezultatul un impuls personal, ci și prin invitația care vine de sus. Altfel, procesul evolutiv este
rezultatul unei fapte egoiste și trigonul lui Jupiter cu Uranus în situația în care Uranus s-au ocupat
anul acesta de răscolire trecutului, le va face mult mai vulnerabile decât au fost până acum.
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Balanțele care sunt, de felul lor, mai sensibile vor simții că se află în pragul unei transformări
importante. Altele se vor simții marginalizate și din această cauză vor dori să se justifice de ce își
întind brațele către cel care se află în vârful ierarhiei. În altă ordine de idei, raportul negativ pe care
Marte și Neptun îl împlinesc în ziua de 23 iunie înseamnă trădare. Această trădare nu se face
oricum, ci prin ruperea unei înțelegeri și alegerea unui traseu ciudat. Ar trebui să știe că întoarcerea
din drum acum înseamnă dezertare și nu este în avantajul lor să facă acest pas acum când Marte le
va intra pe casa demnității sociale. Dimpotrivă, acum ar trebui să fie prudente, să pună în practică și
să aplice chiar recomandările pe care le fac cu atât de multă siguranță sau îndrăzneală celorlalți.
Marte pe casa a X-a înseamnă ambiția de obține o poziție socială importantă sau măcar de a
fi avantajate în anumite situații conjuncturale. Redobândirea acestui confort are însă conotații
karmice și foarte curând, când Marte se va afla într-o dispunere negativă față de Axa Dragonului,
adică la începutul lunii iulie, balanțele ar putea să comporte marele eșec al anului 2015. Până atunci
însă vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc foarte bine și care reprezintă ambiții ascunse. În 27
iunie Soarele se va afla într-o dispunere negativă față de Axa Dragonului și balanțele primesc
avertismente. Aceste avertismente vizează integritatea personală sau explorarea unei vulnerabilități,
nu cu cineva în care au avut încredere, ci cu un adversar nemilos. Dacă judecăm că în această
perioadă, adică pe 28 iunie Saturn și Junon se vor afla în contradicție cu aspirațiile balanțelor atunci
destabilizarea sa va produce destabilizarea grupului în care se integrează. Mult mai vulnerabile vor
fi grupurile care au în fruntea lor o balanță sau care au ales să-și sprijine etapele viitoare pe
recomandările unui asemenea nativ.
În ciuda faptului că până și ele sunt conștiente că anumite lucruri nu funcționează cum
trebuie sau că sunt în impas pe 29 iunie vom observa că se prezintă față de anturaj într-un anume
registru comportamental. Vesele, joviale, deschise fac apel obsedant la dreptate și se comportă ca și
cum nimic rău nu a venit vreodată din partea lor. Astfel, balanțele arată că se află într-un impas și
pentru că pe horoscopul lor planetele sunt distribuite în tot zodiacul și doar două case nu sunt
ocupate (casele V și VIII) înțelegem că vor, prin acest comportament oscilant, să acopere lipsa de
creativitate și de resurse, zăpăceala și superficialitatea. Este posibil ca multe dintre persoanele
născute în acest semn să se bazeze acum, la finalul lunii iunie, pe noroc. Norocul nu este ceva care
poate fi cuantificat sau anticipat, nici măcar de astrologie. El este o constantă sau o rezultantă a
nivelului sau caracterului pe care îl deține sufletul. Prin fapte bune, gândire pozitivă sau căldură
sufletească se poate accesa norocul care există deja, însă a spune că el vine deja, cere o certitudine
care, în acest moment, nu există ca prezentare generală. Crearea sa presupune în mod obligatoriu
parcurgerea unor perioade de pregătire sau chiar sacrificiu. În această perioadă balanța nu este
dispusă să sacrifice nimic, iar dacă face acest lucru atunci este constrânsă, deci nefiind vorba de
voință personală, nu se poate vorbi de creșterea norocului.

IULIE
Participă la un traseu interesant. Au nevoie de certitudine. Viitorul suna bine. Se preocupă
de studiu. Interes pentru a dobândi o poziție importantă. Preocupări față de gândire și față de
lucruri ascunse. Beneficiază de o memorie foarte bună. Se declară împotriva violenței. Am nevoie
de un privilegiu. Se preocupă de drepturi pierdute. Procesul muncii este afectat. Viața socială
devine importantă. Iau contact cu boli acute. O iau de la capăt. Se dedublează. Apel la noi
instrumente de lucru. Au impresia că lumea se răstoarnă. Se preocupă de lucruri ascunse.
Caracterul coroziv al problemelor devine foarte puternic. Preocupări față de patrimoniu. Obțin
succes într-o misiune. Profunzime. Lucrurile se complică. Reformulare. Dorință de reușită.
Recreere. Un gând negativ modifică substanțial comportamentul. Doresc să se deschidă, să fie
tolerante.
În luna iulie balanțele au un traseu interesant. Chiar de la început când Junon intră pe casa
lucrurilor ascunse și se va situa în fereastra opoziție cu Neptun au nevoie de o certitudine. Este
posibil ca la începutul acestei luni să obțină din partea unui protector ori pur și simplu ideile lor,
viziunea pe care o au despre viitor să le ajute, să le ofere un anumit confort și să nu îi mai facă să
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pară pentru cei din jur oportuniști. Cu alte cuvinte, vor invoca punctual anumite direcții pe care vor
să le atingă și din această cauză își doresc certitudini. 2 iulie este însă o grea lovitură deoarece
cariera lor ar putea să comporte schimbări neobișnuite. Pe de o parte, au Luna plina care se
împlinește pe Casa a X-a, apoi careul pe care Marte și Axa Dragonului îl împlinesc și balanțele vor
dori să cerceteze în locuri pe unde au mai trecut. Acest studiu pe care-l fac trebuie să se soldeze cu
un rezultat eminamente bun pentru carieră. De această dată se întâlnesc cu răspunsul la invidiile pe
care le-au arătat față de cei care sunt în poziții importante. Dacă în lunile anterioare s-au implicat în
demersuri menite să submineze autoritatea cuiva, destinul răspunde acum cu aceeași monedă.
Karma plutoniana care vine din relația lui Marte cu Axa Dragonului rupe anumite înțelegeri și
scoate din ecuație ideea de noroc așa cum o gândesc balanțele. Rezultatul este conturat în primul
rând printr-o teamă de lucruri ascunse și de conspirații. Au mai văzut acest lucru de-a lungul acestui
an, au mai trecut prin situații de genul acesta însă acum e puțin altfel pentru că îl au pe Mercur pe
ultimul segment al zodiei Gemeni și începutul zodiei Rac și beneficiază de o memorie excelentă.
Din nefericire, această memorie se întoarce împotriva lor și le afectează puterea de a comunica sau
chiar optimismul și tonusul. Dacă vor să meargă mai departe fără să strice un demers important
atunci au nevoie să fie în totalitate nonviolente, să facă apel la echilibru să își dorească să înțeleagă
frustrările pe care le parcurg nu neapărat să-l ascundă.
Dacă se încred în mod dezechilibrat în forțele proprii, adică arată că le știu pe toate și își pot
permite să lupte împotriva unui adversar, de vreme ce acesta are deja eticheta pusă de vrăjmași,
balanțele se pot adânci în acest pericol, pierzând un privilegiu. Nu înțeleg care sunt implicate într-o
evoluție spirituala accelerată, care se preocupă de puritatea sufletului și de cunoaștere spirituală vor
avea multe lucruri de protejat, inclusiv această idee că suferința sau obstacolele vieții sunt un
profesor foarte bun.
Opoziția Soare-Pluton se transpune printr-o agresivitate împotriva idealului de viață. Balanța
nu se mai simte susținută în aspirațiile pe care le are și dacă aceste aspirații nu sunt îndeplinite
atunci suferă, este dezamăgită și privește cu dispreț în jur. Vor face apel la legi nescrise ale propriei
existențe pentru a se echilibra, pentru a face conversație, pentru a avea tonus și a se simți dinamice.
Există în continuare un risc de pierderi materiale dacă insistă mult pe aceste derapaje. Saturn
retrograd de pe casa a II-a le afectează procesul muncii și chiar hrănirea. Unele balanțe se simt
acum nemulțumite de aspectul fizic, de culoarea părului, de greutatea corporală sau de starea de
sănătate. Vor dori să schimbe lucrurile în această zonă însă invitațiile care le vin din planul social le
atrag mai mult către transferul ideilor. Acest lucru îl făceau la începutul anului, ba chiar o făceau
foarte bine, iar acum au nostalgia acelor vremuri și sunt în contradicție cu ele însele pe lucruri pe
care altădată le-au apreciat. Acum pentru că le văd altfel se tulbură și au nevoie de persoane
echilibrate pentru a le ajuta să depășească acest impas.
8 iulie Mercur a intrat pe casa X-a și pe 9 iulie Marte va împlini un unghi bun cu Neptun de
pe casa bolilor acute. Dacă sunt ajutate, dacă li se promite că imaginea socială nu le va fi știrbită, că
dacă au proiecte ambițioase realiste, dacă nu amenință pe cei din jur la cea mai mică supărare atunci
se simte revigorate, au încredere în sine, sunt echilibrate și nu constituie pentru cei din jur un
pericol. Ba chiar se poate merge până în punctul în care să obțină liniștea, ceea ce nu prea au avut
de la începutul anului.
Cu greu va observa cineva din afară ce se află în sufletul unei balanțe. Dacă vor dori să
împărtășească, să spună ceea ce au de spus atunci oamenii vor fi de-a dreptul surprinși că o ființă a
putut să conviețuiască cu atât de multă tensiune și se poate zâmbi ori să se poată implica în
evenimente sociale ca și cum nu ar trece prin așa ceva. Balanța ușor se poate dedubla, aceasta este
abilitatea ei, însă de această dată, la mijlocul lunii iulie ar putea să facă acest lucru împotriva
celorlalți. Propria independență ar putea deveni un pericol pentru ceilalți pentru că trec acum prin
mari confuzii.
Numai ce Soarele lasă în urmă opoziția cu Pluton, că Marte și prea ștafetă și pune în mare
dificultate activitățile casnice, imaginea publică sau dorința de progres. Deși unii ar fi mirați în fața
unei asemenea afirmații, balanțele nu pot trăi în umbră. au nevoie de un loc privilegiat și de regulă îl
caută acolo unde lumina este mai puternică. De această dată locul unde lumina este mai puternică se
pare că este ocupat, iar ea va face tot ce-i stă în putință pentru a-l elibera și a și-l revendica. Din
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exterior, pentru cine are un spirit de observație puțin mai dezvoltat, această dorință de a obține o
poziție pe care au pierdut-o este înțeleasă ca o reacție în fața unei nesiguranțe. Adică, se simt
nesigure pe poziția socială și consideră, după cum constată ceilalți, că dacă își revendică o poziție
mai veche atunci vor putea și ele să doarmă liniștite. În realitate, nu este vorba doar de acest lucru.
Nu este vorba doar de careul dintre Soare și Uranus, ci în primul rând de opoziția lui Marte cu
Pluton. Cu alte cuvinte, balanțele sunt marcate de o agresivitate pe care au acumulat-o de mult timp
și care le afectează acum procesul gândirii sau modul cum își aleg instrumentele de lucru. În 14
iulie Soarele și Chiron se vor afla într-o relație pozitivă și dacă se pot detașa fie și nu mai puțin de
această componentă agresivă mulțumirea pe care o obțin se va dovedi de-a dreptul terapeutică.
Acesta este momentul când balanța înțelege că se află în fața unei mari încercări. Dacă se pot
întoarce către toleranță atunci arată că ar putea cu puțină mobilizare să depășească acest impas.
Opoziția perfectă dintre Marte și Pluton se împlinește în 15 iulie însă fereastra acestui unghi
este mult mai mare. Acum balanțele, ca de altfel toate celelalte semne zodiacale, se văd puse în fața
unor acte de violență nejustificată. Au impresia că lumea se răstoarnă și nu se mai pot baza nici pe
viața intimă, nici pe ceea ce se întâmplă în planul social și multe dintre ele, urmărind cum se
deplasează planetele către casa a XII-a, se lasă încercate de gândul că poate un moment de izolare
nu le-ar strica. Deocamdată, este prematur să se gândească la faptul că izolarea le-ar ajuta la ceva.
În această perioadă și Mercur se află în opoziție cu Pluton și gândul acesta se pare că este susținut
greșit pentru că este produs doar de dramă. Dacă revenim sub impactul altor informații ori
experiențe de viață, nu doar din ceea ce li se întâmpla acum atunci ideea de izolare ar avea un
impact pozitiv asupra echilibrului psiho-emoțional. În caz contrar, se vor izola cu tot cu gândurile
pe care le au acum și vor duce cu ele în noua poziție toate aceste probleme pe care le explorează
acum pe zona publică sau în familie.
În 19 iulie Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse, acolo unde se află de ceva timp
Junon și Luna neagră. Grijile față de viitor vor putea fi astfel ascunse mult mai ușor. Balanțele vor
judeca acum evenimentele după puterea lor de a le coordona, de a le conduce sau după abilitatea lor
de a se strecura din fața celor care au un caracter coroziv foarte puternic. Această situație, de
această dată, li se potrivește pentru că le va face să creadă despre ele însele că sunt diplomate, că au
tact și că se pot strecura, că pot jongla cu episoadele agresive din această perioadă fără a comporta
pierderi substanțiale în zona patrimoniului. Nici de această dată nu se poate vorbi despre balanțe
creative, deși creativitatea ar putea să le scoată din multe încurcături. Sunt în continuare interesate
să administreze un fond, chiar dacă ajung la această concluzie sub presiunea anturajului. Asta
înseamnă că Saturn de pe casa a II-a își îndeplinește cu succes această misiune și balanțele care nu
se preocupă deloc de liniștea sufletească, considerând că aceasta trebuie să fie efectul prosperității,
se vor adânci și mai mult în probleme.
Acum, în a treia decadă a lunii iulie balanțele se vor dovedi puțin cam viclene. Viclenia nu
este însă o noutate pentru balanțe, mai ales în această perioadă când Venus aflată într-o poziție
destul de proastă, prin plasarea sa în zodia Fecioară, le aduce nenumărate motivații în a proceda în
felul acesta. Vom vedea însă că, până la finalul lunii iulie, lucrurile se pot complica într-un mod
iremediabil, iar ele ar putea să-i convingă pe cei din jur că dramele pe care le trăiesc sunt cu
adevărat reale.
În această treia decadă a lunii iulie balanțele pornesc de la nevoia de independență și vor să-i
convingă pe cei din jur să le ofere privilegiul de a se simții și de a se comporta după bunul plac.
Drept dovada astrală invocă trigonul pe care Soarele și Saturn îl împlinesc în ziua de 21 iulie, dar și
trigonul pe care Mercur în împlinește cu Saturn în ziua următoare, adică în 22 iulie. Apoi, în 23
iulie Soarele va intra în zodia Leu, adică pe casa prietenilor, împreună cu Mercur și, spre seară, vor
împlinii o conjuncție. Balanțele descoperă că au o intensă dorință de a străluci. Dacă până acum
aceasta era formulată, în general așa cum sunt dorințele cu o anume prudență sau punând în ea și o
rugăminte, conjuncția lui Mercur cu Soarele de pe zodia Leu transformă această dorință într-o
ambiție pe care balanțele vor urmări să o impună celorlalți.
Cu această dispunerea astrală ar putea să facă surprize celor din jur cerându-le cu împrumut
anumite lucruri care le sunt necesare sau implicându-se în evenimente fără să fie invitate, fără să le
primească. De această dată balanțele sunt mult prea atente la ceea ce le interesează, la nevoile pe
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care le au și consideră că numai așa pot depăși o anumită criză. Conjuncția Soarelui cu Mercur pe
casa prietenilor simulează bine procesul de creație. În sfârșit pot atrage atenția asupra unor lucruri
care nu sunt originale, dar pentru că sunt prezentate așa pot să păcălească vreo câțiva din jur
obținând de-aici avantaje importante.
Vor vedea că din 25 iulie, când Venus va intra în mers retrograd și când Marte și Uranus își
vor definitiva un unchi negativ pe care îl formează de ceva vreme, calitatea emoțiilor se schimbă.
Ceva nu le convine din replică, un gest este interpretat eronat sau nu primesc atât de mult cât cer.
Lucrurile acestea devin elemente decisive pe baza cărora balanțele își selectează acum anturajul.
Pentru că Venus pe casa a XII-a înseamnă și sacrificiu, prin retrogradare acest sacrificiu nu este
făcut de un nativ din zodia Balanță așa cum trebuie. Din nou balanțele se află într-un moment de
cumpănă al vieții lor când prin acest comportament eronat ar putea să se creadă superioare celorlalți
și să se și comporte ca atare. Unghiurile pentru toată lumea de altfel, nu doar pentru balanțe, sunt
negative în această perioadă și se facem un apel la răspundere și la armonie. În 26 iulie, când
Uranus va intra în mers retrograd pe casa parteneriatelor, balanțele vor începe să culeagă roadele.
Se vor simți singure sau cercul de prieteni, de cunoscuți, de amici se va reduce de la sine prin
diferite motive, ba că nu au timp, că a sosit momentul să facă o schimbare, că au anumite divergente
de opinie sau că nu se mai simt confortabil cu un om care cere ceva atât de des și prin tot felul de
tertipuri.
Relația bună pe care Soarele o are cu Capul Dragonului prin care se mediază tendința
nodurilor vorbește aici despre anumite balanțe care prin tact și diplomație pot schimba în bine
condiția lor. Pentru că este vorba de casa a XI-a, de o zona cu care nu oricine poate lucra atât de
ușor pentru că cere deschidere, toleranță, universalitate poate chiar genialitate, ne putem gândi că
numărul balanțelor care vor utiliza această energie va fi destul de redus. Cu toate acestea trebuie
specificat că balanțele care sunt orientate pe o cale spirituală și care doresc să-și vândă numele,
faima, prestigiul sau onoarea pentru un confort de moment vor reuși să lase în urmă împreună cu
anumite persoane care le parazitau multe din problemele trecutului. Finalul lunii iulie cu atât mai
mult va accentua această tendință pentru această categorie a nativilor din Balanță, transformându-i
în adevărați experți.

AUGUST
Derapaje. Redresare pe probleme acute. Vor să primească mai mult. Invocă dreptul la
opinie. Reinterpretarea. Cineva abuzează de încrederea lor. Izolare. Totul se îmbogățește prin
căldură. Au nevoie de un semn. Căldura înseamnă Lumina. Apropiere de viața spirituală.
Escaladează un conflict. Neputință. Se tem de inferioritate. Se simt încolțite. Criză de identitate.
Destindere relaxare. Devin rigide în fața unei revolte. Nu mai suport agresivitatea. Se pregătesc
pentru un mare proiect. Opun rezistență răului. Devin oameni foarte buni, preferați de cei din jur.
Se concentrează pe lucruri ascunse. Autoperfecționare. Sunt curioase. Își atribuie un joc de rol.
Visează să trăiască mai bine.
Dacă nu ține cont de anumite derapaje, ar putea în luna august să comporte nu o redresare a
problemelor care s-au acutizat în ultima perioadă, ci adâncirea în alte complicații și mai mari sau
mai delicate. În 2 august, când Saturn își va reveni la mersul direct, balanța va dori să primească, cu
titlul de retrocedare, bunurile pe care le-a avut cu mult timp în urmă. Judecând după faptul că Marte
se află în continuare pe casa X-a, a demnității, ne-am putea gândi că este vorba despre o funcție, o
imagine sau un titlu. Sunt avertizate prin acest mijloc de faptul că Jupiter de pe ultimul grad al
zodiei Leu arată că este cel mai nepotrivit moment să ceara acest lucru. Își vor dezamăgi prietenii
vor ajunge la o mare divergență de opinie și viața personală ar putea să intre într-un impas. Se poate
vorbi aici despre asocieri proaste sau despre faptul că anumite viclenii sau tertipuri la care apelează
o balanță nu le poată oferii rezultatul pe care și-l doresc. Pentru a ieși cu fruntea sus din această
situație, vor face adesea apel la o zonă socială pe care vor să o interpreteze după cum ar putea să le
opună mai mult și mai bine în evidență. De aici și concluzia că s-ar putea ca multe lucruri să nu le
poată face corect, să nu fie atente la atât de multe detalii. Venus acum nu se mai află în zodia
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Fecioară pentru a putea să se adapteze la toate aceste nevoi sau măcar să le observe. Fiind în Leu și
nu oricum, ci în mers retrograd, le va face pe balanțe incomode.
Din interior, balanța va invoca adesea motivul că toate aceste constrângeri sociale îi
compromit viața intimă și nu îi permit să se exprime așa cum și-ar dori. De fapt, cu toate că nu se
vede prin cuvânt sau prin faptul că dorește acum să abuzeze de încrederea cuiva din anturaj, există o
energie subtilă care se transfera de la un nativ născut în balanță la cei din preajma și care le dau pe
acestea de gol. Conjuncția lui Venus cu Jupiter din 5 august insistă mult pe această idee de a primi
cu toate că nu merită sau că persoana căruia îi este solicitată binefacerea nu dorește să o ofere.
Practic, acesta este momentul când Balanța ar trebui să pună în practică o idee mai veche,
aceea care le îndeamnă cu ceva timp în urmă să se izoleze. Izolarea ar trebui să se realizeze acum,
cu precădere, într-o zonă a emoțiilor. Nu este indicat să se izoleze fizic, să fugă de oameni sau să nu
iasă din casă, ci este indicat să-și țină sub control aceste ambiții sau dorințe pentru că nu sunt în cea
mai bună perioadă a anului și deci nu au de ce să se aștepte ca lucrurile să le hrănească starea de
confort sau alte binefaceri.
Dacă nu este îndeplinită această condiție, balanța va avea probleme de conduită și dacă va
călători în trecut va face pentru că va dori să-i convingă pe ceilalți să le ofere ceea ce au nevoie.
De altfel iminenta trecere a planetei Jupiter pe casa a XII-a ar trebui să le pregătească pe
balanțe pentru a se apropia mai mult de viața spirituală. Dacă nu doresc sub nicio forma să se
apropie de credință, dacă nu-și fac un program zilnic de interiorizare ori de curățare a sufletului, de
reziduurile pe care le acumulează din interacțiunile sociale atunci balanța se va vedea într-un impas.
Cu cât va trece timpul, cu cât se vor apropia mai mult de finalul anului, cu atât riscul de-a fi izolate
de cei din jur devine din ce în ce mai mare.
În 7 august Mercur va intra în zodia Fecioară pe casa a XII-a și acestea ar putea avea acum
probleme cu memoria sau să uite lucruri care pe parcurs să se dovedească de o importanță crucială.
Sunt însă susținute astral prin intrarea planetei Marte în Leu, pe casa prietenilor, și de aici le poate
veni o atitudine nouă, stimă de sine, mândrie adică expresia personală va putea fi îmbogățită cu
acest plus de căldură. Sunt însă avertizate că Luna neagră se afla pe ultimul segment al zodiei
Fecioară, deci foarte aproape de a intra în semnul lor și, implicit, foarte aproape de Capul
Dragonului de aici și riscul ca să facă lucruri pe care cred că nule observă nimeni și peste timp să le
fie adus aminte ori să fie pedepsite, sancționate, acuzate sau învinuite de ceea ce fac acuma din
neatenție ori desconsiderare.
Intrarea lui Jupiter pe casa lucrurilor ascunse vine să împlinească o nevoie mai veche a
balanței de a-și căuta un loc liniștit, cald, neapărat luminos unde să se retragă și să depune firul
amintirilor, să-și refacă puterile și să se pregătească pentru un nou asalt. Din fericire, relația bună
care se împlinește între Saturn și Luna neagră de pe ultimele grade ale zodiilor tranzitate arată că au
nevoie să fie prudente, poate mult prea prudente pentru cum se așteaptă de la următoarea perioadă.
În primul rând, Jupiter pe casa a XII-a le îmbunătățește viața spirituală, apoi le va aduce un plus de
conștiință și nu vor mai face atât de des apel la anumite reguli morale. De partea cealaltă, vor dori
să se prezinte așa cum sunt acum, ca și cum așa au fost întotdeauna. De aici pot ajunge la noi situații
conflictuale și aceste situații conflictuale, escaladate, să ducă la derapaje sociale pe care, cu Jupiter
pe o casă de finalitate, nu le mai pot coordona atât de bine. Este puțin probabil ca balanțele să își
schimbe acum atitudinea. Marte se află pe casa a XI-a și le aducă atât de mult dinamism și nervi
încât vor considera că este dreptul lor să facă uz de forță în stilul caracteristic, să critice dacă
situația o cere pe motiv că li s-a cerut o părere și sunt obiectivi atunci când o oferă, asta de dragul
adevărului. Lucrul acestea care ține de obiectivitate trebuie acum ajustat. Balanței întotdeauna va fi
atrasă de neputința sa de a se separa de indiferență. Indiferenta este una din armele cele mai
puternice la care o balanță va face apel de fiecare dată când se simte în inferioritate ori încolțită.
Mercur în opoziție strânsă cu Neptun arată că intrarea lui Jupiter pe casa lucrurilor ascunse ar putea
să le expună pe balanțe unor probleme destul de delicate. Pornind de la o declarație pe care o fac,
pornind de la un adevăr pe care îl recunosc sau pe care-l spune fără să realizeze, intenționând
altceva, balanțele se pot trezi că se expun riscului de a fi private de libertate ori de a intra într-un
con de umbră care să le îmbolnăvească.
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Dacă nu țin cont de aceste recomandări atunci ajung într-un moment în care se risipesc
foarte mult și lasă impresia celorlalți că sunt într-o accentuată criză de identitate. Ceilalți, atunci
când susțin acest lucru despre o balanță, nu sunt departe de adevăr și vom vedea că în cazul de față
combinația Jupiter pe casa a XII-a și Luna neagră pe casa I reprezintă îndemnul la a face gesturi
contradictorii și deci, încă de pe acum, acestea ar trebui să fie atente la obiectivele pe care și le
stabilesc la ce oamenii își țin aproape și cât de mult iubesc trădarea sau pe trădători.
În 15 august când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Venus pe zodia Leu balanțele pot
avea parte de un moment de respiro. Acest moment de respiro ar putea să dureze până la finalul
acestei decade când se vor implica în acțiuni menite să consume din rezerve. Nu contează că vor
rămâne fără jumătate din achizițiile pe care le-au acumulat cu atât de multă greutate în prima
jumătate a anului, important este că se vor simți bine, se vor destinde, se vor relaxa, unele dintre ele
se vor gândi că poate ar trebui să facă mai des lucrul acesta pentru ca viața să nu se stingă doar
pentru că trec printr-o perioadă dificilă.
În 19 august când Mercur se va afla în conjuncție cu Junon pe casa a XII-a, iar Venus în
trigon cu Uranus, arată pentru prima dată acea atitudine contradictorie pe care o vor explora
începând cu luna septembrie și care va dura cam până la finalul anului. Este posibil ca aceasta
atitudine să fie cauzată de o revoltă împotriva unei stări de rigiditate, ca și cum organismul se
prăbușește și au nevoie de puțini nervi pentru a-și ieși din acest ritm care le-a dus spre boală. Altele,
care beneficiază de o stare de sănătate mult mai bună, primesc această informație de boală din zona
socială. Acolo se va localiza informația aceasta și această categorie de balanțe vor simți că trăiesc
într-o lume vicioasă, bolnavă, degradată din care vor să iasă.
Ultima decada lunii iulie vine cu invitația la prudență. Ceea ce se întâmplă acum în viața lor
nu ia înfățișarea unor elemente negative, ci sunt mai curând provocări. În această etapă se vor simți
îndemnate să spună din nou adevăruri dureroase, să pună la punct un personaj negativ, să opună
rezistență, să se arate încrâncenate sau dure și nici nu-și dau seama că acum își fac cei mai mari
dușmani ce care au toate șansele să se transforme în adversari pe viață. Aceste provocări vin din mai
multe domenii. În 22 august când Soarele și Saturn se vor întâlni într-un careu, se vor confrunta cu
provocări de natură materială. În 23 august, când Chiron se va afla în opoziție perfectă cu Junon, iar
Soarele va intra pe casa a XII-a, vor simții că sunt provocate dintr-o zonă a conștiinței, fiind
îndemnate să aplice recomandările pe care le oferă celorlalți. Apoi urmează o perioadă de pregătire
când balanțele se vor simți provocate în marile lor proiecte.
Indiferent de zona din care vine, indiferent de ce vor alege în această perioadă provocările
acestea au un caracter concentrat și dacă au ales ceva în cunoștință de cauză atunci au nevoie să se
uite repede și foarte atent în jur pentru a vedea care este calitatea oamenilor din cercul restrâns
pentru că acestea sunt persoanele cu care vor lucra până la finalul anului.
Opoziția Soarelui cu Neptun, pe fondul opoziției din ce în ce mai strânse a lui Jupiter cu
Neptun, arată că problemele de sănătate li se pot acutiza, că limitările la locul de muncă nu sunt
observații subiective și că treptat încep să prindă contur anumite tensiuni, că replica la instigările, la
violențele ultimelor le-au consumat. Din nefericire, cei din jur se bucură că acest nativ are acum
probleme, că trece prin tensiuni și că bucuriile nu au incluse în schema lor de acțiune și zona
profesională în care activează o balanță. De aici și tensiunile în crescendo și orice demonstrație care
vine din partea unei balanțe va primi din jur replici dure de aceea este indicată acum tăcerea.
În 25 august Luna neagră va intra pe semnul lor și vor înțelege din ce în ce mai clar care
sunt adversarii, care sunt lucrurile ce le sunt imputate și mai ales ce bătălie au de purtat. Timp de
nouă luni de zile vitalitatea lor, sfera gândurilor, emoțiile sau planurile de viitor vor fi încordate,
tensionate, supuse unui mare risc pentru că în loc să privească foarte departe în viitor, pentru că
Luna neagră se află acum în conjuncție cu Capul Dragonului, în toleranța admisă, vor privii totul
prin greutate și au tendința de a schimba prea ușor regulile. Din nefericire, fie au consilieri slab
pregătiți, fie ele însele nu sunt inspirate pentru că aleg să facă demonstrație de forță într-un moment
în care nimeni nu se interesează ce ar putea veni din partea lor. De aici și tendința de a risipi resurse
importante sau de a devia din cauza unei încăpățânării pe care nu și-o pot controla.
În 27 august și Soarele se va afla în conjuncție cu Jupiter pe casa lucrurilor ascunse, iar
Mercur se pregătește să intre în Balanță. Își amintesc din nou că vor să strălucească și de această
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dată, pentru că lucrurile se concentrează pe casa lucrurilor ascunse, dar și pe casa personalității, se
simt cuprinse de un suflu nou. Treptat, anumite segmente ale vieții lor, ale ființei lor încep să se
activeze și fie din cauza curiozității, fie pentru că așa considera că este acum necesitatea, vor ieși
din anonimat și se vor impune relativ ușor anturajului. Momentul acesta de final al lunii august
conține pentru balanță decizii confuze. În 28 august Mercur și Luna neagră vor fi în conjuncție deci
acesta este momentul când anturajul construit în jurul unei balanțe va vedea că aceasta este capabilă
de gesturi de o moralitate îndoielnică, iar 29 august când Mercur și Capul Dragonului vor fi în
conjuncție acestea vor trece la extrema cealaltă, reușind sa atragă atenția și simpatia celor din jur
pentru alte lucruri. Contrastul celor două tipuri de acțiuni arată că, în primul rând, la finalul lunii
august, sunt în conflict cu ele însele își atribuie tot felul de jocuri de rol și vor să distragă atenția de
la faptul că ultima perioadă, când au trăit în umbră, când au fost constrânse să se izoleze, reprezintă
pentru ele o perioadă rușinoasă.

SEPTEMBRIE
Iau contact cu o notă discordantă. Doresc să se întoarcă din drum. Se concentrează pe un
factor inutil. Se lasă antrenate în evenimente obscure. Vor să se achite din punct de vedere moral
față de cei din jur. Se simt datoare. Ating ușor o destinație. Fac gesturi eroice. Au mustrări de
conștiință. Vor să transforme complexele de inferioritate în disciplină și cunoaștere. Ating o
victorie. Gustă din independență. Se preocupă de comunitate. Muncesc din greu. Uită de ele. Se pot
folosi de oameni pentru a merge mai departe. Norocul este scurt. Invitație la realism. Traversează
contradicții dureroase. Sunt avertizați că aglomerarea înseamnă boală. Devitalizarea vine prin
suprasolicitare. Contact cu nevăzutul. Se transformă în altceva. Schimb de termeni și noțiuni.
Analizează atent realitatea din jur. Au nevoie de curățenie sufletească.
În luna septembrie balanța va face din nou notă discordantă cu ceilalți nativi care s-au născut
în alte semne zodiacale. Încă de la începutul lunii când Soarele își va definitiva opoziția sa cu
planeta Neptun, iar Venus conjuncția cu Marte vor dori să se întoarcă din drum pentru că li se pare
momentul oportun. Îi văd pe toți ceilalți că merg înainte ori merg într-o anumită direcție iar ele
consideră că trebuie sa meargă acum în direcția opusă. Ceea ce este interesant din dispunere astrală
de acum, cea care a început să se formeze încă din luna anterioară vizează o concentrare a factorului
astral pe trei semne zodiacale: Leu, Fecioară, Balanță. Asta înseamnă că în această suită de
evenimente, cele care pornesc din nevoia de a străluci, de a impresiona sau de a improviza apoi
întâlnirea cu vicisitudinile vieții sau cu necesitatea de a duce mai departe un demers prin regulă,
disciplină seriozitate, balanța reprezintă aici ultima gară. Asta înseamnă că atunci când privesc în
urmă au o viziune de ansamblu de o măreție impresionantă.
Dacă relația proastă a Soarelui cu Neptun le centrează pe drama prezentului și anume aceea
care se construiește în fața unui obstacol, pentru că nu dorește să fie disciplinată, ci vrea să facă
totul numai de dragul confortului, conjuncția lui Marte cu Venus arată că dispune acum de o nouă
șansă. Atrag atenția celor cărora le împărtășesc din secretele lor. Dacă mai sunt și-n perioada de
formare atunci partenerii de dialog ai balanțelor se vor lăsa antrenați în aceste demersuri complicate
și ar fi cazul să le spună cineva că la final se vor trezi că sunt folosiți și apoi aruncați la coș. Este
adevărat, nu toate balanțele vor proceda în felul acesta. cele care sunt disciplinate, cum au indicat de
multe ori de-a lungul acestui an, pentru că îl au pe Pluton pe casa familiei, vor privii ansamblul
situației, nu doar o banală urmă. Vor considera că nu este moral și echitabil să profiți de naivitatea
cuiva și atunci se vor opri încercând să-și rezolve singure problemele ori așteptând ca la un moment
dat cineva să se ofere și din proprie inițiativă să le scoată din impas.
În 6 septembrie Venus va reveni la mersul direct și vor încerca să recupereze multe la
capitolul adâncime de relații. Deocamdată se ocupă de imitație, de distracție și nu este de mirare
pentru că și la acest capitol au anumite restanțe. Ceea ce este interesant vine din faptul că pe 6
septembrie Soarele și Pluton se vor afla într-o relație constructivă pentru ele legând casele de
finalitate IV-XII. Din nou se face o diferență foarte clară între balanțele care au educație, care și-au
exersat conștiința și celelalte care se laudă față de ceilalți nativi aparținând celorlalte zodii că s-au
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educat singure. Și într-un caz, și în celălalt se dovedesc acum de o atenție ieșită din comun. Nu
numai că pot simplifica raporturile sociale, dar pot să scurteze anumite intervale de timp cu scopul
de a ajunge la destinație mult mai ușor, mai simplu sau fără pierderi din partea sa.
Astfel prima decadă a lunii septembrie, cea care le spune tuturor că pășesc pe un teren
nesigur, încurajează balanța să facă gesturi eroice. Cel puțin așa vor părea pentru toți cei din jur însă
ele nu riscă acum absolut nimic, ci sunt foarte calculate și atente la ce ar putea să-și însușească, cu
ce să-și umple cămara pentru că deja se anunță toamna. În 9 septembrie întâlnirea Lunii negre cu
Capul Dragonului le arată că acest mod neobișnuit de a fi, acela care l-a fost ținut sub control de la
începutul anului până acum este dezlănțuit împotriva a ceea ce înseamnă destin echilibrat și
învingător. Poate acum, când situația oricum este tulbure pentru toată lumea, ar putea să obțină
anumite avantaje însă nu este sigur că acestea vor putea fi puse la baza unui edificiu important sau
măcar vor avea ce sa facă cu achizițiile din această perioadă. Balanțele care au mustrări de
conștiință, își vor aminti acum de faptul că de-a lungul acestui an au primit anumite avertismente
din partea societății, din partea celor dragi ori au citit aceste lucruri din evenimentele sociale.
Acestea sunt balanțele câștigate pentru că pot transforma complexele de inferioritate, reținerile,
retragerile sau grija că demersul prezent nu este cel mai bun în edificii tangente la disciplină
înțelepciune sau chiar cunoaștere.
A doua decadă a lunii septembrie înseamnă traversarea unei perioade marcată de schimbări
de situație. Treptat, aglomerare de planete care până nu demult activa pe finalul zodiei Fecioara se
grupează acum pe semnul lor și au o mare responsabilitate. Evident, când sunt responsabilizate de
cei din jur au și un mare disconfort, iar acesta dacă se menține mai mult timp, iar balanțele nu sunt
ajutate, susținute sau încurajate într-un fel atunci, ajung și la teamă, iar de la teamă până la
răzbunare nu este decât un pas. Iată cum din victorioșii primei decade a lunii septembrie se
transformă în ranchiunoșii celei de-a doua decade. Din punctul lor de vedere această atitudine
reticentă reprezintă chiar cea mai bună soluție. Nu se gândesc că se răzbuna sau că plătesc o poliță,
ci că se descurcă, că ies din impas sau că arată că în general sunt ființe independente care nu acceptă
dominarea.
Pe 12 septembrie, Soarele și Chiron se vor afla într-un unghi negativ acești nativi vor
semnala o slăbire organica sau un refuz al unei lecții de viață. Au văzut și în alte ipostaze ale anului
2015 că le primesc invitația la a-și diminua această expresie complicată prin care doresc să domine
spațiul în care activează. Opoziția Soarelui cu Chiron se referă din nou la acest lucru și dacă aleg să
fie dinamice și mai și greșesc țipând ori răzbunându-se puțin dovedesc faptul că încă nu sunt
pregătite să treacă pe nivelul următor.
Nivelul următor înseamnă responsabilități pentru comunitate. Nu degeaba au Capul
Dragonului pe final de tranzit prin semnul lor. Au fost pregătite să facă acum gesturi foarte mari și
opoziția soarelui cu Chiron reprezintă încercarea prin care își dovedesc lor însăși că pot sau nu să
ducă pe umeri responsabilitățile grupului de apartenență sau chiar ale comunității. Cei care depășesc
această încercare cu brio reușesc să obțină prin impactului Chiron din Pești pe casa a VI-a
posibilitatea de a intra în contact cu informații stranii noi, neobișnuite benefice prin care să obțină și
o revigorare a stării de sănătate, a confortului psihic sau chiar a câmpului energetic, în cazul celor
care se ocupă de latura ezoterică.
În 17 septembrie Junon va intra pe zodia Balanță, iar Mercur, pentru o perioadă de
aproximativ trei săptămâni, va porni un mers retrograd accentuând această dramă a lucrului
incomplet și îndemnându-le să fie tolerante. De altfel, dacă pentru toată lumea 2015 este anul
secretelor dezvăluite, pentru balanță ar putea foarte ușor, prin contactul cu aceste secrete personale
sau ale celorlalți, să fie anul în care sunt invitate la toleranță. 17 septembrie reprezintă un punct
important în a duce mai departe acest deziderat.
În 18 septembrie, când Saturn revine în zodia Săgetător definitiv, urmând ca în Scorpion să
revină după aproximativ trei decenii, balanțele sunt invitate să se trezească la realitate. Nu înseamnă
că până acum au dormit sau au umblat legate la ochi, ci înseamnă că s-au uitat în altă parte. Am
văzut încă de la începutul lunii septembrie balanțele au avut o plăcere neobișnuită din a face altceva
decât curentul general al maselor. S-au uitat în urmă deși ar fi putut foarte ușor ca energia de care
dispun să o folosească pentru a vedea întregul ansamblu. Acum intrarea lui Saturn în Săgetător
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înseamnă trezirea la realitate pe care o au în față. Vor înțelege că nu le mai este util să privească în
urmă, nu le folosește ca, în situațiile pe care le traversează, să se tot uit în urmă și să-și amintească
de momentele de victorie sau să se motiveze pentru a merge mai departe. Din nou se află în fața
unor încercări importante prin faptul că pe 20 septembrie Junon și Capul Dragonului își vor
definitiva conjuncția lor. Se poate vorbi astfel aici despre aspirații foarte mari pe care balanțele
consideră că și le pot permite. Din nou vedem nativii născuți în acest semn care sunt priviți cei din
comunitate ca niște înțelepți. Dacă la baza educației sunt așezate comportamente echitabile, dacă
ceea ce arată acum sunt doar niște ambiții cosmetizate, atunci norocul prezent este scurt și finalul
anului le va găsi într-un conflict teribil cu ele însele, considerând că dacă nu au reușit în demersurile
pe care le tot lucrează de la începutul anului înseamnă că nu sunt capabile. Ceea ce se întâmplă
acum pe finalul celei de-a doua decade a lunii septembrie le arată care este adevărata problemă.
Educația primită în perioada de formare constituie acum izvorul la care trebuie să se întoarcă pentru
a-și astâmpăra setea de reușită.
Dacă în primele 20 de zile ale lunii septembrie aceste evenimente remarcabile, esențiale
pentru destinul lor ori pentru această perioadă a vieții nu le-au fost clare, din 23 septembrie, când
Soarele le intră pe semnul lor, ce simt din nou revigorate, eliberate de o mare răspundere și
încărcate de un suflu nou. În ciuda a ceea ce au demonstrat până acum, dovedesc și libertate de
expresie, dar și seriozitate iar acest lucru va fi de un real folos atât pentru ele cât și pentru cei din
preajma lor. Aglomerarea de planete de pe casa personalității creează acum mari contradicții. Nu
este o surpriză, în general când ființa umană se află în fața unor momente deosebite de transformare
vechile obiceiuri își cer drepturile, iar ideile gândurile sau sentimentele, cele care s-au obișnuit cu
vechile metode, au tendința de a se uita spre trecut. Conflictul interior, frământările pe care-l
balanțele le au în această perioadă se axează cu predilecție pe această ipostază. Riscul este inerent și
pot să privească prea mult într-o zonă inutilă și să piardă trenul.
Se poate anticipa că balanțele sunt acum traversate de tot felul de idei, unele mai neobișnuite
decât altele și nu doar atât, și contactele sunt multiple pentru că nu degeaba Venus și Uranus de pe
zodii de foc se înțeleg acum foarte bine. De partea cealaltă, Soarele și Saturn arată că planurile de
viitor pot fi demarate. Sunt avertizate balanțele că în toată această aglomerare care se consumă pe
semnul lor și care aduce o notă deosebit de importanta acestei perioade în care sunt, personajul
principal o conține și pe Luna neagră. Asta înseamnă că pot cădea pradă unor idei false sau pot
considera că dacă se află în fața unei diversități atât de mari, în fața unor evenimente atât de
importante chiar dacă nu le-a cerut în mod implicit își pot permite să fie puțin obraznice sau să se
alinte pentru că oricum în urma acestora se va alege cu ceva. Aceasta este o gândire limitată și
bazată pe faptul că în perioada de formare balanța a neglijat disciplina de lucru sau
responsabilitatea. Dacă le trece prin minte așa ceva, atunci sunt avertizate că aceste idei reprezintă
un semnal de alarmă că au intrat deja pe un traseu periculos.
În 24 septembrie, când Soarele se afla în conjuncție cu Capul Dragonului, se pregătesc
pentru marea trecere a lui Marte de pe zodia Leu, pe casa lucrurilor ascunse (Fecioară), iar Pluton
își revine din mersul retrograd. Asta înseamnă că destinul le invită pe balanțele să lase în urmă
cojoacele cele vechi și inutile așa cum procedează în tradiția populară românească Baba Dochia. Cu
Marte pe casa lucrurilor ascunse și în fecioară, dar suferind de restricțiile pe care Neptun le pune
încă din primele minute ale acestui tranzit balanțele pot obține un avantaj substanțial față de
celelalte semne. Dacă sunt în centrul atenției atunci apelează la ceea ce știu cel mai bine să facă,
dacă nu, atunci beneficiază de aportul lui Marte care le ajută din nevăzut să transforme orice situație
delicată într-un avantaj. Pe finalul lunii octombrie vedem astfel că sunt deosebit de stabile sau de
descurcărețe în a ieșit dintr-o situație conflictuală. Este posibil ca pentru a obține succesul să
apeleze la relații suspuse, la persoane cu demnitate publică, la șantajul emoțional, tristețe, bucurie,
veselie dependență sau alte trucuri pe care știu să le folosească foarte bine ori să primească un semn
al destinului, că nu degeaba Capul Dragonului se află încă pe semnul lor.
Luna plină care se împlinește pe semnul lor le îndeamnă să schimbe termenii de relaționare
și să-și permită chiar să regrete că nu primesc mai mult sau că nu au fost acceptate în medii de care
încă nu sunt demne. Nu le interesează dacă acest lucru se întoarce la un moment dat împotriva lor.
În 26 septembrie Marte și Saturn împlinesc un careu perfect și aceste unde vor fi activ mult timp
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asta înseamnă că acest context astral îndeamnă pe balanțe să își analizeze mult mai bine emoțiile, să
nu se pună împotriva curentului doar pentru că au unde se ascunde. Dacă vor proceda în felul acesta
atunci își vor neglija curățenia morală, seriozitatea în relații și este posibil ca acum în prezent să
obțină un anume avantaj, cel puțin până pe 12 noiembrie, când Marte le va intra pe semnul lor, însă
finalul anului le va întoarce aceste gesturi imprudente, așa cum acum o parte dintre nativii acestui
semn primesc drept răsplată pozitivă răspunsul la faptele bune din prima parte a anului. Cu destinul
nu-i de joacă!

OCTOMBRIE
Atitudine verticală. Apel la adevăr universal. Se interesează de putere. Apel la informații
corecte. Activități dubioase. Conștientizare stranie. Activitatea artistică este importantă. Gustă din
ambiție. Preocupări care contravin intereselor grupului. Dorință de succes. Obțin primele rezultate
într-un mare de mers. Vor să fie diferite față de cei din jur. Traversează cu bine un eveniment
dureros. Au nevoie de recunoaștere. Educație. Plăceri periculoase. Se anulează un adevăr.
Comportament straniu. Are de făcut alegeri majore. Încercări legate de o cale spirituală.
Moralitatea este zdruncinată. Se apropie de margine. Nu suportă critica. Sunt la un pas de un mare
eșec. Vizibilitate. Rămân multe situații nerezolvate. Apel la noroc. Duritatea este transformată.
Iluzie.
Balanțele au parte la începutul lunii octombrie de menținerea acestei atitudini într-o
constantă interesantă. Pe 10 octombrie Capul Dragonului va trece în Fecioară și atunci elementele
de destine care le-au transformat în vedete, trec în planul secund, urmând să primească răspunsurile
la ceea ce au făcut până acum. Este adevărat, pe unele balanțe s-ar putea să nu le intereseze prea
mult acest detaliu al vieții. Vor observa însă că încă de la începutul acestei luni când Mercur și
Junon se vor întâlni într-o conjuncție pe semnul lor primesc un avertisment din partea unui lider.
Acest avertisment vizează rezolvarea unor probleme în maximă viteză pentru că după aceea,
începând cu a doua decadă a lunii octombrie, registru comportamental se modifică substanțial.
Această întâlnire a lui Mercur cu Junon este interesantă pentru că devine un preambul pentru
întâlnirea lui Mercur retrograd cu Lună neagră. Ca și cum nu au făcut ceea ce trebuie până acum,
trec gradat de la o problemă înaltă pentru a le revizui. Este posibil ca pentru unii această revizuire să
se comporte ca și cum adevărul personal nu este suficient și trebuie să vorbească în mod individual
cu fiecare persoană în parte pentru a-și prezenta ideile.
Nu se știe dacă obține un rezultat, pentru că Mercur retrograd în Balanță le aduce acestora o
anume agitație și știm, ca de fiecare dată, când sunt agitate pentru a-și îndeplini anumite scopuri fac
apel la instrumente mai puțin corecte. Putem știi însă că au putere de convingere, sunt insistente
atunci când vor să obțină ceva. Balanțele care au la baza comportamentului informații corecte, care
în perioada de formare nu și-au însușit reguli morale importante se implică acum în activități
dubioase. Când Soarele va trece pe Scorpion aceste activități dubioase vor putea produce și
rezultate de care balanțele se vor bucura însă, sunt avertizate încă de pe acum când inițiază astfel de
demersuri sau proiecte, că până la sfârșitul anului va exista un preț pentru acestea.
Cele mai conștiincioase în preajma zilei de 6 octombrie vor fi conștiente ca un element
particular ar putea să devină un fel de cal troian pentru multe din demersurile în care sunt implicate.
Vorbim aici despre agresivitate și, în egală măsură, aceasta agresivitate bazată pe nesiguranța pe
care o resimt în relațiile prezente ar putea să ducă la o frustrare. Din nou nu putem vorbi despre
originalitate, din nou creativitatea balanțelor lasă de dorit. Dacă lucrează într-un sector în care
activitatea artistică este importantă, în care este nevoie de creativitate pentru a duce mai departe un
proiect, atunci luna octombrie va fi mai mult decât alte luni ale anului o mare problemă. Mercur
retrograd, întorcându-se din drum, încearcă să răstălmăcească adevărul ori să prezinte informația în
avantajul său producând un anume disconfort în anturaj.
Este interesant însă că pe casa parteneriatelor tronează în continuare planeta Uranus și în
această perioadă face opoziție la Soarele care trece prin casa personalității. Dacă încercă sa ascundă
o informație, așa cum vom vedea din această dispunere, dar și din trecerea planetei Venus pe casa
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lucrul lor ascunse, atunci divergentele de opinie vor escalada un conflict mai vechi. Acum balanțele
sunt puternice, ambițioase, au argument și pentru că până pe 9 octombrie Mercur este și retrograd
vor ține cont de impactul cuvintelor lor asupra celorlalți. Cu alte cuvinte vor visa într-o dreptate pe
care vor să și-o facă singuri și pot face apel la idei care să contravine intereselor grupului sau chiar
să contrazică un comportament în care au crezut până acum, totul de dragul unui succes de moment.
În octombrie Mercur își va reveni la mersul direct înainte de a se produce trecerea acestuia
pe zodia Fecioară. Rămânând în Balanță, rămân și aspirațiile, și dorințele de succes sau un ton
incisiv pe care îl vor folosi în continuare. În 10 octombrie Capul Dragonului va trece pe casa a XIIa și balanțele vor privi viața cu o anume reținere. Sigur acest lucru nu va fi vizibil chiar din 10
octombrie pentru că este nevoie de o anumită perioadă de timp până când Capul Dragonului se
armonizează cu mesajul zodiei în care se poziționează. Asta înseamnă că primele rezultatele le vom
vedea în a doua decadă a lunii octombrie însă acum le trimite pe balanțe la muncă. Din nefericire,
cât a mai rămas din anul 2015 si o parte a anului 2016, vor trebui să învețe lecția umilinței și a
respectului față de munca celorlalți.
Diferențele dintre balanțele evoluate și cele care se plasează în segmentul comun se
adâncesc din ce în ce mai mult. De această dată persoanele din jurul balanțelor vor sesiza mult mai
clar dacă au de-a face cu un personaj care a studiat profund sau unul care a ciupit de ici de colo
câteva informații și a trecut prin viață ușor. De această dată, în a doua decadă a lunii octombrie,
lucrurile se complică atât de mult încât se vor revolta din nimic. Asta înseamnă că trec printr-o
perioadă de presiune psihică deși la modul
concret nu pot spune că se consumă evenimente
diferite față de ceea ce au traversat până acum.
În 12 octombrie Soarele și Uranus ating
opoziția perfectă, iar Jupiter arată că se înțelege
foarte bine cu Pluton. Lucrul acesta le invită pe
balanțe să se supraaprecieze și să folosească
drept element principal o criză pe care o
traversează de la începutul anului și până acum.
Cei din jurul lor știu însă că această criză pe
care balanța o traversează acum nu vine doar
din episoadele pe care le-au întâlnit în 2015, ci
acestea sunt active de câțiva ani. Dacă nu sunt
implicate în dispute complicate legate de
recunoașterea unor calificări, remunerația unei
munci prestată în prima jumătate a anului atunci
balanțele se centrează, în a doua decadă a lunii
octombrie, pe preocupări personale urmând să
se orienteze către oameni cu care să colaboreze
în următoarele luni. Pentru că tendința generală, adică aceea care se aplică tuturor zodiilor, este
aceea de a regresa, adică de a pune mult accent pe ceea ce s-a consumat în prima parte a anului,
unele balanțe se vor arăta de-a dreptul enervate de duritatea cu care anturajul le critică. Lună neagră
pe casa I arată că vor fi, mult timp de acum încolo, adică până la finalul anului și o parte din anul
următor, victime ale unor critici gratuite. Din nou, chiar ostentativ, au nevoie să facă apel la un fond
de rezerva, la educație la stabilitatea pe care o au în intimitate sau prin relațiile de familie.
De această dată în mijlocul lunii octombrie balanțele nu vor mai fi atât de vulnerabile în fața
celorlalți, ci vulnerabile în fața propriilor reacții. Dacă au în vedere acest lucru vor ști că nu le
folosește la nimic să se enerveze aiurea și vor continua pe un traseu corect, obiectiv, refuzând orice
colaborare care ar putea să le coboare nivelul sau să le pună într-o lumină proastă. Marte pe casa a
XII-a, făcând acum o alianță interesantă cu Jupiter și cu Venus, le aduce posibilitatea de a alege.
Toate constrângerile sociale, toate problemele care vin de pe acest segment, inclusiv o anume
slăbiciune organică pusă pe seama faptului ca au programul de lucru prea încărcat sau că muncesc
prea mult, le învață cum să trăiască. Își fac acum autocritica și se gândesc la faptul că au pierdut
timp important în prima jumătate a anului lucrând pentru a-și cultiva plăceri periculoase. De această
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dată rezultatul acestei analize ar putea să ia înfățișarea unei inversiuni. Este periculoasă inversiunea
dacă este sugerată sau abordată în urma unor discuții edificatoare pe care le au cu partenerii de
dialog sau cu prietenii apropiați. Independența nu strică nimic, ci dimpotrivă îi îndeamnă să vadă
cum trebuie să fie atitudinea celui care are de luat decizii majore.
În această a doua decadă în care directiva generală le spune oamenilor să își consume multă
energie pentru a anula adevărul ce vine din exterior, balanța dă dovadă de înțelepciune aparte și se
arată deschisă față de inspirație ori față de exemplele reale prezentate în biografiile celebre.
Cu cât vor conștientiza mai clar situația încordată pe care o traversează cu atât mintea lor se
va îndrepta către credință sau către o zonă ocultă de unde simt la un moment dat că le vine mult
sprijin. Este posibil ca acum balanțele să aibă un comportament straniu. Nu s-au rugat niciodată și
dintr-o dată aprind o lumânare și își îndreaptă gândul către un for superior, nu au fost religioase, iar
acum dintr-o dată renunța la toate stereotipurile și se îndreaptă către oamenii cu preocupări de genul
acesta. Acest comportament reprezintă unul din efectele a ceea ce s-a consumat în ultimele luni
când balanța au fost invitată să facă alegeri majore în propriile vieți.
În ultima decadă a lunii octombrie cei născuți în zodia Balanță vor fi tentați să se raporteze
la informații greșite. Acesta nu este un domeniu nou pentru ele însă informațiile sunt așezate de o
așa manieră încât le solicită mult pe balanțele care consideră că toate acestea le vor folosi pe viitor.
Capul Dragonului pe casa a XII-a înseamnă în mod implicit și Coada Dragonului pe casa a VI-a.
Asta înseamnă că preocupările lor vor fi orientate neapărat către intrigi și spre a prelua și integra în
firea lor în caracterul lor acele exemple care sunt complet lipsite de atașament sau de răutate.
Apropierea de credința simplă, descoperirea propriei căi spirituale reprezintă unul din obiectivele
asupra căruia vor lucra în următoare perioadă. Ca de fiecare dată când un individ este îndemnat să
facă schimbări majore, dă de probleme. De altfel, balanțele sunt obișnuite să traverseze momente
încordate din punct de vedere relațional sau să fie marginalizate și criticate pe nedrept pentru munca
depusa ori pentru pasiunile pe care le au. De această dată sunt puternice, înfruntă opoziția cu
demnitate și pot fi un exemplu de rezistență pentru cei din jur. În 23 octombrie Soarele va intra în
zodia Scorpion și balanțele se ocupă de muncă. Poate din această cauză și anturajul se uită spre o
balanță cu un ochi critic și imediat le sunt văzute acestora erorile de exprimare, de comportare sau
anumite derapaje pe care și le permit. Ultima decadă a lunii octombrie le aduce surprize în lanț.
Dacă sunt atente la ceea ce li se întâmpla, dacă nu iau totul ca fiind corect sau suportabil atunci
există riscul ca plăcerile pe care și le permit acum să se întoarcă împotriva lor. Ar putea să se
întâmple lucrul acesta însă nu prin acțiunile pe care le săvârșesc acum, ci ca efect a ceea ce s-a
întâmplat în lunile anterioare.
Imediat ce Soarele a intrat în Scorpion, Venus și Jupiter se vor întâlni într-o conjuncție pe
casa a XII-a și balanțele au noroc din obscur, sunt protejate din fața unui accident sau află că au fost
la un pas de un mare eșec și mâna nevăzuta destinului sau poate chiar îngerul păzitor le-a protejat.
Pentru că în cele mai multe din lunile acestui an balanțele educate au mers pe un traseu
paralel față de celelalte, și de această dată va fi vizibilă această diferențiere clară, mai ales în
preajma zilei de 26 octombrie, când Mercur și Uranus le va îndemna pe acestea să facă apel la un
limbaj mai puțin cuviincios. Dacă sunt educate vor gândi lucrurile acestea și nu le vor spune, dacă
nu, atunci limbajul va complica raporturile sociale și balanța se poate alege cu tinichele legate de
coadă.
Cea mai mare surpriză de care ar putea să aibă parte ar putea veni tot din raportul pe care
balanța îl are cu zona muncii. Se vor grăbi să tragă anumite concluzii printre care și ideea că
programul de lucru sau o anumită tensiune la locul de muncă i-a zăpăcit. Vor încerca să găsească
soluții de moment și Pluton din casa a IV-a mediază toată această relație deficitară pe care norocul
prezentului îl are cu tensiunile mai vechi din zona muncii. Dacă dețin controlul atunci vor accentua
aceste raporturi deficitare cu colegii, prietenii, asociații și vor muta conflictul potențial într-o altă
zonă. Având casa a XII-a încărcată, anturajul se va gândi că poate ar trebui să i se dea balanței o
lecție. Tensiunea pe care Uranus o menține de câțiva ani buni pe casa parteneriatelor, dar și riscul
major la care este supusă acum balanța care nu înțelege în ce constă norocul venit din subtil, ar
putea să le priveze pe acesta de libertate ori să le ducă spre o izolare de lungă durată.
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Tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în viețile unei balanță este de o importanță
crucială. Nu există elemente care să fie trecute cu vederea ori care să nu aibă perspectivă. Există
însă elemente pe care balanța nu le percepe cu atât de multă duritate. Spre finalul lunii octombrie,
când Soarele și Neptun vor fi într-o relație bună, anumite rezultate pe care balanța le primește cu
titlu de recompensă pentru munca depusă, le revigorează și le face să creadă că s-a reparat o
nedreptate. De altfel, confortul psihic este singurul beneficiu de care ar trebui să țină cont pentru că
nedreptatea reparată, așa cum o gândesc acum, este o altă formă de iluzie.

NOIEMBRIE
Contact cu lucruri ascunse. Redimensionarea vieții personale. Ajutor care vine din
necunoscut. Le tentează bogăția fizică. Apel la fonduri suplimentare. Iubesc traiul ușor, banii,
cadourile. Se hotărăsc să facă o schimbare. Gustă din nefericire. O problemă le scoate din ceață.
Contact cu lucruri esențiale. Nu pot trăi singure. Așteaptă complimente. Activitate mentală intensă.
Suplimentare. Caută armonia. Decizii categorice legate de locul de muncă. Modificări importante.
Nu mai suportă întrebările. Apel la informații compromițătoare. Se bagă în seamă. Vor să
negocieze și nu se descurcă. Pierd un timp important. Vor să compenseze un deficit prin învățarea
unui lucru nou. Atrag atenția spre o zonă convențională. Interes pentru progres tehnologic.
Problemele sunt din ce în ce mai grele. Adversarii sunt foarte puternici. Foc de răspundere. Sunt
invitate să își asume un mare risc.
Dacă nu au învățat prea multe lucruri în ultimele luni, în special în ultima perioadă cât timp
Marte a trecut pe casa lucrurilor ascunse, atunci balanțele nu vor mai avea timp până la finalul
anului să își însușească anumite lucruri importante pentru dimensiunea personala vieții lor. Acum
când se află într-un moment delicat, când din familie ajutorul care le vine este mai mult de natură
logistică decât materială, adică altfel decât s-ar fi așteptat, balanțele privesc spre viitor cu alte
gânduri. Consideră că acum, pe ultima sută de metri ,trebuie să neglijeze o regulă morală dacă vor
să meargă mai departe. Bogăția fizică le tentează în special din 2 noiembrie, când Mercur le va intra
pe casa a II-a. Practic, nu vor să spună că au nevoie acum de fonduri suplimentare, ci au nevoie ca
oamenii care cred în ele să le ofere ceva concret nu neapărat bani, cât atenție sau cadouri.
Balanțele care au trăit până acum în solitudine vor hotărî ca a sosit momentul să-și facă
singure cadouri pentru că doar așa își ridică moralul și se centrează pe o direcție pozitiva.
Pe 1 noiembrie, când Venus și Marte vor fi din nou în conjuncție, de această dată pe casa a
XII-a, balanțele află o informație și nu le va face plăcere ceea ce descoperă. Înțeleg că sunt pe teren
nesigur și acceptă o provocare. Pentru că se simt nesigure se tem de scandal și pot să ajungă foarte
departe cu această frică. Vor să afle mai multe despre anturaj, despre ceea ce se întâmplă în jurul
lor, pentru că simt că informația înseamnă putere. Din nefericire, Saturn în mers direct pe casa a IIIa, acolo unde va fi mult timp de acum încolo, ar putea să le pună în dificultate chiar cu membrii
familiei. Nu ne referim aici la ceea ce reprezintă casa a III-a, frați și surori, ci le referim la opoziția
pe care o va manifesta o balanță față de educație. Unele vor considera că nu mai au de ce să învețe
lucruri noi pentru că se descurcă și fără, altele chiar nu sunt de acord cu informațiile pe care cineva
din jur dorește să le ofere cu scopul de a le scoate din ceață. Sunt reticente la toate aceste lucruri
care ar putea să le modeleze și de aici și impresia generală pe care o vor lăsa anturajului că sunt
irascibile.
Astfel, în prima decadă a lunii noiembrie se întâmplă tot felul de lucruri neobișnuite.
Balanțele au de traversat tot felul de evenimente minore care le vor coroda și vor reuși să le
modeleze fie și numai în parte. Asta înseamnă că întâlnirea lui Venus cu Capul Dragonului din 7
noiembrie înseamnă un mare noroc, o șansă care le va ieși în cale. Multe vor considera că a sosit
momentul să se întoarcă la o alimentație sănătoasă, să vorbească frumos, să își impună reguli de
bună practică și să nu dorească să se mai abată vreodată de la ele. Această atitudine constituie
practic un preambul la trecerea lui Venus în domiciliu adică pe casa I, a personalității. Faptul că
acum în această perioadă se întâmplă lucruri atât de interesante pentru balanțe nu înseamnă că
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acestea vor fi singurele beneficiare. Balanța nu poate trăi de una singură și chiar și atunci când se
izolează își ține telefonul aproape, caută un televizor sau navighează pe internet.
Mesajul pe care-l lansează Venus prin conjuncția sa cu Capul Dragonului va fi continuat și
de conjuncția lui Marte o Capul Dragonului care le va aduce aminte cât de bine s-au simțit în prima
parte a anului când au făcut ceea ce au vrut. Nu-și vor aduce aminte acum de toată perioada
reprezentată de primele șase luni, ci doar de câteva întâmplări când au fost bucuroase, s-au antrenat
cu anumite persoane din jur și s-au simțit bine. Acum, când Coada Dragonului nu se mai află în
Berbec, deci Marte nu mai este regent karmic de sud, vor fi nostalgice și vor simți că de-acolo le
vine puterea cea mai mare.
Pentru că această decadă a lunii noiembrie face referire mai curând la un dialog ulterior, la o
analiză pe care și-o aplică pe baza a ceea ce au avut de traversat de-a lungul anului, relația bună pe
care Soarele și Chiron o complinească acum și care leagă două zodii de apă intensifică activitatea
mentală și le ajută să-și stabilizeze sentimentul pe lucrurile concrete pe care le-au parcurs. Ceea ce
este abstract va fi înlăturat pentru că de această dată au nevoie să-și numere banii, prietenii, să-și
vadă câte haine au în garderobă sau care este programul de lucru.
Deși pentru toate celelalte zodii, când Soarele sau o altă planetă individuală le trece prin
casa I, se ocupă de acumulări personale, de economie sau de investiții, Balanța acum vor să-și facă
inventarul. Ele nu acumulează ci vor să știe în mod concret chiar în preajma a câțiva oameni le-au
declarat dragoste nețărmurită sau care este averea lor. Asta înseamnă că își fac planuri de cheltuieli
suplimentare și lucrul acesta va fi vizibil chiar din 11 noiembrie când se va împlini Luna nouă.
Această Lună nouă care se împlinește pe casa a II-a ar putea să le aducă aversiune față de munca
suplimentară. Cu toate că există o armonie între casa a II-a și casa a VI-a, iar Saturn deja se află în
fereastra careului cu Neptun și orice informație nouă legată de programul de lucru sau de deplasări
în interes de serviciu ori anumite corecții pe care un șef de departament o autoritate o impune
asupra procesului de muncă poate duce la o altă serie de conflicte sau la decizii categorice privind
schimbarea locului de muncă sau modificare organigramei. În 12 noiembrie Marte le intră pe casa I
și balanțele devin foarte combative, au argument, sunt interesante și în plus vor reușit să gestioneze
foarte bine cunoștințele care vin aproape de ele. Raportul pozitiv pe care Marte de pe casa întâi îl
dezvoltă cu Saturn de pe casa a III-a le aduce abilitate specială în a folosi informația. În această
perioadă, nu există un alt semn zodiacal care să poată avea o viteză de reacție mai mare, să fie mai
iute în replică sau să spună minciuni neconvingătoare.
Pentru o persoană care urmărește tot acest spectacol social de pe margine balanța este chiar
distractivă, însă nu trebuie să luăm în derizoriu aceste dispuneri la astrale. Există un rost pentru care
li se întâmplă lucrurile acestea, există o explicație, poate nu știm acum, poate vom descoperii mai
târziu pentru care balanțele pot fi acum biciul lui Dumnezeu pentru ceilalți.
Pe cât de dure și puternice sunt, pe cât de informate se arată pentru cei din jur atât de fragile
se simt față de ele însele. Au nevoie acum de un înveliș, de un set de reguli morale la care să facă
trimitere și de la care să nu se abată. Dacă acest ajutor este dat de o persoană atunci acea persoană
va fi pur și simplu sufocată de întrebări, solicitări prin care balanța dorește să își rezolve o problemă
personală.
Ceea ce este interesant din ceea ce se va consuma în viețile balanțelor în a doua decadă a
lunii noiembrie vine din conjuncția Soarelui cu Mercur de pe casa a II-a care, de această dată, nu
face referire la o investiție sau la bani acumulați, ci la investigații. Cei care au impresia că au păcălit
o balanță oferindu-i avantaje de moment pentru a o scoate din schemă, pentru a o înlătura ca
adversar ar putea să se trezească cu surprize. Balanțele acum au o istețime pe care o altă zodie nu o
are de aceea pot observa elemente de subtilitate, pot acumula informații compromițătoare despre
parteneri, asociați sau dușmani și în mod sigur, până la finalul anului, vor susține acest
comportament ostil. Dacă cineva din preajma se leagă la cap cu o balanță vorbăreață ori superficială
și vor s-o dea la o parte atunci, prin faptul că o bagă în seamă sau negociază cu ea în această
perioadă, își fac singuri probleme pentru că nu vor scăpa de ea nici anul acesta și nici în prima
jumătate a anului 2016. Informațiile pe care le obțin din interacțiunile cu aceste elemente care vor
să le scoată din schemă sunt atât de compromițătoare încât devin pentru ele o altă formă de noroc.
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În 20 noiembrie Mercur le intră pe casa a III-a și vor avea și pârghiile necesare, limbajul sau
mobilitatea necesare să poată folosi aceste informații într-un mod foarte avantajos pentru sine.
Pentru ele va fi mai puțin important că această modificare care se prevede în viețile personale le
oferă și posibilitatea de a studia, de a învăța o limbă străină sau de a acumula informații noi din alte
domenii. Nu se vor interesa de lucrul acestea, nu vor folosi această oportunitate decât dacă le oferă
garanția că pot afla și lucruri compromițătoare despre cei în care nu au încredere.
Este clar că, din capul locului, ultima decadă a lunii noiembrie va fi o perioadă interesantă
pentru balanțe. Se vor ocupa doar de persoanele în care nu au încredere, nu doar pentru a le vedea
care este punctul slab, ci pentru a vedea cum aceste persoane reușesc în viață, care sunt pârghiile de
care se folosesc și cum ar putea să le neutralizeze pe acestea transformându-i în prieteni sau în
cunoștințe ocazionale.
Pentru că în 22 noiembrie Soarele va intra pe zodia Săgetător, concluziile la care ajung, prin
conjuncția Soarelui cu Saturn, aflată acum în toleranța admisă, se așază la baza unor comportamente
de durată. Balanțele sunt sigură că informațiile pe care le obțin sunt atât de importante pentru
viitorul lor încât își vor face o agendă și vor nota acolo toate aceste lucruri ori periodic le vor
revizui și vor fi foarte mândre cu ceea ce știu.
La exterior, pentru a atrage atenția și a menține relațiile în zona convențională, vor părea
disciplinate atente și serioase în munca pe care o au, jucând teatru și prefăcându-se se arată foarte
interesate de tot ceea ce înseamnă proces tehnologic, relații de serviciu sau progres profesional.
În realitate, cele mai multe planete sunt situate în emisfera nordică, iar asta înseamnă că
balanțele dau mai multă importanță vieții interioare și cine nu știe acest lucru va fi foarte ușor
păcălit că balanța este acum un prieten de nădejde. Balanța se interesează doar de ceea ce are nevoie
acum. Pentru că se simte nesigura pe aceste raporturi sociale pregătește o surpriza grupului de
apartenența și crede că dacă face acest lucru chiar este interesantă. Este posibil ca până la finalul
anului această perioadă de analiză să treacă într-o nouă etapă și balanța să formeze în jurul ei un
grup de susținători pe care să-i alimenteze în permanență cu suspiciunile care o macină în perioada
aceasta. Cert este că la începutul celei de-a treia decade a lunii noiembrie, adică în perioada 21 - 25
noiembrie, trec prin evenimente contrare și de referință este opoziția pe care Venus o realizează cu
Uranus, adică un acut sentiment de nesiguranță. Acest sentiment se va transforma și un eveniment
însă abia la finalul lunii când Marte va restrânge foarte mult toleranța opoziției cu Uranus și când va
avea o alianță și cu Luna neagră.
Luna plina care se împlinește în 26 noiembrie va avea un rol foarte important în expansiunea
lor către o altă zonă. În general, această Luna plină care se împlinește pe axa caselor III - IX arată
probleme sociale cauzate de diferențe de cultură, informaționale, de educație ori de răspândire
geografică. Balanțele acum sunt în punctul în care pot doborî toate aceste bariere și problemele lor
sociale vin din faptul că pot să facă acest lucru și nu au măsură. Luna plină le aduce forță, inițiativă
ton ridicat, energie prea multă și promisiunea că dacă se desfășoară într-un mod haotic cu siguranță
vor avea și anumite beneficii. Saturn și Neptun pe 26 noiembrie își definitivează careul perfect pe
care-l formează și își fac acum griji de principii. Nu vor recunoaște faptul că ambițiile lor acum sunt
prea mari însă vor răspunde cu aceeași monedă unei agresiuni venite din exterior invocând în
primul rând faptul că adversarii pe care îi au nu sunt oameni cu principii.
Faptul că în 28 noiembrie Chiron își revine la mersul direct pe casa muncii arată că balanțele
au șanse să-și revină, să nu mai pună în dificultate colegii de serviciu ori să nu-și mai dorească
alegerea unui nou loc de muncă sau deplasarea către un alt departament. Ar putea să amâne lucrul
acesta pentru anul 2016 însă nu sunt sigure că vor avea atunci resursele necesare. Acum beneficiază
de o Lună plină când și Saturn se află în preajma soarelui cu care de altfel împlinește o conjuncție și
într-un anumit registru balanța se simte responsabilă să obțină cât mai mult din ceea ce este așezat
acum la picioare.
Este de la sine înțeles că luna noiembrie, dar în special finalul acestei luni le pregătește
balanțe pentru a se implica în acțiuni concrete încărcate de un mare risc. Marte se apropie de Luna
neagră și împreună trimit opoziții către Uranus și careul care Pluton. Aceste evenimente care se
consumă în viața unei balanțe sunt banale, ci la o componentă de risc major pe ideea de autoritate,
de glorie, de dominare.
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DECEMBRIE
Oboseală. Dorința de a corecta o greșeală săvârșită tot anul. Problemele mici sunt văzut
disproporționat. Confruntare cu răutate. Se simt iubite. Pierd un privilegiu. Sunt prinse cu
minciuna. Se întâlnesc un obstacol. Încearcă să ocolească o greutate. Refuz o colaborare. Se
bucure de rezultate. Strălucesc în anturaj. Se deconectează. Cedează în fața unor tentații. Relație
pozitivă cu un personaj obscur. Deschid brațele către faptele bune. Pot ierta mai ușor. Dăruiesc.
Așteaptă să fie răsplătite. Răspund ușor la dezvoltarea unor idei. Povestesc ușor. Își înving
timiditatea. Își fac planuri de colaborări majore. Au randament sporit. Au nevoie să trăiască o
viață fără capricii.
În luna decembrie balanțele se simt obosite. Atât mai mult această stare de oboseală le va
crea probleme dacă cineva din anturaj le va prinde cu minciuna, le va descoperi anumite demersuri
mai puțin corecte în care se implică. Însă nu toate balanțele au preocupări de genul acesta, iar cele
care sunt orientate corect, care au la bază o educație solidă și au avut până acum probleme cu cei
din jur nu își vor modifica nici măcar parțial conduita, ci vor dori să-i lase pe aceștia în voia
propriilor păreri pentru a merge mai departe pe linia profunzimii. Relația bună pe care Mercur și
Uranus o construiesc legând casele III-VII le oferă acestor balanțe superioare posibilitatea de a se
reasocia cu oameni situați pe o treaptă înaltă a evoluției moralei, spirituale sau sociale. Asta
înseamnă gândire puternică, independență și puterea de a depăși capriciile personale de dragul unei
relații frumoase. În timp ce balanțele inferioare se vor simți obosite de răutatea pe care au hrănit-o și
alimentată în ultima vreme cele superioare se vor simți iubite, încurajate, promovate și oferite ca
exemplu la capitolul bun-simț.
În preajma zilei de 3 decembrie, în special femeile, vor fi avantajate de conjuncția planetei
Venus cu Junon de pe zodia Balanță urmând ca la câteva zile distanță Venus să le intră pe casa a IIa și să le arate că nu trebuie decât să rivalizeze, să formuleze verbal adică o solicitare ca apoi cineva
din preajma să se ofere și să ajute o balanță aflată în impas. Locurile acestea vorbesc balanțelor
despre succes, îmbogățirea patrimoniului personal sau o reputație.
La polul celălalt se află balanța care profită de oameni și care se află acum într-un moment
delicat al vieții. Nu va putea să se comporte de o manieră superioară pentru că nu are încredere în
ceilalți deoarece în ultimele luni acesta este sentimentul pe care și l-a alimentat. Pentru aceste
balanțe careul pe care Mercur și Jupiter îl împlinesc înseamnă informații pierdute pe drum, scrisori
care nu ajung la destinație mesaje răstălmăcite sau acuzații nefondate. Se întâmplă lucrul acesta
pentru că în privința unei balanțe prinsă cu minciuna sau despre care se speculează că este implicată
în afaceri mai puțin corecte se vânează o recompensa. Iată cât de ușor se reglează destinul în 2015
pentru balanțele obraznice.
O balanță care se află acum în plină ascensiune socială nu poate fi din categoria ființelor
inferioare sau medii. Cu siguranță de-a lungul anului, acestei ființe i-au fost oferite tot felul de
provocări și le-a depășit cu demnitate, cu eleganță și cu rafinament. În preajma zilei de 6 decembrie
când Marte se află într-o relație proastă cu Pluton ființele care și-au depășit sau controlat acest
defect se pot prezenta față de anturaj prin sentimente profunde prin spontaneitate sau într-un ajutor
practic și concret în a depăși un obstacol. Nu degeaba în astrologia karmică unghiul de 90° care se
construiește între două corpuri cerești reprezintă aspectul eliberator. De această dată este nevoie să
se îndeplinească această condiție a autocontrolul lui sau al depășirii unor obstacole legate de
defectele personale.
Abia în 8 decembrie vor înțelege și balanțele medii sau inferioare că succesul în cazul lor nu
este o piatră semiprețioasă pe care o cumperi de la magazinul din colț. Mercur se va afla într-o
relație proastă cu Axa Dragonului și înțeleg că atunci când vine vorba de succes sunt în discuție
foarte multe variabile. Limitările acestei lumi pe care balanța încearcă să le ocolească ori să le
transforme în avantaje împotriva celorlalți devin acum pietre de moară. Cu cat vor încerca să pară
mai rafinate mai distinse, cu atât presiunea pe care anturajul o pune pe o balanță neevoluată le va
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enerva mai mult și le va aduce în punctul în care să refuze o colaborare, un schimb, de experiență
un cadou sau o relație. De aici și până la singurătate sau la autoizolare nu este decât un pas.
În 10 decembrie când Mercur va intra pe zodia Capricorn adică pe casa familiei acele
balanțe medii sau inferioare își vor duce acasă problemele de la serviciu sau pe care le au cu
societatea. De partea cealaltă Junon le trece pe casa hrănirii și simt că nimeni nu le mai răspunde la
solicitări așa cum se întâmpla pe vremuri. Cu toate că încearcă tot felul de artificii verbale de
dantelării, cu toate că apelează la instrumente care în trecut au dat rezultate, de această dată nu mai
pot obține ceea ce vor. Există pe scena vieții sociale balanțe care strălucesc și anturajul își îndreaptă
atenția doar către acestea.
Ca un răspuns aceea ce s-a întâmplat în prima decadă a lunii decembrie arată o mare
indiferență față de multe din problemele curente. Au impresia că numai așa pot scăpa de greutăți, de
sarcini suplimentare sau doar așa pot evita anumite declarații de război. În 11 decembrie când Marte
și Uranus se află într-o poziție perfectă raportul de forțe în cazul balanțelor se schimbă substanțial.
Dacă toate celelalte zodii se simt îndreptățite acum să facă o analiză și să pună la punct anturajul
care a solicitat puterea de introspecția a individului, balanța face din nou notă discordantă, vrea să
fie altfel decât ceilalți și se da deoparte. Pentru a-și umple timpul se implică în tot felul de activități
care vizează deplasări, comunicare de referate științifice, acumulare de noi informații însă totul întrun registru plăcut și deconectant. Deconectarea și relaxarea sunt reperele pe baza cărora balanța se
coordonează în această a doua decadă a lunii decembrie.
În realitate, balanțele sunt în continuare marcate de nevoie de control și simt că anumite
evenimente se deplasează într-o zonă unde acestea nu pot interveni. Pentru că au învățat din
greșelile proprii, pentru că au văzut că nu pot avea control asupra unor situații decât dacă ies din
mediul în care s-au stabilit, consideră că este mult mai bine să fie prudente. 14 decembrie este ziua
când Soarele și Jupiter împlinesc un unghi negativ și din necunoscut, dintr-o zonă cu care balanța
nu a lucrat niciodată s-ar putea să le vină o avertizare sau chiar o sancțiune. Dacă fac parte din
categoria balanțelor superioare atunci adâncimea gândirii le va pregăti pe acestea să primească
această informație cu demnitate. Dacă sunt firi slabe și cedează în fața tentațiilor atunci Luna neagră
de pe casa personalității le va spune că acum trebuie să facă din nou un compromis. De aceea,
pentru aceste balanțe a doua decadă a lunii decembrie va fi încărcată de un eveniment care le va
depărta și mai mult de o șansă. Mercur și Neptun vor fi într-o relație pozitivă însă de această dată
unghiul acesta face referire la cadrul în care balanța alege să se situeze. Acum sunt invitate să facă
față prin aport personal nu să se folosească de elemente care se află din abundență în jurul lor și să
le folosească ca și cum ar fi ale lor. Sextilul lui Mercur cu Neptun vorbește despre armonia locului
despre care balanțele spun că le definesc.
Vor vedea chiar în 18 decembrie când Mercur se va afla într-un unghi negativ cu Luna
neagră că nu au parte de o șansă anume, că nu pot avea drept de decizie asupra calității mediului în
care se află. Se pot bucura sunt primite cu brațele deschise și în acel loc nu le alungă nimeni însă nu
și-l pot revendica și nu-l pot folosi în confruntările pe care le au acum de rezolvat. Dacă judecăm
faptul că Venus cea mai mare parte din această lună se află în plin tranzit prin zodia Scorpion pe
casa a II-a înțelegem care sunt și gândurile ascunse ale lor. Este mai puțin important că le va aduce
acestora posibilitatea unui câștig nesperat, cât de important este ca acest câștig să-l împartă cu cei
din jur. Iată din nou cum balanțele sunt încercate și cum au din nou de depășit o piedică. Tipul
superior va alege cu generozitate să împartă toate aceste beneficii pe care le primesc arătând că
hrana pe care o obțin din destinul propriu este de altfel și hrana pe care doresc să o ofere celor dragi.
Capul Dragonului trecând prin casa lucrurilor ascunse arată că această invitație la altruism este una
cât se poate de reală. Cine nu trece cu succes această încercare ajunge în evenimente marcate de
rușine sau de dispreț.
Lucrul acestea poate intra foarte ușor într-un derapaj tot din preajma zilei de 18 decembrie
când Soarele le va arăta balanțelor că acumulările suplimentare sunt un vis frumos. Ceea ce primesc
acum nu reprezintă o recompensă pentru munca depusa sau un beneficiu pentru ceea ce au făcut
până acum, ci ar putea să fie un câștig de moment obținut prin depășirea unei probe. Cu alte cuvinte
balanța are nevoie acum să se adune, să dăruiască, să fii altruistă să-și stăpânească aceste impulsuri
de dominare sau de susținere a confortului personal pe efortul celorlalți și să lase planurile de
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acumulare sau investițiile pentru o altă perioadă. Această problemă a acumulărilor va deveni în
preajma zilei de 19 decembrie, când Mercur va trece peste Pluton, un tablou simptomatic cu totul
neobișnuit. Balanțele superioare își vor aminti că ziua de mâine este pregătită încă de azi, iar cele
inferioare vor fi de-a dreptul îngrozite că neavând încredere în cei din jur s-ar putea ca la un
moment dat această neîncredere să fie răsplătită de cei din preajmă cu aceeași moneda.
În ultima decadă a lunii decembrie balanțele nu vor mai face notă discordantă cu celelalte
zodii procedând în consecință și pregătindu-se pentru ceea ce va însemna anul 2016. În 21
decembrie când Mercur va împlini un unghi negativ cu Uranus balanțele vor realiza că anumite
demersuri în care sunt implicate nu le duc la o destinație corectă, ci sunt doar piste false. Dacă au
viteză de reacție ori dacă beneficiază de o susținere reală din jur atunci aceste dificultăți venite din
faptul că se află pe un traseu greșit vor fi mult diminuate și vor depăși cu bine acest moment.
Principalul rezultat al depășirii acestui moment va fi dezvoltarea unei idei. Este posibil ca această
idee să ducă la dezvoltarea în ansamblu a unor abilități noi sau chiar la dezvoltarea minții. Asta
înseamnă că la finalul lunii decembrie balanțele au ocazia să treacă pe un nivel superior, să fie
recompensate cu adevărat pentru seriozitate dacă au dat dovadă de acest lucru.
Soarele va trece în zodia Capricorn adică pe casa a IV-a în 22 decembrie și nu se vor mai
gândi că au nevoie de susținere din partea celorlalți, ci se vor gândi ce vor dori ele cu adevărat să
facă pentru ceilalți. De această dată, pentru că se vor integra în nota generală a anului 2015 nu se va
mai face o diferență atât de vizibilă între tipul superior și tipul inferior. Vor simți acel sentiment de
generozitate, de căldură, de nevoie de a se apropia de oameni care gândesc și simt la fel.
Dar nu înseamnă că dacă se integrează în tabloul general înseamnă că viața nu le este supusă
unor surprize. A participa la activități colective înseamnă acum a împărtăși și celorlalți din
experiența proprie din gânduri sau din proiecte de viitor. Asta înseamnă să-și iasă din bârlog și să se
deconspire. Tipul superior nu va avea nicio problemă în a face acest lucru, iar tipul inferior încă se
va simți stingher de faptul că trebuie să povestească celorlalți de câte ori se uita în oglindă pe zi ori
cum număra trecătorii pe care îi vedea de la geam. Lucrurile acestea bizare pe care le-a trăit de-a
lungul anului 2015 vor fi acum judecate de anturaj. De aceea balanța este încurajată să aibă
încredere în omul care vine spre ea cu zâmbetul pe buze și cu inima deschisa.
Luna plină care se împlinește chiar în ziua de 25 decembrie scoate la lumină această grija
față de informații compromițătoare și ar putea să le îndemne pe balanțele care sunt mai timide să
fugă din fața anturajului care-l invită să petreacă. Din 26 decembrie când Uranus își va reveni la
mersul direct le va reveni și acestora încrederea în sine și vor accepta mai ușor o invitație venită din
zona publică.
Astfel, finalul lunii decembrie vine spre balanță cu un sens anume și le va îndemna să
discute despre ceea ce li s-a-ntâmplat de-a lungul anului, să ceară sfaturi, să accepte recomandări,
să-și rezolve o parte din mâniile inutile pe care le-au dus cu ele de la o lună la ta și să se dezvolte.
Îndeplinind această condiție am putea să vedem balanțe care spun lucruri pe care nu am crezut anul
acesta că le vom auzii. Le vor mulțumi celor din jur care au suportat că au avut cu ele colaborare,
care au avut-o și care au ajutat la un moment dat să depășească anumite obstacole. Acest mod de a
înțelege înseamnă în relația balanței cu anturajul un randament crescut în ceea ce privește
optimizarea raporturilor sociale.
În 30 decembrie Venus va intra pe zodia Săgetător acolo unde se află de ceva timp și planeta
Saturn. Toate aceste înțelegeri care vin spre ele în chip miraculos la sfârșitul anului vor constitui o
bază morală deosebit de importantă care le va duce în 2016 către achiziții importante. Dar nu
trebuie să luăm în ușor această șansă care le apare balanțelor acum. Pentru că, în general, le place să
fie capricioase dacă nu au avut grijă să se înconjoare de oameni care să le privească cu seninătate și
să le înlăture suspiciunea atunci nu beneficiază de un progres real și de durată. Apoi, cu Saturn pe
casa a III-a, în 2016, balanța va trebui să treacă din nou prin perioade de formare pentru ca viața să
nu fie o sumă de capricii, ci o sumă de experiențe constructive.
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SCORPION

“Filosofii desfid lupta, dar se războiesc neîncetat între ei; sunt
ca şi marii cuceritori care susţin întotdeauna că iubesc pacea.”
(Iulia Hasdeu)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

ANDREI BARSEANU
(17/29.10.1858, Dârstele, Brașov -17.08.1922. București)

Etnograf
A studiat la universitățile din Viena și
Munchen. A fost profesor la Brașov și Sibiu. A
colaborat cu Ciprian Porumbescu și Jan Urban
Jamik
pentru
culegerea
sistematică
a
folclorului
românesc din Transilvania. A
fost autor al culegerilor
Cincizeci de colinde și Doine
și strigături din Ardeal
(împreună cu Jan Urban Jamik,
filolog romanist ceh, pasionat
de
folclorul
românesc).
Profesor la Brașov, 1886-1911,
unde desfășoară o bogată
activitate
didactică
și
pedagogică.
Realizează
manuale pentru școli și publică
articole legate de organizarea

învățământului. Redactor la Școala și familia.
Colaborează la Albina Carpaților, Convorbiri
literare. Transilvania, Luceafărul. Se mută la
Sibiu și este ales președinte al
ASTRA
(1911-1922).
Vicepreședinte al Marelui Sfat
Național (1918), la 9 decembrie
1918 rostește cuvântul de bun
venit la Sibiu către membrii
Consiliului Dirigent. El a scris
versurile imnului Marii Uniri:
„Pe-al nostru steag e scris
Unire" (1916). Lucrări: Istoria
școalelor centrale românești
greco-catolice din Brașov.
1912. Membru al Academiei
Române
(1908)
și
vicepreședinte al ei (1922).

IULIA HASDEU
(2/14.11.1869, București - 29.09.1888, București)

Poetă
Fiică a lui B.P. Hasdeu A absolvit la 11
ani liceul Sf. Sava și a obținut bacalaureatul în
Litere la Sorbona, înscriindu-se la Limbi Clasice
la aceeași universitate. A scris satire, meditații,

comedii și drame pline de sensibilitate,
publicate postum: Opere postume, 3 voL., 18891890. Astăzi există o fundație culturală care-i
poartă numele.
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Mare determinare. Mobilizare pe segmentul muncii. Un adevăr este păzit cu sfințenie. Apel
la valorile perene. Prietenii sunt importanți. Risc major față de necunoscut. Suplimentarea
volumului de informații. Lecții importante de viață. Impresii false. Satisfacție personală prin
menținerea armoniei. Anumite probleme rămân nerezolvate. Se transformă în protectori. Valori
personale ajustate. Duplicitate. Prea multe prejudecăți. Maturizare. Neplăceri prin menținerea unei
atitudini. Putere suplimentară. Se repetă unele probleme.
2015 este pentru scorpion un an de mare determinare. În primul rând există anumite
componente pe horoscopul lor care se mențin așa cum au fost și în anul anterior. Este vorba despre
Pluton care se află în continuare pe casa a III-a, a educației primare, și Uranus care se află în
continuare pe casa muncii. De asemenea, Neptun trece de câțiva ani buni prin casa a V-a, a
creativității și iluziilor și toate aceste trei corpuri cerești reușesc să îi determine pe scorpionii în
2015 să facă o impresie foarte bună. Până să ajung acolo însă au de traversat perioade învolburate în
care vor cunoaște și succesul și deziluziile. Este adevărat, în general, viața unui scorpion implica
cele două componente. Nu există scorpion care să nu fi cunoscut de-a lungul vieții sale succesul și
deziluzia într-un interval foarte scurt. Se întâmplă acest lucru pentru că oricât de prudentă ar fi un
scorpion riscă și face acest lucru pentru că este în permanență atent la ceea ce ar putea obține din
jur. Aceasta va fi practic una dintre cele mai mari probleme ale anului 2015 va risca și de multe ori
nu va știi care sunt necunoscutele cu care va lucra. Dacă va fi suficient de abil atunci va încerca săși facă prieten acest necunoscut pe care nu îl poate evalua, iar dacă se situează în zona tipului
superior atunci valorile cu care va lucra cere un volum suplimentar de informații, adică mai multe
cunoștințe decât au avut nevoie până acum. Asta înseamnă că la un moment dat adică însemnând
perioada de primăvară și cea de vară scorpionii vor duce dorul unor informații autentice vor căuta
adevărul la origine, vor călători, se vor asocia cu oameni de la care să obțină un bagaj informațional
suplimentar și dacă vor reuși să își stabilească obiective realiste, succesul va fi garantat.
Nu încape discuție că participarea acestor trei planete invocate mai sus la fenomenul social
implică un risc. Pe de o parte Pluton pe casa a III-a le arată scorpionilor că au un orgoliul educat,
rafinat care le va spune în permanență că nu am nevoie de lecții din partea nimănui, că le știu pe
toate sau se pot adapta după propria măsură pe care o impun. Neptun pe casa a V-a le va alimenta în
permanență rezistența la dezamăgire, pierzând din vedere că în 2015 dezamăgirile vin dintr-o zonă
nouă și se axează mai mult pe propria persoană și mai puțin pe altceva. Apoi Uranus de pe casa
muncii pentru că se află într-o relație proastă cu Lilith o perioadă importantă anului 2015 le va
complica raporturile sociale pentru că vor crea impresii false. Mulți îl vor vedea pe scorpion ca un
pretendent la o funcție pe care nu o merită, la privilegii pentru care nu a muncit sau la avantaje
pentru care este prea tânăr. În mare parte, scorpionul este vinovat pentru impresii de genul acesta
pentru că se va axa pe satisfacție personală și mai puțin pe armonie în relație.
De partea cealaltă a baricadei avem planete care trec de pe o zodie pe alta, dar și Axa
Dragonului care anul acesta produce pentru scorpion o schimbare spectaculoasă. Este adevărat se
întâmplă ca în anii anteriori când Axa Dragonului se afla pe semnul lor însă în mod sigur trecerea
Capului Dragonului de pe casa lucrurilor ascunse pe casa prietenilor înseamnă o degajare de o serie
de probleme pe care s-au chinuit de unii singuri să le rezolve. Jupiter o perioadă a anului 2015 se va
afla în Leu, apoi în Fecioară făcând o legătură interesantă între casa demnității și cea a prietenilor.
Este un secret că scorpionii vor dori în anul 2015 să fie remarcați să obțină o funcție și vor face
multe greșeli, cerând insistent ori pretinzând pe motiv că merită, pe baza efortului anterior, să
primească astfel de avantaje. Apoi când Jupiter va intra în zodia Fecioară, adică din 11 august, vor
fi mai responsabili, mai atenți la aspirațiile lor și vor îmbina utilul cu plăcutul realizând cu cei de la
care au așteptări un troc. Pe de o parte așteaptă să fie ajutați așa cum s-a întâmplat cât timp Jupiter a
fost în Leu, însă de partea cealaltă se ocupă și de cei care au nevoie ajutându-i și transformându-se
în adevărați protector. Așa de mult, insistent și de frumos cum va ajuta un scorpion pe aproapele său
în 2015 de puține ori am mai văzut în viață. Condiția ca acest lucru să se întâmple fără repercusiuni
ține de calitatea persoanei care este ajutată. Scorpionul are nevoie de un singur lucru - să nu fie
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contrazis, să nu i se pună la îndoială cunoștințele, priceperea sa, experiența de viață. Dacă este
îndeplinită această condiție atunci își poate permite să treacă și prin perioade de transformări fără să
se justifice și să fie considerat așa cum îi place cel mai mult, în aspectul său duplicitar: înger și
demon.
Saturn are o deplasare neobișnuită în sensul că va intra în anul 2015 pe zodia Săgetător apoi
în martie va intra în mers retrograd până pe 2 august și după ce-și revine din mersul retrograd în 18
septembrie va reveni din nou în Săgetător, adică pe casa a II-a, anunțând pentru scorpioni vremuri
noi. Aceste vremuri noi nu sunt neapărat și bune pentru că Saturn pe casa a II-a arată restricție și
cere în mod imperios necesară disciplina.
Cel mai bine va fi pentru scorpionii care se află în perioada de formare și care n-au apucat
să-și construi prea multe prejudecăți despre oameni, despre viață sau despre lucruri. Aceștia sunt ca
o tablă nescrisă pe care Saturn o va consemna cu fiecare regulă pe care nu trebuie să o uite toată
viața. Restricțiile care încep să devină foarte vizibile începând cu toamna acestui an și care, o parte
dintre ele, au fost vizibile și pe finalul anului 2014, vin spre ei cu scopul de a-i maturiza.
Maturizarea, cu Saturn pe casa a II-a, este întotdeauna încărcată de restricții. Este posibil ca cele
mai mari restricții, limitările cele mai complicate sau neplăcute prin permanentizare a lor să nu vină
în 2015, ci în 2016, când Saturn va avea un tranzit doar prin această zodie. Acum însă învață să se
comporte, învață ce sa aleagă și mai ales învață să accepte părerea celuilalt că poate uneori este mai
bună decât ce au ei. Fiind un semn de putere aceasta este marea problemă.
Multe din evenimentele acestui an se axează cu precădere pe ideea de preschimbare,
transformare sau de plantare. În 2015 scorpionii pun în pământ semințele gândurilor, ale
sentimentelor și ale relațiilor. Dacă toate aceste complicații care vin din zona afectivă, de la locul de
muncă sau din lipsurile vieții nu-i învață să fie mai puternici ci îi învață să fie mai încrâncenați și
mai duri cu cei din jur, atunci nu au învățat multe lucruri din ceea ce li se întâmplă în 2015 și o
parte a problemelor de acum se vor repeta.

IANUARIE
Evenimente ample. Pierd controlul. Dificultăți relaționale. Au parte de experiențe noi. Ating
extreme comportamentale. Confruntări interesante. Intensitatea este abordată cu mare interes. Apel
la gânduri pozitive. Momente de concluzie. Avertisment. Apel la o formă nouă de educație. Învață
să trăiască. Înțelegere suplimentară. Primesc o palmă dureroasă. Viața are multiple fațete. Apel la
neobișnuit. Contrast. Dragostea le dă târcoale. Gustă din păcate. Amâna un proiect important.
Acumulări suplimentare. Depășesc o încercare majoră. Este evitată o inhibiție. Ușoară
dezamăgire.
Luna ianuarie, pentru scorpioni, va avea o notă cu totul aparte față de celelalte luni ale
anului 2015. Se vor implica în evenimente atât de ample, de puternice și de categorice încât anumite
ieșiri temperamentale sau soluții pe care le văd miraculoase la problemele aduse de ei cu bună
știință din 2014 vor înclina corabia ori o vor duce în ape tulburi.
Chiar de la începutul lunii ianuarie, când Marte și Jupiter se vor afla într-un unghi negativ,
își vor da seama că procedează greșit și își pun în dificultate relațiile cu membrii familiei ori cu un
protector. Își pierd echilibru, își pierd controlul și fac prea ușor planuri de viitor și cred că mania
aceasta prin care încearcă să-i domine pe cei din jur, modul acesta prin care își fac singuri dreptate
reprezintă cea mai bună soluție. Pe 3 ianuarie, când Venus va intra în zodia Vărsător, adică pe casa
familiei, vor fi tentați să creadă că raportul de forțe se schimbă. Nu se schimbă raportul de forțe,
decât în cazul indivizilor care sunt invitați să-și rezolve probleme localizate la nivelul familiei. Cei
care au aspirații mari, așa cum indică planeta Jupiter din casa a X-a se vor simți constrânși, obligați
sau forțați să se ocupe de lucruri prea mici. Întâlnirea Soarelui cu planeta Pluton pe casa a III-a va
arăta în luna ianuarie scorpioni care nu țin cont de experiența de viață a celorlalți și care se arată
atotștiutori. Este posibil ca, în special în prima decadă a lunii ianuarie, scorpionii să se simtă
motivați să se asocieze, ori să refuze colaborările de până acum. Extremele îi tentează foarte mult și
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prin intermediul acestora vor căuta să promoveze idei care nu le aparțin și pe care le folosesc cu
scopul de a-și face dreptate singuri.
Este de la sine înțeles că începutul lunii ianuarie va fi marcat de nesiguranță în ceea ce
privește exprimarea emoțiilor ori canalizarea intențiilor spre un progres social. Aici s-ar putea să
constatăm că scorpionii nu sunt în 2015 atât de siguri pe ei cum au fost în 2014. În 2014 au avut o
provocare de traversat, o parte importantă a acestui an Luna neagră le-a trecut pe casa demnității
sociale și au avut de câștigat de pe urma unor confruntări. De această dată, agresivitatea de pe zona
publică scade în intensitate și scorpionii au impresia că își pot permite să se relaxeze. Relaxarea la
începutul lui ianuarie va fi plătită scump.
În 5 ianuarie Soarele
și Axa Dragonului se vor
afla într-un unghi negativ și
intențiile lor gândurile ori o
anumită rezonanță pe care o
întrețin și care a venit spre
ei la începutul lunii ianuarie
se transformă, din 5
ianuarie până în 10
ianuarie, în fapte. Dacă în
primele zile ale anului au
dorit să se oprească pe un
traseu, din 5 ianuarie, de
când se împlinește și Luna
plina, gândul pozitiv se
transformă în gând negativ
și traseul vieții se poate
modifica. Unii se vor simți
îndemnați
să
critice
anturajul care nu le-a oferit
ceea ce aveau nevoie ori să
răscolească prin secretele
celorlalți pentru a-și face o
colecție de informații la
care să apeleze pe viitor.
Sunt avertizați scorpionii acum că în prima decadă a lunii ianuarie vor trece printr-o
preschimbare stranie. Ar fi bine să se mențină pe linia unor acțiuni moderate pentru că nu sunt
ajutați, așa cum am văzut că s-a întâmplat și-n 2014, de un anturaj demn, puternic sau solid.
Progresul, de această dată, cere atenție, investiție, consum sau tensiune. Este posibil ca o parte
dintre scorpioni activi în 2014 acum să se simtă foarte obosiți și să nu dorească să meargă mai
departe. Nu înseamnă că dacă procedează în această manieră sunt protejați din fața unor pericole ori
arată că au noroc. Dacă nu activează în zona socială, atunci la aceeași intensitate activează într-un
for interior și se vor consuma la fel de mult ca și cum ar acționa pe zona publică. Practic, în această
prima decadă a lunii ianuarie, cea mai mare problemă a scorpionilor va fi dată de evaluarea
propriilor greșeli. Dacă activează pe zona publică atunci sunt avertizați că se vor lovi de anumite
critici care le vor strica mult starea de spirit, iar dacă se izolează atunci lipsa feedback-ului îi
determină pe aceștia să se gândească prea mult la probleme pe care nu le-au putut rezolva sau care
nu au soluție.
Este important să țină cont de concluziile la care ajung ori de sugestiile care le sunt făcute
din jur. Atât conștiința proprie cât și conștiința grupului sunt elemente care lucrează acum bine cu
informațiile și îi îndeamnă pe scorpion să învețe să trăiască, ca și cum fac acest lucru pentru prima
dată, că nu degeaba Soarele și Pluton se întâlnesc din nou pe casa a II-a, a educației primare.
Dacă au fost persoane suficient de deschise, bune sau puternice încât să țină cont că anumite
evenimente care au venit spre ele în prima decadă a lunii ianuarie au avut un rost, din 12 ianuarie,
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când Marte le intră pe casa distracțiilor, foarte aproape de Neptun, cu care la un moment dat va
împlini și o conjuncție, vor fi pregătite să facă o selecție a celor care îi atrag spre conflicte sociale.
Scorpionii, în special cei care consultă astfel de previziuni astrale, sunt conștienți că se află acum
într-o perioadă delicată. Nu doar că meditează asupra erorilor pe care le-au făcut anterior, ci li se
spune din jur că anumite lucruri nu sunt corecte din ceea ce trăiesc ori din ceea ce spun. S-ar putea
ca scorpionii în vârstă să fie judecați de copii ori să vadă că sfaturile, recomandările lor, ajutorul pe
care îl consider atât de important pentru creșterea și educația odraslelor nu mai contează. Aceasta va
fi o palmă dureroasă pentru un părinte scorpion care dorește binele copiilor. De aceea au nevoie
scorpionii în a II-a decadă a lunii ianuarie să își extindă orizontul înțelegerii. Știm, nu doar din
elementele de astrologie natală, dar și din experiența de viață că scorpionul iartă foarte greu. Poate
înțelege ușor, poate accepta un compromis ori poate trece cu vederea de dragul unui interes pe care
nu dorește să-l împărtășească însă duce această tensiune în interior și o fierbe acolo o mare perioadă
de timp. Conflictele pe care scorpionul le poate avea în a II-a decadă a lunii ianuarie vor fi de
referință pentru tot anul, iar dacă acestea țin de relația cu copiii sau cu cei pe care i-au, ajutat i-au
susținut, i-au îndrumat sau protejat atunci putem vorbi de un moment de cumpănă în viețile
scorpionilor.
Din această cauză am putea vedea scorpioni în a II-a decadă a lunii ianuarie irascibili,
nervoși care ridică tonul sau se arată foarte surprinși de faptul că nu-i mai pot ține sub control pe cei
cu care colaborează. Asta înseamnă criză în relații, însă nu la modul generalizat, ci doar în
raporturile intime în care scorpionul a pus suflet sau o mare parte din achizițiile proprii.
Nu ar trebui să privească aceste evenimente prin disperare. Viața are multiple mijloace prin
care dorește să îi arate că orice eveniment înseamnă o experiență menită să îi șlefuiască și să-i ajute
să-și depășească anumite obstacole. Pentru că, în general, sunt firi ambițioase care vor cu orice preț
să-și atingă ținta, indiferent de compromisurile pe care le fac, scorpionii sunt avertizați că anul 2015
dorește să-i învețe altceva. Poate ar trebui să fie mai deschiși, nu doar la lucrurile bune, ci și la
critică. Dacă pot zâmbi și accepta observațiile pe un ton mai dur, dacă pot fi calzi și liniștiți, atunci
când demersurile dau semnale clare că nu vor ajunge acolo unde doresc atunci se vor simți
puternici, inspirați și, de ce nu, învăluite de puteri misterioase. Momentul 15 ianuarie, când Mercur
și Junon vor fi într-o relație negativă, ar putea să fie reprezentativ la acest capitol. Nu doar acum în
ianuarie, ci de-a lungul întregului an 2015 scorpionii vor avea o fire neobișnuită, ca și cum nu se
mai regăsesc în tipologia standard specifică semnului lor. Unii dintre scorpioni nu se vor recunoaște
pentru că vor avea reacții ciudate făcând apel la anumite experiențe de viață bazate pe elemente ce
până acum nu au fost importante.
Se vor situa cumva în contrast cu frământările periculoase prin care trece un nativ născut în
zodia Taur, complementarul său, însă vom vedea, într-un mod neobișnuit, adică așa cum nu s-a
întâmplat în ultimii ani, că scorpionul va căuta tot timpul cu privirea un taur pentru a se echilibra.
Unii se vor îndrăgosti de firi susținute de zodia Taur, alții vor dori neapărat să aibă în fața lor firi
ciudate, născute în zodia Taur, pentru a-și aminti în permanență cum nu trebuie să procedeze. Acest
comportament neobișnuit pe care-l vor explora de-a lungul întregului an își are rădăcinile în cea dea a II-a decadă a lunii ianuarie. Nu încape discuție că problema patrimoniului va avea în acest
tablou interesant un loc aparte. Călătoriile vor fi coordonate, ghidate sau stabilite în funcție de
valoarea patrimoniului sau de modul cum aceasta poate fi ajustată.
Cei care cad în păcatul materialismului vor fi avertizați imediat de evenimentele sociale.
Practic, nu va fi nevoie de un interpret al mesajului astral, de altcineva care lucrează în acest
domeniu al anticipației unor evenimente, pentru că vor primi un ecou imediat de care vor avea
nevoie să țină cont. În 20 ianuarie Soarele va intra pe casa a IV-a a familiei și vor primii semnale că
războiul din familie trebuie să se încheie. Se pregătesc pentru ceea ce înseamnă luna februarie când
Uranus și Axa Dragonului explorează o relație foarte proastă, complicându-le scorpionilor relațiile
profesionale ori starea de sănătate. Au un presentiment și își suplimentează orele de odihnă, se
desprind de anumite evenimente care îi consumă foarte mult ori își amână anumite proiecte pentru
câteva săptămâni sau poate pentru o perioada mai mare de timp. Dezvoltă însă o mare curiozitate
față de cultură, comunicare, artă sau jocuri de noroc.
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În 21 ianuarie când Mercur le intră în mers retrograd pe casa familiei ar trebui să-i găsească
pe scorpion mai liniștiți. Au însă un simț al proprietății foarte dezvoltat și de fiecare dată, dacă
poate să spună cu claritate maximă ceva atunci poate susține că este foarte conștient de rolul pe
care-l are în familie sau de controlul pe care-l exercită asupra acesteia. Niciun alt sector al vieții nu
beneficiază de atât de mult control, forță sau dominare din partea scorpionului ca familia sa. Din
nefericire, Mercur se va afla în mers retrograd pe casa familiei și se văd în imposibilitatea de a-și
exercita această putere de influență. De altfel, este doar o percepție subiectivă pentru că cei din jur,
care nu sunt scorpioni, nu vor vedea nimic din aceste frământări. Dacă scorpionul nu dorește să
împărtășească din această frământare, dacă nu adaugă la viața sa sarcini suplimentare pentru a se da
de gol că nu-și recunoaște măsura efortului ori nu-și mai poate evalua corect munca, atunci nu se
expune criticilor gratuite și nici nu are nevoie de acumulări suplimentare. Își administrează cu
maximă atenție și luciditate patrimoniul familiei, depășind cu brio această încercare.
Spre finalul lunii ianuarie își dau seama că pot depăși aceste probleme numai prin dragoste.
Au o mare speranță că vor fi înțeleși, acceptați sau că măcar cei care ar putea să le facă probleme să
nu vadă ce li se întâmplă. Asta înseamnă noroc, succes sau posibilitatea de a-și duce mai departe un
vis, chiar dacă acest lucru îl vor face cu un efort foarte mare. Finalul lunii ianuarie le aduce dragoste
pentru frumos, modificarea calității sufletești sau accesul la sentimente împărtășite care îi îndeamnă
să facă o schimbare importantă. Pentru că Mercur se află acum în mers retrograd și Venus în casa
iluziei, scorpionii vor fi tentați acum să facă gesturi ciudate. Cei care sunt tineri și care nu au încă
suficient de multă experiență de viață vor considera că a sosit momentul să își ia consoarta și să
fugă în lume, să-și depășească o anumită inhibiție de natură afectivă, să lase în urmă o prejudecată
și să se arunce cu brațele deschise în vâltoarea vieții. La începutul acestui demers ușile se deschid,
declarațiile celor din jur arată că le susțin escapadele însă cu cât se apropie mai mult de finalul
acestei luni, cu atât își dau seama că toți oamenii pe care îi întâlnesc sunt asemenea celor pe care-i
lasă în urmă și de care fug, adică îi vor dezamăgi. Cred în iubire mai mult decât vor face de-a lungul
acestui an, însă viața acum îi dezamăgește.
Dacă au trecut de perioada de formare și au anumite experiențe la care să facă trimitere,
scorpionii își vor reveni destul de repede și se vor izola în muncă. Vor transforma dragostea de
independență, atenția, în puterea și le va fi mai ușor. Nu se știe dacă vor putea să clarifice anumite
lucruri însă în mod sigur o mare parte din energia lor va fi orientată în sensul acesta. Pe cât de mult
vor încerca să capteze atenția celor din jur, pe atât de vulnerabile sunt atunci când nu o vor primi.
Sectorul muncii va constitui un refugiu interesant pentru scorpion care nu mai reușește să se impună
atât de ușor cum s-au obișnuit.

FEBRUARIE
Preocupări față de muncă. Schimbări spectaculoase. Evenimentele importante se finalizează
brusc. Revizie. Modificări profesionale. Revoltă. Participă la o dinamică socială. Sunt impresionat
de propriile abilități. Apel la o lumină. Sentimente puternice. Spirit pătrunzător. Se înconjoară de
oameni puternici. Viitorul sună bine. Se modifică o atitudine. Sunt practici. Eficiență. Mișcări de
culise. Impresionează prin inteligență. Apel la o demnitate. Preschimbarea programelor vechi.
Succes. Disciplina. Se încheie un demers. Faptele bune schimbă destinul.
Întâlnirea lui Uranus cu Coada Dragonului pe casa a VI-a, a muncii și a bolilor acute,
înseamnă pentru scorpion întâlnirea cu o formă de sancțiune care le amintește de păcatele tinereții
lor ori de aventurile din anii anteriori. Se poate invoca aici și necesitatea de a redobândi o opoziție
la locul de muncă așa cum și-au dorit și în anul anterior. Acest aspect periculos vorbește
scorpionului despre accidente, despre schimbări spectaculoase făcute cu o mare ușurință de cei din
jur, ca și cum aceștia au o mai mare putere asupra evenimentelor pe care un scorpion le parcurge.
Este posibil ca această suită de evenimente însă să însemne pentru scorpion o trezire bruscă la
realitate, adică la ceea ce se poate finaliza cu un rezultat pozitiv. Cert este că la începutul lunii
februarie nativii născuți în această zodie au parte de o trezire bruscă. Unii vor să își trăiască
bucuriile din anii anteriori, considerând că este stupid să te tot gândești la economie, acumulări sau
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avere. Acum a sosit momentul să se relaxeze, să se destindă și să privească mai departe cu
optimism.
Saturn de pe casa a II-a le permite acum într-o oarecare măsură să privească spre viitor cu
optimism. Nu înseamnă însă că se desprind de durerile trecutului, ci înseamnă că își oferă bucurii pe
care este posibil ca pe mai târziu să le plătească mai scump. Mult mai câștigați sunt scorpionii care
se ocupă de transformarea sufletului. Evoluția spirituală îi îndeamnă pe aceștia să facă tot timpul
apel la un set de reguli, să țină cont de recomandările celorlalți și să nu se lase prinși în capcanele
periculoase. Aceștia nu ridică ziduri pentru a se separa de cei din jur, nu uită durerile din anii
anteriori, ci le integrează pe acestea în bucuriile de acum. Pentru aceste persoane momentul de
început a lunii februarie nu înseamnă nici pedeapsă și nici deviere, ci conștientizarea unor
evenimente care au nevoie de o revizie. Asocierile acestor persoane au o notă originală și Luna
plină care se împlinește în 2 februarie îi va îndemna să lucreze pentru însușirea de noi valori. Se vor
preocupa să își mențină la cotele optime sănătatea, relațiile de serviciu fiind dintr-o dată mult mai
serioși sau mai atenți cu partenerii de dialog ori cu cei cu care conviețuiesc cea mai mare parte din
zi.
Asta înseamnă că sunt oameni responsabili și se gândesc să se mențină în continuare în
același registru comportamental fără să-și facă dreptate pe baza unor informații incomplete. La
polul celălalt sunt scorpionii revoluționari care vor să schimbe tot anturajul după ambițiile lor și
întâlnirea lor cu trecutul înseamnă de fapt întâlnirea cu jurăminte false. Opoziția Soarelui cu Jupiter,
ce se va împlini pe 2 februarie, înseamnă pentru această categorie, adică pentru scorpionii inferiori,
întâlnirea cu o formă de revoltă periculoasă pentru cei din jur și pentru societate. Vor fi îndemnați
să greșească, sa abuzeze de încrederea celorlalți invocând motive credibile. Vor putea să-i convingă
pe cei din jur ca au curaj, că vor să rupă lanțul ignoranței, să clarifice problemele din jur, în timp ce
ei să se preocupe mai mult de câștigurile personale și de dominare. Prin aceste comportamente arată
că sunt dominați de patimi, iar dinamica socială, de această dată, nu va fi o forță negativă orientată
împotriva scorpionului, așa cum am văzut în cazul altor zodii, ci un element negativ coordonat de
un asemenea nativ. Înțelegem de aici că multe din episoade vor merge mai departe prin comanda
scorpionului, iar cei care au în jurul lor nativii ce s-au născut în această zodie ar trebui să se
pregătească să analizeze de mai multe ori înainte de a prelua din partea lor un sfat, o recomandare
sau de a se lăsa impresionați de abilitățile lor de a se descurca în situații limită.
Întâlnirea lui Venus cu Chiron, eveniment ce se va împlini pe 9 februarie, aduce la lumină
pasiuni mai vechi. Această dispunere astrală este benefică pentru toți scorpionii și poate să
evidențieze prin capacitate de analiză, de evaluare sau de a extrage un sens bun, un înțeles pozitiv
din orice situație pe care o parcurg. De altfel, dacă vor dori să păcălească, vor avea un suport astral
adecvat. Dacă vor urmări să implementeze celor din jur sentimente puternice, nu acelea de
atașament care îi chinuie pe ei, ci acelea de comunicare, interacțiune, spirit practic profunzime, vor
avea tot suportul astral pentru a face acest lucru.
Lucrurile în a doua decadă a lunii februarie pot să intre în normal, cel puțin în raporturile pe
care un scorpion le are cu cei din preajmă, cu familia ori cu persoanele care fac parte din zona lor
intimă. Pe 11 februarie Mercur va reveni la mersul direct și anumite probleme minore, după cum le
vedeau cei din jur, se rezolvă de la sine ori se amestecă printre alte probleme pentru a se ascunde.
Scorpionul poate acum să cântărească mai bine lucrurile, mintea le este mai puternică, iar înclinația
spre a se destinde, relaxa, se va apropia de faptele simple, de relațiile desfășurate în absența unor
schimburi complexe sau epuizante.
Asta înseamnă că o parte din evenimentele care au venit spre ei în prima lună a anului, dar și
în prima decada lunii februarie a avut mai curând rol de încercare și i-a dus până în punctul în care
să săvârșească o greșeală, să accepte o eroare de calcul doar pentru a-și testa tăria de caracter sau
discernământul. Cei care au căzut la acest test al discernământului își muta acum atenția prea mult
pe zona distracțiilor. Vor căuta să se înconjoare doar cu oameni care abordează uitarea ca
medicament. Ceilalți însă nu se pierd cu firea, ci își îndreaptă atenția din ce în ce mai mult către
familie, considerând că dacă speră ca vreodată să aibă de câștigat, dacă aspiră la o poziție socială
atunci are nevoie de o bază solidă. Această bază nu îi poate veni decât din familie. Pot traversa însă
în a II-a decadă a lunii februarie momente de disociere în care să își atribuie un rol negativ doar
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pentru că văd foarte clar evenimentele viitoare. Nu este însă cazul să dea dovadă de hiperluciditate.
Viitorul poate fi schimbat ori, cel puțin, poate fi ajustat mai ales de cel care dispune de o inteligență
cel puțin medie și, în plus, este dispus să și-o folosească pentru activități constructive. Dacă se lasă
luați de val atunci sunt avertizați că nu toate demersurile pe care le văd acum sau asupra cărora își
îndreaptă atenția se vor finaliza în felul acesta. Asta se va întâmpla nu pentru că mintea scorpionului
intervine asupra a tot ceea ce atinge pentru a modifica, ci pentru că cei din jur sunt într-o continuă
transformare. Viziunea dură lucidă sau hiperlucidă pe care scorpionul o are asupra evenimentelor
viitoare nu ia acum în calcul și posibilele intervenții ale celor care sunt implicați în aceleași tipuri de
demersuri.
Pe ideea "Vorba multă, sărăcia omului", scorpionii vor avea șansa să fie foarte selectivi
pentru că se află acum în perioada în care Uranus, chiar dacă îi îndeamnă pe scorpionii să
investească mult la locul de muncă, mai mult decât au făcut-o în anii anterior și mult mai mult decât
se vor hotărî să facă în anii care vor veni, au acum parte de răspunsuri pozitive. Dacă sunt apreciați
la locul de muncă, agreați în societate, lăudați prin munca pe care o prestează ori prin ideile
originale, scorpionii se simt bine și acum sunt dispuși să suplimenteze efortul, să muncească mai
mult și să nu se separe de această muncă istovitoare.
În 19 februarie Soarele va intra pe casa a V-a și acum o grupare de planete pe această casă a
distracției trimite opoziții periculoase către Luna neagră de pe casa a XI-a. Este posibil ca
scorpionul care nu a primit o educație strictă în perioada de formare să facă acum gafele anului. Fie
că iau decizii împotriva lor, aruncă obiecte care mai funcționează încă, se despart de oamenii care le
declară în sfârșit dragoste adâncă, arătând că își pot permite acest gen de extravaganțe. Chiar dacă
din exterior reacțiile acestea par desprinse din comportamentul unui om cu grave probleme, relația
bună dintre Mercur, aflat acum în mers direct și Saturn de pe casa a II-a, indică faptul că scorpionul
are o explicație practică pentru toate aceste ieșiri. Dacă au în jurul lor oameni atenți, răbdători,
inteligenți atunci vor depăși acest moment cu brio. Dacă nu, se vor transforma peste noapte în niște
neînțeleși.
Poate, această perioadă unora li se pare că ghinionul le vine din senin. Scorpionul este cel
care dictează ordinea lucrurilor, dacă să facă sau nu un sacrificiu ori dacă să probeze din nou o
inteligență a mișcării pe care o are în mod nativ. Dacă citesc din timp aceste previziuni astrale
atunci sunt avertizați că această perioadă înainte de-a fi definită prin nevoia de a impresiona, de a se
distra, de a face notă discordantă cu grupul, cu obiceiurile, cu un lucru de rutină, beneficiază acum
de un plus de forță. Nu cred că mai este cazul să specificăm și faptul că putere suplimentară
înseamnă și responsabilitate suplimentară. Scorpionul știe lucrul acesta.
Trecerea lui Venus pe casa muncii împreună cu Marte, dar și împlinirea opoziției dintre
Mercur și asteroidul Junon, cel care se află pe casa demnității, susține această reorientare pe
principiul puterii a forței dominării cu scopul de a ieși din banal sau de a obține o victorie într-un
mod spectaculos. Scorpionii, de cele mai multe ori, preferă victoriile liniștite, fără răsunet și fără să
atrag atenția deoarece pun mult mai mult accentul pe gradul de satisfacție decât pe strălucirile de o
clipă care ar putea să îi facă celebri. De această dată însă valorile se inversează împreună cu
preferințele scorpionilor, îndemnându-i să urmărească o victorie răsunătoare. Vor să facă ceva
neobișnuit, poate la locul de muncă poate cu propriul corp cu propria sănătate. Sunt curioși, vor să
încerce tot felul de lucruri noi și procedând în felul acesta dau de programe mai vechi pe care încă
nu știu să le folosească. Aceste programe mai vechi au și jurăminte false sau atitudini cuviincioase
față de oamenii slabi. Scorpionul are nativ o viclenie aparte pe care este îndemnat acum să nu și-o
folosească. Poate, apelând la ea, ar putea să ajungă la succesul pe care-l caută, însă cei din jur vor fi
zdruncinat și li se va atrage atenția asupra unor secrete prea intime și personale pe care scorpionul
le-a ascuns cu multă atenție în ultima vreme. Deci procedând așa nici nu vor avea timp să se bucure
de rezultate așa cum își programează, pentru că vor trebui să fie atenți ca nu cumva opinia publică,
avertizată de posibilele succese ale scorpionului, să nu-și îndrepte atenția către ceea ce acesta
ascunde cu adevărat.
Conjuncția planetelor Venus și Marte de pe casa muncii arată că scorpionii pot să fie
cuprinși acum de o pasiune interesantă. Le este atrasă atenția de către lucrurile neobișnuite ori se
simt atrași către persoanele care ar putea să pună o picătură de aventură într-o schemă mult prea

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

678

riguroasă, aceea pe care o respectă zi de zi. Nu este nimic rău dacă se lasă în voia acestor atracții
însă este riscant. Știm însă că scorpionii sunt obișnuiți și cu riscul.
Ceea ce se va întâmpla însă la finalul lunii februarie este foarte important pentru cei născuți
în zodia scorpion. Tocmai aceste nevoi neobișnuite, tocmai acest impuls puternic spre a nu depăși
anumite limite îi ajută să-și rezolve o parte din probleme despre care la începutul anului au crezut că
și le pot rezolva doar prin metodă, disciplină, regulă. Este posibil ca succesul lor, de asemenea, să
vină prin nota discordantă pe care o vor face cu bogăția de metode, mijloace personale sau prin
ușurința cu care refuză anumite invitații.
De această dată relația lui Mercur cu Axa Dragonului înseamnă și medierea tendinței
Nodurilor adică promovarea unor valori sănătoase pentru ei. Mercur se află însă în fereastra
opoziției cu Jupiter și această formă de simplificare a lucrurilor dacă nu primește din jur susținere,
dacă este făcută prin mobilizare totală a celor din jur fără ca aceștia să se ofere, să participe, poate
duce la un ușor dezechilibru, iar finalitatea acestor demersuri să nu fie aceea pe care o caută.
Scorpionii au nevoie acum să fie susținuți, să fie ajutați, să fac o distincție clară între ritmul
accelerat al vieții și al marilor achiziții. Uneori aceste achiziții majore sunt obținute cu efortul
celorlalți ca o consecința unei karme bune de care individul beneficiază. Asta nu înseamnă că ar
trebui să stea cu mâna întinsă și să se aștepte să primească totul. Scorpionul în general are spirit
practic și chiar dacă multe le primește ușor, va dori ca din această construcție o mare parte să fie
creația sa. Valorile în care crede sunt în general construite prin experiență proprie tocmai de aceea
acum această evadare din introspecție, această orientare a atenției către exterior ar putea să-i
obosească puțin. Va fi însă un moment potrivit pentru ca anumite griji pe care le au față de lucrurile
care se desfășoară fără intervenția lor directă să fie ușor diminuate.

MARTIE
Se grăbesc. Schimbare de atitudine. Se achită onorabil de o datorie. Transfer de
răspundere. Sarcini suplimentare. Gustă din progres. Își descoperă un mare potențial. Au parte de
un câștig important. Se revoltă. Pierde la capitolul relații. Sunt neîncrezători față de un
colaborator. Visează la o modificare rapidă de statut. Va fi nevoie de un sacrificiu. Avertismente
din partea destinului. Dovedesc spirit practic. Primesc o lovitură. Se tem de sărăcie. Contact cu o
zonă întunecată. Complicații în relațiile profesionale. Vor să trăiască mai mult. Își neglijează
familia și prietenii. Refuză un ajutor. Trec prin criză de nervi. Sunt prudenți. Învață să fie serioși
prin muncă. Se creează premizele unor evenimente majore.
Luna martie pentru scorpion are accente dramatice. În primul rând, Marte se află acum în
plin tranzit prin casa a VI-a și se apropie cu pași repezi de conjuncția cu Uranus. Apoi, Saturn se
află în continuare în tranzit prin casa a II-a urmând ca la mijlocul lunii să intre în mers retrograd
până la vară. Aceste puncte importante din tema unui scorpion îi îndeamnă pe aceștia să nu țină cont
de părerile celorlalți. Numai ce intră în luna martie că își și schimbă atitudinea bună pe care o
alimentau în luna februarie și vor să facă gesturi onorabile, vor să atragă atenția celor din jur cu
lucruri importante și atunci ridică tonul, se impun, folosesc tot felul de mijloace mai puțin corecte și
pierd din vedere că faptele acestea s-ar putea să-i ducă la izolare.
În 2 martie Venus și Coada Dragonului vor fi în conjuncție, iar asta înseamnă că asocierile
pe motive profesionale ori cu scopul de a transfera răspunderea pe umerii celorlalți ar putea să
compromită relațiile scorpionului. Nu acceptă refuz, sunt iubitori, calzi, speră într-o viață mai bună
însă faptele lor lasă de dorit.
Ceea ce în luna februarie era succes, promovare, lansare, acum se transformă într-un
instrument de tortură pentru cei din jur. Nu vor observa cu toții însă ca ambiția scorpionului este
puțin cam mare. Se vor gândi că așa este trendul, așa trebuie să procedeze și dacă se întâmplă ca
scorpionul să spună mai multe, să se impună mai mult atunci acesta este rezultatul faptului că sunt
mai inteligenți ori mai capabili. În realitate, ei nu sunt altceva decât doar mai ambițioși decât cei din
jur. Vor vorbi celorlalți despre schimbare, despre progres, despre modificarea trecutului și
construirea unei noi personalități. Fac acest lucru pentru că au nevoie de anumite rezultate, vor ca
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toți cei din jur să se prezinte într-un anumit fel încât să poată miza pe un anumit fond. În felul
acesta, se explică legătura dintre potențialul de modificare venit din casa a VI-a, a muncii și a
limitărilor lui Saturn de pe casa hrănirii și a câștigului obținut prin muncă proprie.
Careul lui Venus cu Pluton arată însă că informațiile pe care le dețin nu sunt foarte bune.
Scorpionii sunt mult prea ambițioși și acum s-ar putea să insiste prea mult pe această latură a
ambițiilor fără măsură încât să-i domine prea mult pe cei din jur. Consecința acestui fapt vine în
primul rând să exploreze o formă de sclavie. Cei din jur trăiesc doar pentru a-l sluji, doar pentru a-i
face pe plac, doar pentru că acesta dorește la un moment dat să aibă cu cine vorbi ori cu cine
colabora într-un anumit domeniu. Schimbul nu este echitabil și scorpionii sunt avertizați să fie
foarte atenți la atitudinile pe care le au. Pierd la capitolul relații, moralitate sau încredere și câștigă
la capitolul patrimoniu, acumulări sau experiențe.
Ceea ce este interesant din relațiile sociale în care se implică scorpionii vine din faptul că
aceștia se vor preocupa acum de explorarea secretelor. Vor să descopere care sunt păcatele
celorlalți, cum își cheltuiesc banii și ce fac în intimitate. Această curiozitate ar putea să însemne
pentru colaboratorii pe care i-au avut până la începutul lunii martie semn de putere și de inteligență.
Nu este însă semn nici de una, nici de cealaltă pentru că aceștia greșesc foarte mult insistând mult
pe această idee, fără sa spună celorlalți că de fapt se tem pentru ziua de mâine și vor să-și asigure o
protecție. Ar trebui avertizați scorpionii ca acum prin aportul personal construiesc demersuri pe care
nu vor reușit să le regleze până la finalul anului.
Lăsând deoparte această tendință despre care scorpionii nu vor reușit să vorbească în mod
convingător sau atent putem considera că prima parte a lunii martie, cea care le îndeamnă pe noi toți
să evoluăm prin iubire, iertare, sacrificiu, pe scorpionii îi va aduce în punctul în care să înțeleagă că
marele eveniment ale vieții lor s-a produs ca urmare a unor explozii sau prin accidente. Dacă vor să
înțeleagă ceva din acest lucru atunci ar trebui să-și îndrepte atenția către intențiile pe care le-au avut
în momentul în care s-a consumat un episod dramatic. Poate, nu doar în trecut, ci și acum, destinul
îi avertizează că nu este indicat să meargă mai departe cu această atitudine.
Este puțin probabil ca scorpionul să-și diminueze această dorință de a se impune sau de a
câștiga. Consideră că dacă au șansa, oportunitatea sau măcar dacă se întrezărește posibilitatea de a
obține un avantaj ar fi indicat să insiste pe această latură. Prin aceasta, scorpionii dovedesc faptul că
semnul lor este fix, că sunt rigizi și că în ciuda mobilității pe care o dovedesc în situații limită, sunt
destul de rigizi. Astfel, foarte multe lucruri s-ar putea să intre în colaps, s-ar putea să nu meargă mai
departe ori pur și simplu să vină spre scorpion doar pentru a-i pedepsi. Cu toate acestea nu urmărim
prin aceste previziuni să le spunem scorpionilor numai lucrurile rele care urmează să li se întâmple.
Se insistă însă pe această idee deoarece cu precădere în luna martie există neșansa ca un demers
bun, o reușită sau un noroc pe care destinul li-l așază la picioare să fie transformate în instrumente
negative sau în expresii ale ambițiilor lor.
Acest lucru se poate explica din punct de vedere astral prin faptul că Marte și Uranus pe 11
martie vor fi în conjuncție apoi, în ziua următoare, pe 12 mai, Marte se va afla într-o relație negativă
cu Pluton. Tocmai de aceea toate elementele pozitive converg spre această zonă. Tocmai de aceea
sunt avertizați că drumurile trebuie alese cu mare grijă și nu este încă momentul să se bucure de
anumite reușite. Acum se lungesc și dacă se va pune problema unor reușite atunci acestea vor veni
în a doua parte a anului. Dacă luăm în calcul și faptul că Mercur se întoarce din nou pe casa a V-a
atunci sentimentul de apartenență ar putea să-i motiveze pe scorpioni să dea lovitura. Când un
scorpion de lovitura întotdeauna apelează la metode mai puțin ortodoxe. Ei nu sunt vinovați că
procedează în felul acesta, ci sunt atrași de această zonă pentru că lucrează foarte bine în tenebre,
zonele abisale, departe de privirile curioșilor și în absența oricărui sentiment care să-i perturbe.
Vorbim aici despre o ambiție dusă mult prea departe față de posibilitățile astrale ale acestei
perioade.
În 14 martie Saturn va intra în mers retrograd până la începutul lunii august și scorpionii
dintr-o dată au justificare. Este cazul de această dată să-i credem. Retrogradarea lui Saturn pe casa a
II-a este un lucru destul de greu de dus și le va aduce acestora o restricție sau combinații explozive
care să nu le permită succesul pe care îl așteaptă, ci dimpotrivă o mare pierdere. Retrogradarea lui
Saturn pe casa a II-a pentru scorpion înseamnă sărăcie. Evident, nu toți scorpionii vor sărăci, însă se
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poate constata, chiar și în cazul celor care sunt foarte eficienți ori care urmăresc cu rigurozitate o
anumită metodă, o stagnare sau o deviere a succesului pe care au mizat. De această dată, pe baza
rezonanței, zonele spre care se îndreptă scorpionii sunt întunecate. Din această cauză, tocmai pentru
că nu aceasta este perioada cea mai dificila anului 2015, scorpionii sunt avertizați să nu ia de
categorică această deviere de acum și mai ales să nu creadă că se vor întâlni pe acest nou traseu cu
lucruri pe care le cunosc. Abia acum invitația de pe casa a VI-a, a muncii, trebuie luată cu adevărat
în serios. Au nevoie să capteze atenția colegilor de serviciu, a asociaților sau oamenilor cu care au
un schimb, poate chiar a trecătorilor, pentru a se pregăti să facă față adevăratelor critici sau
probleme ce vor veni spre ei în a doua parte a anului.
Această informație nu este susținută doar de trecerea lui Saturn pe casa a II-a, ci și de relația
proastă dintre Pluton și Uranus care leagă două case importante pentru această perioada anului.
Pluton pe casa a III-a îi învață pe scorpioni să trăiască din nou, să privească foarte departe și să nu
se ia după aparențe. Uranus de pe casa a VI-a le arată că niciodată nu trebuie să fie siguri pe
parteneriatele profesionale pe starea de sănătate, pentru că în permanență apar fluctuații în această
zonă. Cu alte cuvinte, scorpionii învață în a doua decadă a lunii martie să trăiască. Dacă au oameni
în jur pe care se pot baza, dacă au încurajat aceste persoane să se exprime sincer atunci le va veni
ușor. În caz contrar, sunt avertizați că vor intra într-o perioadă de restricții, o perioadă rece, dură.
Intrarea Soarelui în zodia Berbec, chiar pe casa a VI-a, o casa atât de încercată în această
perioadă, înseamnă pentru scorpion mai multă siguranță. De această dată ideile lor prind rădăcini,
sunt și ei mai atent la ceea ce se întâmplă în jur pentru că tot ceea ce se discută în preajma lor îi
interesează. În egală măsură, ultima perioadă a lunii martie înseamnă și contactul cu un adversar.
Mercur și Luna neagră se vor opune de această dată aducându-le și probleme afective. Abia acum,
la finalul lunii martie, vor observa că se preocupă prea mult de ceea ce se întâmplă în exterior și
pierd din vedere că își neglijează familia, prietenii sau chiar sectorul sentimental. Nu putem vorbi
aici despre depresie, însă putem invoca faptul că scorpionii sunt învăluite stări proaste ori de bucurii
deosebite superficiale prin care vor să ascundă un gol sufletesc. Acesta este momentul când au
nevoie de intimitate însă în intimitate scorpionii vor refuza să participe la sentimentele partenerilor.
În continuare au activată această componentă care le spune că cei din jur trebuie să le completeze
lor un deficit, trebuie să-i ajute pe ei să depășească o problemă, nu invers.
Scorpionii care au avut în perioada de formare o educație solidă se vor izola în muncă. Nu se
vor criza, nu-i vor acuza pe cei din jur că li s-au stins sentimentele, că inima le-a înghețat și că nu
mai pot trăi așa cum se întâmpla în tinerețe. Se ocupa acum de profesie, de muncă, de câștiguri
personale și își programează bucurii în altă perioada anului. Acești vorbitori care se ocupa acum de
profesie sunt însă și cei mai protectori. Faptul că își ascund aceste sentimente contradictorii sau
dureroase arată că doresc să-i protejeze pe cei din jur de frământările pe care le traversează. Aceștia
vor fi de preferat pentru că zdruncinul unui scorpion este ușor de remarcat, este văzută pe chip, în
gesturi și numai dacă acesta își folosește o mare parte a energiei sale să se ascundă poate să îi țină
pe ceilalți departe de ceea ce se întâmplă în interiorul său. Pentru a distrage atenția vor discuta mult
despre venituri, despre obiecte, despre achiziția unor produse importante pentru casă, pentru familie
pentru cei cu care împart o intimitate.
Practic, aceste frământări afective reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale
acestei perioade. Deci, finalul lunii martie le aduce acestora neputința de a se adapta la o nevoie
exterioară. Mai curând le actualizează, caută soluții practice pentru a le atrage atenția celor visători
din jur că îi pot completa. În realitate, se crizează tocmai pentru că sentimentele sunt confuze sau în
disonanță cu cei din jur.
Și în cazul scorpionilor, ca în cazul tuturor celorlalte zodii, rămân multe nespuse în acest
moment important al anului. Scorpionii însă sunt avertizați că relația proastă pe care Venus din
zodia Taur de pe casa parteneriatelor o are acum cu Jupiter de pe casa demnității sociale îi va
compromite prin asocierile pe care insistă cu orice preț să le facă. Deși primesc avertismente din
partea celorlalți, viața însăși îi informează că ar trebui să fie mai prudenți. De această dată se
aruncă, așa cum nu este specific, cu capul înainte. Dacă sunt prudenți vor observa că lucrurile sunt
simple pentru că Venus nu este dominată în totalitate de relația proastă cu Jupiter. El are o relație
bună cu Pluton și asta înseamnă că scorpionii ar trebui să înțeleagă că nu este momentul acum să
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mizeze pe un rezultat public imediat. Au noroc, bună imagine socială, nu la a beneficia de anumite
rezultate, așa cum văd în jur că se întâmplă cu alții, ci la a învăța în continuare cum să trăiască și ce
fel sunt oameni pe care-i au în jur.
Imediat ce Mercur le va intra pe casa a VI-a aceste gânduri negative se pot transforma în
simptome de boală. Așadar, mult mai avantajați în această perioadă sunt cei care lucrează bine cu
ideea, cu gândul, cu noțiunile și care dau importanță unor situații conflictuale trecătoare. Dar
intrarea lui Mercur pe casa a VI-a înseamnă și conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului ceea ce
înseamnă că numărul celor care vor ignora toate aceste probleme va fi destul de mic. Acesta este un
moment delicat al anului 2015 când chiar dacă anumite situații nu se transpun prin conflicte, se
creează premisele unor evenimente pe care în a doua parte a anului scorpionii s-ar putea să le piardă
de sub control.

APRILIE
Viziune. Sănătatea trage un semnal de alarmă. Lucrează prea mult. Echilibru intern.
Combat o autoritate negativă. Înfruntă un personaj negativ. Află adevăruri parțiale. Sunt cam
credul. Vor să simplifice lucrurile dar nu știu cum. Acumulare de experiențe. Grupul ne dă o lecție.
Se preocupă de familie ca o compensare. Li se garantează un succes. Criză. Află despre existența
unor demersuri ascunse orientate împotriva lor. Pretind sinceritate. Rigiditate. Se transformă.
Consideră că societatea este nedreaptă. Lucrează asupra calității morale. Au parte de experiențe
frumoase. Redresare. Îmbunătățirea imaginii publice. Întâmplări neobișnuite. Conflicte penibile.
Nu se obișnuiesc să trăiască într-un mediu agresiv. Generozitatea îi copleșește.
Pentru scorpion luna aprilie este o lună de viziune. Pe de o parte vor duce mai departe
anumite raporturi sociale dezvoltate în raport cu colegii de serviciu ori pe baza unor limite în ceea
ce privește starea de sănătate ori folosirea unor funcții organice. Încă de la începutul acestei luni
când Venus și Chiron se vor afla într-o relație pozitivă, scorpionii vor considera că toate aceste
restricții care vin spre ei sunt încercări ale vieții. La acest capitol vor promova scorpionii care sunt
implicați într-un proces de cercetare spirituală ori care lucrează foarte bine în situații limită. Nu este
suficient ca scorpionul să vină cu soluții în astfel de probleme. Nu este suficient ca un secret să fie
scos la lumină și după ce a fost analizat așa cum trebuie să i se găsească acestuia o soluție practică.
Scorpionii au acum de traversat cu problemă legată de echilibrul intern. Obsesia acestui echilibru,
prin relația bună pe care Venus și Chiron o împlinesc acum vizează o funcție de conducere, o
autoritate sau modul cum trebuie combătută autoritatea negativă a unui personaj din preajmă.
Procedând în felul acesta scorpionii cred că fac dreptate. Atunci când vor întâlni un adversar mai
puternic decât ei ori mai organizat vor vedea că de fapt totul este un joc al puterii.
Luna plină din 4 aprilie accentuează această criză a mișcării, a deplasării valorilor dintr-o
zonă personală către o zonă publică. Dacă au funcții de conducere ori dacă sunt pretendenți la
ocuparea unor funcții importante în grupul de apartenență sau în administrația publică atunci vor fi
îndemnați să facă apel la adevăruri parțiale ori la minciuni credibile. Luna aflat acum în Balanță pe
casa a XII-a va căuta să ascundă un adevăr pe care scorpionul îl arată prin munca sa. Practic, nici nu
trebuie să spună prea multe lucruri despre sine pentru că orientarea sa, oamenii cu care se
înconjoară, calitatea muncii sale spun totul despre ce este în acest moment și despre ceea ce preferă.
Dacă nu se grăbesc să tragă concluzia atunci vor observa că soluțiile pe care le au sunt mult mai
importante pentru ceilalți decât pentru sine. Acesta va fi practic momentul când scorpionul își va
amâna anumite proiecte pentru o perioadă nedefinită, nu foarte mare, câteva săptămâni sau câteva
luni, până când va găsi terenul propice pentru a obține un avantaj important.
Cu cât vor încerca să simplifice lucrurile mai mult, cu atât scorpionii se vor lovi de o mai
mare încrâncenare venită din partea celorlalți. De această dată Soarele se va afla într-o conjuncție
neobișnuită cu Uranus și toată această deschidere despre care cei din jur vor spune că este originală
reprezintă de fapt o acumulare a unor experiențe pe care le-au traversat de-a lungul anului anterior.
Pentru că vor să ascundă lucrul acesta, primesc sfaturi și se mobilizează foarte bine cu scopul de a
pune în valoare mai mult trăsăturile personale decât cele ale grupului de apartenență. Consuma din
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partea grupului mai multe valori decât se așteaptă grupul și în fața acestui neajuns scorpionul va
avea nevoie de o susținere venită dintr-o zonă au culturii. Deocamdată nu prea primește pentru că
Venus, până la finalul primei decade a lunii aprilie, încă se află pe casa parteneriatelor. Ulterior
acestui momente, trecând în zodia Gemeni va activa o casă de finalitate interesantă și cumulând
efectul acestei poziții cu faptul că în această perioadă Capul Dragonului se află pe casa a XII-a,
scorpionul va putea să-și ascundă mult mai abil defectele. Practic, acesta este momentul când
scorpionul își pregătește un succes în a doua decadă a lunii aprilie și nu va putea fi oprit de nimeni.
Pe 8 aprilie Jupiter își va reveni din mersul retrograd și pe casa demnității sociale anumite
lucruri sunt decongestionate, scorpionii scapă de un obstacol social, iar toate asocierile care le lăsa
un gust amar sau toate persoanele care se află în preajma lor în calitate de colaboratori sau asociați
și pe care până acum le-au dus în spate, vin dintr-odată cu soluții care le ușurează munca pe spațiul
public. Asta înseamnă că se relaxează, se destind, muncesc mai puțin și se bucura mai mult de viață.
Pentru că știm, scorpionul nu se poate implica în evenimente sociale fără să ascund anumite
adevăruri, lucrurile acestea care se desfășoară pe zona publică și care vor fi văzute de ceilalți printrun divertisment, sunt în realitate elemente conservatoare menite să îi asigure scorpionului un succes
garantat. Este posibil ca un scorpion să rămână în continuare în funcție și toți ceilalți sunt schimbați,
să primească în continuare atenție din partea comunității deși alte persoane, poate chiar colaboratori
ai scorpionului, să treacă prin criză.
Începând cu a doua decada lunii aprilie lucrurile se schimbă în mod substanțial pentru
scorpioni. Soarele încă se află pe casa muncii și a subordonării însă planetele Marte și Mercur se
află pe casa parteneriatelor ceea ce înseamnă o degajare de răspundere pe motiv că scorpionii se
implică în relații care le ușurează foarte mult traiul. Încă din 10 aprilie când Soarele și Mercur se
vor întâlni într-o conjuncție pe zodia Berbec se prefigurează ceea ce va face Mercur în timpul
tranzitului său prin Taur, adică pe casa parteneriatelor. Din 11 aprilie când Venus va intra în
Gemeni pe o casă de finalitate, pe casa a VIII-a scorpionilor li se cuibărește în suflet teama că
lucrurilor ascunse care s-ar putea să fie orientate și împotriva lor așa cum anumite lucruri ascunse
pe care el le creează sunt orientate împotriva celorlalți.
Din nefericire, intrarea lui Venus pe casa a VIII-a și situarea acestei planete în fereastra
careului cu Luna neagră de pe casa protectorilor înseamnă pentru scorpion atribuirea unui rol ingrat.
Fac parte dintr-o conspirație, se implică în evenimente despre care nu vor vorbi prea curând ori trag
sfori împotriva unui protector pe care nu-l mai pot suporta ori care dintr-o dată nu mai este util. Așa
cum probabil mulți așteaptă, această situație este specifică scorpionilor inferiori. Ființele care sunt
implicate într-un proces de cercetare spirituală, care își probează eficiența prin dragoste, deschidere,
devotament se vor folosi de această poziție a lui Venus pentru a se elibera de păcatele mai vechi. În
ciuda a ceea ce spune cadrul astral de acum, mesajul lui Venus le arată că aceste persoane speciale
pot vorbi despre greșelile personale pentru a se elibera pe sine ori pentru a scăpa de rigiditatea pe
care traiul de până acum i-a oferit-o. Acum scorpionii se simt puternici dacă privesc în viitor și vor
să arate că se află într-un proces de ascensiune socială și, mai ales, nimeni nu-i poate opri din a se
ridica deasupra celorlalți. Cât timp Mercur se va afla încă pe zodia Berbec, adică până pe 15 aprilie,
se vor implica în activități cu caracter practic. După aceea când Mercur va trece pe casa
parteneriatelor vor dori să beneficieze de rezultatele muncii lor, iar aici este inclusă și plăcerea de a
li se oferi mai mult decât merită. Nu trebuie însă subestimată puterea scorpionului de a manipula.
Sunt puțini aceia care văd că scorpionul întotdeauna își ia ceea ce consideră că merită. Când ceilalți
observă ceea ce s-a întâmplat va fi deja prea târziu.
Motivul pentru care se implică în astfel de evenimente poate fi citit pe cerul astral al
scorpionului prin opoziția lui Venus cu planeta Saturn. Sunt nesiguri pe anumite informații, pe
modul cum este răsplătit efortul atenția sau pe remunerația primită. Consideră că societatea este
nedreaptă deci dacă luptă împotriva ei ori dacă își construiește în cadrul structurii care l-a acceptat o
celulă de criză prin care să submineze autoritatea unui lider și la momentul oportun să ia locul
consideră că este un lucru echitabil care i se poate întâmpla. În 16 aprilie, când Pluton și Luna
neagră se vor afla într-o relație pozitivă, scorpionii sunt cel mai vulnerabile în fața unor situații de
genul acesta. Primesc informații eronate ori la rândul său oferă astfel de informații și tot acest
demers dinamic ia înfățișarea unui dinamism social care-i prostește pe cei superficial sau îi
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amăgește pe cei disperați. Acesta este practic un moment de succes al scorpionului peste care nu va
dori să mai treacă cu privirea. Nici lui nu-i va fi pe plac modul cum obține succesul în această
perioadă.
Pe 17 aprilie când Pluton va intra în mers retrograd pentru aproximativ cinci luni de zile
scorpionii se vor confrunta cu informații compromițătoare sau nu primesc informațiile care ar fi
trebuit să-i ajute. Dacă se află într-o poziție publică atunci situația aceasta este periculoasă pentru că
nu au informații suficiente pentru a elabora decizii. Dacă, totuși, sunt îndemnați de starea de fapt a
lucrurilor să decidă atunci aceste hotărâri ale sale sunt radicale și reușesc să atragă atenția opiniei
publice asupra unor afaceri dubioase pe care le-au făcut în luna aprilie și o parte din luna martie.
Dacă apelează la un proces de analiză atunci cu siguranță calitatea morală va fi elementul despre
care se va vorbi cel mai mult în cazul scorpionilor pe 19 aprilie, când planetele individuale Mercur
și Venus se vor afla în relații pozitive cu Neptun și respectiv Capul Dragonului scorpionii sunt
capabil să ofere celorlalți sfaturi bune. Fac apel la anumite experiențe de viață despre care nu au
crezut niciodată că pot fi utile celorlalți. La vremea la care le-au trăit aceștia le-au ignorat cu
desăvârșire pentru că aveau în plan alte realizări mult mai ambițioase.
În 20 aprilie când Soarele va intra pe casa parteneriatelor, casa muncii și a subordonării este
eliberată în cea mai mare parte de planete, iar acolo rămânând doar Uranus și cu Coada Dragonului.
Rămâne în continuare această componentă riscantă la locul de muncă și sunt în continuare
vulnerabili față de impresiile celorlalți ori îi urmărește cu insistența o faptă a trecutului pe care nu o
pot șterge. În rest, lucrurile se reglează până și relațiile cu protectori se așază pe o albie pozitivă, iar
planurile de viitor care au integrate în structura lor această redresare a relațiilor cu protectori le
sporește încrederea în sine și le arată că viitorul poate fi schimbat prin voință proprie.
Din nefericire însă au nevoie ca ultima decadă a lunii aprilie să fie calmi, liniștiți sau să
accepte soluțiile miraculoase care au dat rezultate în cazul celorlalți. Având un Uranus pe o casă a
muncii atât de încercată este puțin probabil ca aceste soluții să fie aplicate pentru stabilitate
profesională. Vor accepta recomandări sfaturi sugestii pentru că îi ajută să se simtă bine însă în nici
într-un caz nu se vor simți confortabili din punct de vedere social.
Jupiter de pe casa demnității sociale foarte aproape de Junon care trece de asemenea prin
casa a X-a încearcă să concretizeze curajul și deschiderea către fapte memorabile printr-o asociere
neobișnuită. Asocierile scorpionilor care se consumă în luna aprilie sunt doar pe interes și urmăresc
doar îmbunătățirea imaginii sociale. Poate fi vorba aici despre unitate între două sau mai multe
grupuri dacă liderii lor sunt scorpion sau poate fi vorba despre o redresare a problemelor de factură
internă dacă persoana care răspunde de administrarea acestor situații se află în această zodie. Se
face apel prin intermediul scorpionului acum la valori universale și intervenția acestora acoperă
minciuni sau le rezolvă dacă soluțiile care vin prin rezolvarea minciunilor nu lezează imaginea sau
demnitate unui scorpion. Multe lucruri neobișnuite se pot întâmpla în viețile scorpionilor în ultima
decada lunii aprilie. Toate au însă integrată o nevoie pe care aceștia o formulează în mod implicit.
Pe ultima decadă a lunii aprilie scorpionii au nevoie de privilegii și vor face orice pentru a le obține.
La finalul lunii aprilie scorpionii vor să se împace cu dușmanii mai vechi. Este posibil ca o
parte dintre aceștia să nu știe că au avut această calitate față de un scorpion. Tocmai de aceea
relațiile sociale ale acestor nativi vor fi neobișnuite, ciudate sau de-a dreptul miraculoase, ceea ce
rezultă că drumul spre reușită trece neapărat prin iertarea pe care ar trebui să o primească din partea
celor față de care au greșit. Dorința de a trăi intens este atât de mare încât până și aceste asocieri
neobișnuite care fac luna aprilie atât de interesantă vor fi alimentate cu atracții pătimașe sau cu
posibilitatea de a-și mobiliza informații adânc ascunse în subconștient ori relații care nu au apelat
până acum niciodată.
Pe finalul lunii aprilie scorpionii sunt mânați de sentimentul de a pune capăt unui conflict și
de a intra pe făgașul normal. Din nefericire însă există un conflict asupra căruia nu pot avea control
și anume conflictul acestui nativ cu proprii săi protectori. Casa a XI-a este acum încercată de faptul
că Luna neagră le trece pe-acolo. Dacă până acum au considerat că abundența vine prin faptul că
declare război celui mai puternic și prin escaladarea acestui conflict se pot alege cu reușite
importante, de această dată își dau seama că războiul pe care l-au declanșat devine un obstacol în
care a realizările sunt obținute prin merite reale. Nu se știe însă dacă scorpionii vor reuși să
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administreze cum trebuie această situație conflictuală. Se știe însă că succesul va veni mult mai ușor
în cazul celor care au obținut în perioada de formare o educație solidă. Scorpionii care au părinți
echilibrați, oameni liniștiți modești care pun preț pe calitatea umană și care nu se compromit în fața
unor câștiguri de scurtă durată se dovedesc acum de o generozitate copleșitoare.
Finalul lunii aprilie conține un unghi pozitiv între Soare și Neptun care arată că scorpionii
pot trece dincolo de aparente. Nu fac acest lucru de unii singuri. Sunt ajutați de consoartă, de
partenerii de dialog, de colaboratori să depășească tensiunea de până acum și să obțină un succes
practic foarte bun. Ceilalți care nu urmăresc avantaje materiale se vor simții eliberați de o tensiune
și prin aceasta eliberare viitorul devine mult mai frumos să mai plăcut sau mai încărcat de sens.

MAI
Sunt vulnerabili. Regret. Gafe monumentale. Plătesc un preț. Se răzbună. Profunzime
neobișnuită. Afacerile personale sunt în impas. Conflicte cu un grup. Eficiență sporită. Preocupări
pentru stabilitatea grupului. Prietenii devin importanți. Pornesc în pelerinaj. Comunicare
deficitară. Este nevoie de obiectivitate. Vor să simplifice lucrurile. Caută esențialul. Privesc cum
omenirea trece prin frământări. Nu simt că fac parte din conflictele sociale. Orientări noi. Au
nevoie de stabilitate. Încredere în sine. Par vulnerabil în fața adversarilor. Ridică tonul.
Protejează.
Mai este luna în care scorpionii sunt vulnerabili. Chiar de la începutul lunii când planeta
Mercur va trece pe casa a VIII-a sunt încurajați să se exprime într-un mod regretabil. Acesta
reprezintă practic și momentul în care s-ar putea să facă gafe monumentale, să nu știe ce să spună,
ce să aleagă care este perspectiva vieții lor și cât de mult pot insista pe un anumit demers aflat acum
în derulare. Lucrurile se complică cu atât mai mult cu cât în 4 mai se împlinește Luna plină cu
Soarele pe casa a VIII-a și cu Luna pe casa I pe semnul lor (Luna plină în Taur) când ar vrea să fie
judecați pentru lucruri pe care nu le-au făcut. Este extrem de neplăcut de fiecare dată pentru un
scorpion când trebuie să dea socoteală pentru faptele celorlalți ori să plătească în locul celor care au
greșit doar pentru a-și menține relațiile. Acesta este un element de referință pentru tot anul 2015
când scorpionul va trebui să plătească greșelile altora. Din această cauză ar putea toată această
situație neobișnuită să se rotească în jurul unor declarații incendiare. Sunt vulnerabile în fața
agresivității verbale, nu au viteză de reacție și acesta este un lucru neobișnuit. Nu se știe care este
adevărata cauză. Profunzimile scorpionului sunt cunoscute foarte bine doar de un alt scorpion. Se
poate însă constata că dacă scorpionii trec printr-o situație neobișnuită, una pe care nu au anticipat-o
ori o situație cu care nu s-au mai întâlnit niciodată pot spune foarte multe lucruri care se află în
interior și pe baza acestor informații să se reconstituie o cauzalitate. Chiar și așa nu se știe în
totalitate ce anume a adus scorpionul în această zonă socială, ce anume l-a făcut atât de vulnerabil.
Scorpionii care au funcție și demnitate prin relația proasta a Soarelui cu Jupiter din 4 mai se
vor afla în fața unor situații periculoase când au impresia că anumite lucruri s-au rezolvat, moment
de unde le poate veni o problemă și mai mare pe care să nu o poată rezolva decât dacă au suport din
jur. De această dată însă suportul celorlalți este condiționat de cât de mult sunt dispuși să plătească
pentru greșelile altora. Afacerile acum sunt în impas tocmai de aceea scorpionii care nu au viteză de
reacție, care au probleme cu temperamentul vor avea și probleme cu statutul social.
Sunt însă deschiși la critică și învață din greșelile celorlalți însă fac acest lucru cu scopul de
a înțepa la un moment dat un personaj inferior pentru a se simți bine în pielea victoriosului sau
pentru a confirma faptul că nu sunt chiar ultimii în ierarhia socială, că măcar o singură persoană se
află pe o treaptă inferioară față de cea pe care se situează ei. Scorpionul trebuie să fii acum
conștienți că disputa cu celelalte persoane creează conflicte între grupuri, între instituțiile pe care le
reprezintă și nu reprezintă efectul unor probleme curente, ci rezultatul unor probleme mai vechi.
Trecutul este acum o mare problemă pentru scorpion și dacă luna aprilie nu a reușit să se ascundă
suficient de bine, dacă nu și-a protejat intimitatea cu mai multă eficiență acum se văd din nou
vulnerabili așa cum erau în urmă cu un an sau chiar cu doi.
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În 5 mai când Venus intră pe casa călătoriilor lungi scorpionii au noroc la deplasări. Din
nefericire au atât de multe greutăți în spate sunt atât de mult preocupați de ceea ce nu pot rezolva
pentru grupul de apartenența sau pentru familie încât nu le arde de călătorii. Ca o compensație se
simt inspirați sunt îndemnați să facă fapte bune și dacă au o frecvență înaltă atunci vor face cu
adevărat fapte bune pentru grupul de apartenență pentru necunoscuți cu gândul de a compensa
greșelile trecutului.
Se întâmplă însă un lucru neobișnuit cu scorpionii după ce Venus le intră pe casa a IX-a. Pot
să se întoarcă din drum, pot să prefere un traseu nou, pot sa aleagă o cale extrem de intimă și de
personală adică pot renunța la toate aceste aspirații sociale pentru care au muncit din greu în anul
acesta. Prin aceste decizii ar putea să șocheze prietenii cunoscuții sau chiar familia nu doar prin
fapta în sine, cât mai ales prin explicațiile pe care sunt dispuși să le ofere. Ceea ce hotărăsc acum nu
reprezintă însă o decizie de moment. Reprezintă momentul de curaj când pot hotărî să meargă pe un
traseu pe care și-au dorit să meargă dintotdeauna. Este posibil ca unii să pornesc în pelerinaj, alții să
intenteze divorț, iar unii să renunțe la toată investiția pe care au făcut-o în grupul de apartenență, în
profesie, în firmă și să-și propună ca pentru următorii ani să facă cu totul și cu totul altceva.
A doua decadă a lunii mai scorpionii ies la luptă. De această dată, când Marte, din 12 mai, se
va afla în zodia Gemeni, adică pe casa a VIII-a, metodele lor vor fi mai puțin corecte și vom căuta
să înlocuiască un rău mic cu un rău mai mare, dar să spună altceva. Constatăm astfel că sinceritatea
scorpionului devine o poveste frumoasă. Dar nu este cazul să fim surprinși pentru că anumite lucruri
care nu funcționează bine în metoda de lucru sau cu mesajul pe care un scorpion îl transmite va fi
descoperit și încadrat corespunzător. Se întâmplă un fapt ciudat în aceasta a doua decadă a lunii mai
pentru scorpioni. Venus, aflată în plin tranzit prin zodia Rac, pe casa a IX-a, va avea de traversat o
opoziție cu planeta Pluton. Comunicarea va fi deficitară și multe din aceste informații pe care un
scorpion dorește să le transmită, vor fi supuse unui mare risc. Fie că în încercarea de a critica pe
cineva își dau singuri în cap, vorbesc despre sine, spun secrete pe care nu le-am împărtășit celorlalți
ori ating un punct atât de delicat încât partenerul de dialog să înțeleagă imediat că nu este vorba
despre o părere obiectivă, ci doar despre o proiecție.
Astfel, scorpionii se pun singuri în dificultate și arată că trec printr-o perioadă destul de
dificilă. De această dată însă mesajul pe care-l au de transmis nu mai ajunge la destinație așa cum
doresc, însă încrâncenarea și duritatea cu care vor să modifice toate aceste lucruri din jurul lor va
produce asupra propriei vieți o modificare și o preschimbare în zona valorilor.
Unii scorpionii vor crede că simplifică valorile și că prin toate aceste transformări reușesc să
afle lucruri importante despre colegii de serviciu, partenerii de dialog sau oamenii cu care se
înconjoară. Unii vor invoca aceste complicații de natură relațională pentru a explica condiția lor în
ansamblu, de ce viața lor a pornit pe acest traseu și de ce de mai multe ori de-a lungul anilor nu au
reușit să-și îndeplinească anumite aspirații.
Căutarea esențialului pentru scorpion devine acum un mod prin care dorește să se prezinte
față de ceilalți ca un înțelept. Dacă dispune de o educație adecvată, dacă nu se află în perioada de
formare sau dacă viața sa conține câteva ipostaze în care a studiat, cercetat, a căutat răspunsuri la
anumite întrebări momentul acesta va fi cu adevărat încărcat de înțelepciune. În caz contrar se va
încărca de atât de multe regrete și va spera că prezența celorlalți va fi constructivă încât ar putea să
își încline modul de a gândi către anumite comportamente pe care în trecut le-a ignorat.
Dacă luăm în calcul că în 15 mai Marte se va afla în opoziție cu Saturn atunci înțelegem de
ce aceste regrete au puternice rădăcini în experiențele nefericite. Scorpionii acum nu au regret
pentru ceilalți, nu sunt impresionate de suferința umană sau de faptul că omenirea trece acum prin
frământări intense, nu sunt nici măcar impresionați de faptul că o persoană dragă se află acum într-o
perioadă de criză. Suferă foarte mult de eșecurile pe care le văd acum în trecutul propriu mult mai
clar mult mai lucid. Pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal scorpionul are impresia că aceste
drumuri încurcate ale vieții se așază pe un făgaș normal doar dacă se asociază cu alți oameni.
Această dorință de schimbare, nefirească pentru un scorpion conservator, reprezintă acum vocea
conștiinței. Cei care sunt sensibil, care primesc informații prin căi neobișnuite, care sunt ușor
inspirați, vor putea acum să se așeze pe o poziție foarte bună. Persoanele comune vor aștepta să li se
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spună încotro să o ia și sunt la mâna norocului. Pornesc pe un drum după cum răsună vocea din
exterior, nu după cum răsună vocea din interior.
În 11 mai Mercur va intra pentru aproximativ trei săptămâni în mers retrograd și această
zonă a secretelor care pe scorpion i-a încercat foarte mult, i-a adus interes pentru secretele celorlalți
sau pentru a se ascunde pe sine într-o zonă unde ceilalți nu au atât de ușor acces, intră-n criză. Sunt
avertizați că nu mai pot vorbi acum despre orice subiect, ci, cel mai mult, i-ar proteja dacă și-ar
însuși imaginea de oameni neobișnuiți, ciudați, prea retrași, decât să se lase antrenați în discuții pe
care nu le pot clarifica pentru că partenerul de dialog își poate forma acum o părere despre scorpion
care să nu se mai schimbe mult timp. Această părere, pe Mercur retrograd, întotdeauna are un
caracter coroziv.
Retrogradarea
lui
Mercur pe casa a VIII-a îl va
zdruncina pe scorpion și le va
răstălmăci mesajele pe care
doresc să le transmită
anturajul. Nu trebuie să uităm
că Axa Dragonului se află
într-o poziție delicată pentru
scorpion în 2015 și activând
case de finalitate, dar și
intensificând relația proastă a
lui
Uranus
cu Coada
Dragonului îi expune pe
aceștia
la
momente
neobișnuite de revitalizare.
Este posibil ca scorpionii
care au tangentă cu mediul de
afaceri sau cu sectorul
medical să obțină mai repede răspunsuri la această capcană subtilă de transformare a firii lor din
element inutil sau periculoase pentru grup într-o structură de încredere. Este indicat ca scorpionul să
facă acum un efort de voință și să înțeleagă implicațiile celorlalți în orientările pe care le au acum în
vedere.
Dacă se lasă în voia acestor atitudini atunci scorpionii vor fi dărâmați de visele lor pe care
nu și le pot îndeplini. Neptun le trece de ani buni prin casa iluziilor și de această dată, în această
perioadă, acolo se află și înțeleptul Chiron care încearcă să-i învețe ceva din propriile lor greșeli. De
aceea se poate anticipa pentru scorpion, pentru situația pe care o analizăm aici, că victorioșii vor fi
doar cei care au la bază o educație solidă, doar scorpionii care au trecut de câteva ori de-a lungul
vieții lor prin perioade de formare. Acest lucru însă va constitui o problemă doar în preajma zilei de
23 mai când Soarele se va afla în opoziție perfectă cu Saturn. Acesta este momentul când se vor
îndoi de achizițiile lor și dacă dau dovadă de puțină răbdare își vor reveni în cel mai scurt timp. În
această perioadă, pentru că își pierd ușor încrederea în sine, scorpionii au nevoie să se înconjoare de
oameni puternici, să nu se lase în voia unei forme de revoltă și să privească totul în jur cu modestie.
În 25 mai când Venus și Uranus se vor afla într-un careu perfect scorpionii înțeleg că sunt
multe lucruri în propriile existențe care nu le sunt utile. Persoanele care sunt educate, care urmăresc
să înțeleagă viața prin profunzime, prin dragoste sau respect nu vor da curs acestui moment de
dezordine, nu-și vor scoate din interior această problemă pentru a o prezenta celorlalți. Ceilalți însă
îi vor zdruncina pe cunoscuți, pe prieteni sau pe cei din jur cu propria îndoială, cu propriile greșeli
arătând că atunci când îi pierd mințile scorpionii devin foarte vulnerabil în fața adversarilor. Este
suficientă ca acest adversar să traseze în jurul scorpionul un cerc și acesta de la sine își va imagina
că acest circ este de fapt o barieră de foc. Natura ne învață adesea multe despre firea și natura
scorpionului. Neîncrederea pe care și-o amplifică reprezintă în această perioadă cel mai dificil sau
periculos instrument al scorpionilor.
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În 27 mai când Mercur și Marte se va afla într-o conjuncție pe zodia Gemeni scorpionii ar
putea să arate celorlalți că în general sunt ființe cu spirit practic și se descurcă în orice situații. Unii
își vor reveni singuri, alții vor mulțumi persoanele din jur că le sunt aproape în aceste momente
delicate. Cert este că acum scorpionii se vor afla în fața unui moment delicat. Cu cat se vor arăta
mai încrezători în forțele proprii, cu atât mai mult cei din jur vor considera că dau dovadă de exces
de zel ori că afișează un aer de superioritate gratuit. Scorpionul nu trebuie să ia în considerare
aceasta tot pentru că relația bună pe care Venus și Chiron are pe acest final de luna mai arată că au
nevoie să se vadă pe sine în această situație pentru a înțelege cum vor reacționa cei din jur dacă întro situație cu adevărat delicată scorpionul greșește și ridică tonul, vorbește prea mult sau se laudă
puțin. Dacă nu se opresc asupra acestor momente delicate și au puțină viziune, adică văd în viitor
puterea lor de pătrundere îi va proteja și vor vedea ce înseamnă să aibă cu adevărat spirit practic și
în această zonă, adică vor reuși să adune în jurul lor impresii reale și le va face plăcere să se bucure
de această porție de realist. Scorpionul înoată pur și simplu în acest realism și finalul lunii mai când
Soarele și Neptun se va afla într-un unghi negativ vor reușit să îi ofere acestuia un sens pozitiv
pentru a evolua.

IUNIE
Apel la realitate. Vor să înțeleagă foarte clar lucrurile. Nevoie de acumulări materiale.
Vorbesc prea mult. Își doresc ceea ce nu pot obține. Ideile sunt răvășite. Contact cu neprevăzutul.
Vor să se mulțumească cu puțin. Calcule suplimentare. Pică în dizgrație. Se confruntă cu o
complicație. Se pierd cu firea. Vor să rezolve probleme mari într-un timp scurt. Beneficii
importante. Viclenie. Vor să dovedească puterea. Își folosesc imaginația. Iau contact cu o mare
realizare. Li se dezvăluie un secret. Se simt puternici prin romantism. Au nevoie de o schimbare.
Probleme de conștiință.
Contactul cu realitatea, așa cum au conștientizat sau au parcurs pe finalul lunii mai, îi
expune pe scorpioni față de multe probleme care vor veni spre ei în această lună iunie. Luna plina
pe care o vor traversa în preajma zilei de 2 iulie are pentru ei conotații complicate. Se va face apel
din nou la o experiență de viață și din această cauză scorpionii prin aceste achiziții vor invoca faptul
că au nevoie de mai mult, mai profund sau să se extindă într-un alt mod către spații care nu le sunt
specifice. Din nou se va face o mare diferență între scorpionii care sunt educați și scorpionii care au
trecut pe lângă această educație. Cu cât sunt mai superficiali cu atât se vor apropia de ideea că
această extindere înseamnă acumulări materiale, cont în bancă, obiecte cumpărate fără rost sau
oameni mulți în jur. Cu cât sunt mai educați cu atât această dorință se va apropia de o zonă rafinată
a gândirii și achizițiile lor se vor orienta către cunoașterea sufletească, informații despre cultură
civilizație și vor fi mulțumiți că toate aceste achiziții le vor întări poziția și în vor face mai puternici
și mai profunzi.
Relația bună pe care Mercur o are acum cu Axa Dragonului, deși acesta se află în mers
retrograd, le vorbește scorpionilor despre decizii importante pe care le iau prin corecție. Unii dintre
ei s-ar putea să fie invitați de un for superior să dea o notă explicativă despre un comportament mai
vechi și în felul acesta să li se ofere ocazia de a-și schimba imaginea proastă pe care și-au format-o
în ultima vreme. Alții doresc să-și revizuiască un comportament, să-și corecteze o atitudine despre
care cei din jur nu știau încă nimic.
Cert este că în această perioadă de revizie pentru scorpion va fi una destul de grea. Este un
lucru simplu pentru un scorpion să treacă din nou peste aceleași probleme, să reia anumite subiecte
în ideea de a repara o problemă mai veche. Se teme să facă lucrul acesta ca nu cumva să repete
aceeași greșeală deși de această dată dorește să fie mult mai atent. Nu se întâmplă în general lucrul
acesta cu scorpionii când se întorc spre trecut pentru a repara, ci acum se poate întâmpla pentru că
Mercur retrograd le răvășite ideile și îi îndeamnă să se gândească la mai multe lucruri în același
timp fără să le ofere energie suplimentară sau măcar un suport exterior.
Trecerea planetei Venus în zodia Leu, adică pe casa a X-a, înseamnă pentru scorpion
norocul de a fi remarcați. De fiecare dată când este întrebat, scorpionul nu dorește să vorbească
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despre realizările sale. Este prudent, atent sau circumspect față de tot acest complex de factori, de
toate demersurile pe care le-a parcurs până a ajuns în punctul acesta. Adesea scorpionul nu are
încredere noroc și nu se bazează pe neprevăzut. Dorește să-și calculeze atent pașii pe care îi
urmează și tocmai de aceea Venus pe casa a X-a în Leu ar putea să îi descumpănească, să le aducă o
ușoară instabilitate pe o problemă aflat acum în derulare. Chiar dacă nu le place, trebuie să se
bazeze acum pe noroc și nu oricum, ci și pe norocul celorlalți. Învață astfel să se relaxeze, să
privească viața cu mai puțină încrâncenare sau mai puțină duritate.
Pentru a rezista acestei tentații de a vorbi despre realizările personale ori de a deveni
vulnerabil prin a împărtăși celorlalți ce anume îi încântă, îi mulțumește sau ii satisface, scorpionul
se va simți în această prima decadă a lunii iunie atras de lucruri simple. Simplitatea va însemna
pentru ei soluția multor probleme, dar și modul în care se protejează de situații neprevăzute. În
general, scorpionul are încredere în forțele proprii și nu dorește să facă demonstrații de forță în ceea
ce privește modul în care își rezolvă problemele. Sunt suficient de calculați, de atenție la detalii, de
organizați sau de disciplinați atunci când se pune problema să-și îndeplinească un obiectiv ă
reușească destul de repede. Totuși, nu doresc să împărtășească toate aceste demersuri pentru că nu
au încredere în cei din jur. Au stimă de sine suficient de solidă pentru ca relația pe care o dezvoltă
cu cei din jur să fie complet diferită față de ceea ce crede un partener al scorpionului sau față de
ceea ce cred ceilalți în general. Scorpionul obișnuiește să încadreze foarte clar și precis pentru el
rolul pe care îl au ceilalți în viața sa. Când o persoană din jur își depășește atribuțiile pe care
scorpionul i le-a oferit acesta va pica în dizgrație și la momentul potrivit va simți veninul acestui
nativ. Așa se întâmplă pe finalul primei decade a lunii iunie când scorpionul care este deranjat din
liniștea sa înțeapă pe toată lumea și dorește să le arate celorlalți cu insistență că preferă viața simplă
sau traiul fără complicații.
Sunt avertizați scorpionii că această tendință de a forța anturajul să gândească asemenea lui,
de atragere a anturajului spre această înclinație către simplitate, reprezintă acum o greșeală. Li se
reamintește că atracția lor către simplitate reprezintă îndemnul venit dintr-o slăbiciune pe care nu
doresc să o arate celorlalți. Dacă se pierd cu firea și se lasă în voia acestui Mercur retrograd care îi
zăpăcește atunci intră în decada a doua cu complicații și mai mari.
În 12 iunie Mercur își va reveni la mersul direct și viziunea lor asupra vieții se modifică
puțin. Rămâne în continuare viu interesul pentru această simplificare însă dacă anumite personaje
din jur îi antrenează în evenimente care să le trezească plăcerile neobișnuite sau bucurii stranii
aceștia renunță la simplitate și se aruncă din nou în vâltoarea vieții. Cu alte cuvinte, vedem că
decada a doua a lunii iunie înseamnă pentru scorpion trecerea în extrema cealaltă. Pentru a-și
justifica aceste gesturi fac mișcări categorice față de anumite personaje din jur pentru a avea un
motiv să îmbrățișeze plăcerile fanteziste sau tentațiile neobișnuite cu care se întâlnesc acum. Neptun
retrograd de pe casa a V-a le aduce acum spre rezolvare probleme complicate, probleme de suflet,
de inimă de dragoste pe care până acum nu le-a rezolvat și care sunt pe punctul să atingă de această
dată cote alarmante.
Dacă urmărim schema astrală pe care ziua de 12 iunie o conține vom înțelege că valorile
corecte ale scorpionilor sunt acum răvășite. Nu se știe concret ceea ce este corect și ce nu este
corect în viața unui scorpion însă acesta va insista pe anumite idei în care va crede cu toată tăria
acum. Din această cauză scorpionii care sunt de felul lor puțin mai lucizi vor observa că se întorc la
evenimentele lunii martie. Acest lucru îi va enerva teribil și se vor afla în fața unei mari confuzii.
Nu știu dacă să accepte provocările de acum, dacă să se bucure de tentațiile prezentului sau să se
oprească din această degradare pentru că, după cum sunt primele semne, acestea îl întorc spre un
trecut confuz.
Mijlocul lunii iunie când Soarele și Marte se vor întâlni într-o conjuncție înseamnă pentru
scorpion momentul în care vor conștientiza un adevăr dureros. Este posibil ca acest adevăr dureros
să fie un element util și celorlalți. Vor reuși să dea o formă interesantă acestor informații sau
experiențe de viață și să le vândă. Nu neapărat că vor vinde aceste lucruri pe bani însă în mod sigur
vor capta atenția și vor obține beneficii importante. Judecând după faptul că Venus, o altă planetă
individuală, se află pe casa demnității sociale, gândurile ascunse sau conversațiile în intimitate,
departe de privirile curioase ale celorlalți, înseamnă pentru scorpion instrumente cu care își
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pregătește un atac repetat. Planurile de acum sunt bune, mai ales că Mercur se află de asemenea pe
casa a VIII-a și nici că mai este în mers retrograd.
În 15 iunie Saturn va intra pe semnul lor degajând casa hrănirii și încărcând casa
personalității. Acesta va fi practic momentul când se va face o distincție clară între ceea ce spune
scorpionul că deține și ceea ce trăiește cu adevărat. Saturn pe casa I le aduce acestora restricții.
Pentru cel educat această restricție devine autocenzură, adică nu-și va mai permite să gândească ori
să procedeze într-un fel în care știe că afectează negativ anturaj. Tipul needucat se va ascunde și
mai mult va zâmbi cu atât mai larg cu cat își va ascunde mai bine gândurile.
Judecând după dispunerea astrală a acestui moment înțelegem că scorpionii se află într-un
moment delicat al anului 2015. Se află în fața unor semne de putere și cu cat vor încerca să se arate
mai ascunși, mai vicleni față de cei din jur căutând să-și ducă mai departe dezideratele ori să-și
îndeplinească scopurile, cu atât mai mult alte semne de putere cu care interacționează ar putea să le
demonteze aceste planuri. Cu alte cuvinte, cu cât le va plăcea mai mult să fie puternici cu atât atrag
în jurul lor oameni care gândesc și simt la fel și dacă sunt oameni care își ascund defecte de caracter
pe care nu și le pot controla nu vor fi sancționați de cei din jur, însă dacă fac acest lucru din
comoditate sau din reavoință un semn de putere care este mai curat la suflet dă scorpionului o
replică dură încât mult timp de acum încolo să nu poată uita.
În 21 iunie Soarele va intra în zodia Rac adică ample va intra pe casa a IX-a și scorpionii se
vor simți încurajați să depășească aceste bariere mici, lipsite de pericol, adică să își contureze o
nouă stare de confort. Bucuria și destinderea dacă sunt reale vor întâlni în expresia lor probleme de
serviciu, probleme sociale sau vor fi invitați să treacă pe nivelul următor. Cu alte cuvinte acest gest
făcut cu scopul de a contura mai bine starea de confort înseamnă de fapt un nou risc pentru scorpion
adică se implică în evenimente despre finalitatea cărora încă nu știe nimic.
Lucrul acesta însă are un impact interesant asupra scorpionului pentru că procedând în felul
acesta arată că îndrăznesc să privească spre viitor cu mai mult optimism sau cu mai multă
determinare. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin relația bună care se
construiește între Jupiter și Uranus. În primul rând privesc spre viitor pe baza unui inventar strict
asupra faptelor în care s-au implicat. De fiecare dată când își imaginează că ar putea să fie
beneficiarii unei realizări se gândesc cu cine vor împărții aceste realizări și care va fi noua poziție.
Oamenii din jur trebuie să fie identificați cu maximă luciditate pentru că prin intermediul lor și mai
ales prin intermediul faptelor lor scorpionii vor putea să treacă la următoarea etapă. Acum când încă
nu s-a ajuns la împlinire a ceea ce visează, înțelegem că a proiecta un viitor multiplu pentru
scorpion înseamnă o mare îndrăzneală. Deci nu viitorul în sine, așa cum mă gândesc acum
reprezintă marea problema, ci faptul că se dovedesc a fi puțin cam lacom imaginându-și că prima
etapă a viitorului poate fi realizată foarte ușor și își pot permite să își proiecteze și după această
etapă pe următoarele. Această perioadă nu va fi simplă pentru scorpion pentru că traversează un
unghi negativ între Mercur și Neptun prin care se face o legătură între două case care au direcții
opuse, casa a V-a și casa a VIII-a.
Cu cat împărtășesc mai puțin din experiențele lor cu atât scorpionii se simt mai liberi. Acesta
este un paradox și va deveni un element de referință pentru acești nativi începând cu 24 iulie când
Marte le va intra pe casa drumurilor lungi și a educației. Unii dintre ei se vor simți datori să
participe la un fenomen social, să-și împărtășească o parte din impresii ori să alimenteze puritatea
socială cu aceste experiențe personale. Se vor simți atrași de practica spirituală, de cultură de
educație, vor dori să pornească în pelerinaj să vadă faptele oamenilor acolo unde ele au fost așezate
sau unde au prins rădăcini și se vor înveli cu această diversitate, considerând că pulsul vieții s-a
schimbat și își pot permite să se bucure în continuare de viață.
Totuși, condiția generală a scorpionilor nu se modifică prin această orientare. Soarele se va
afla într-o dispunere negativă față de Axa Dragonului și scorpionii, în dorința lor de a se extinde, își
vor extinde câmpul conștiinței către alte zone, s-ar putea să se afle în fața unor pericole pe care nu le
pot anticipa. Pentru că este vorba despre Marte în zodia Rac sunt îndemnați să se protejeze de apă,
poate chiar de apa fierbinte sau de atracția pe care o are apa asupra unui scorpion în zilele toride de
vară. Acest avertisment face trimitere și la consumul unor lichide care ar putea să producă reacții
negative în corp printr-o chimie pe care scorpionul nu o cunoaște încă.
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Speranță că toate aceste lucruri care se întâmplă în viața sa să îl încarce substanțial îi va
oferi atât de multe experiențe încât să le înlocuiască pe acelea care nu le mai sunt utile. Saturn și
Junon se vor afla într-un unghi negativ legând astfel casa I și casa a XI-a îndemnându-i pe scorpion
să se gândească la faptul că suferința lor ar putea să însemne mijlocul prin care protejează pe cineva
drag. Unii, care sunt mai romantici ori mistici de felul lor, vor considera că atrag pericolele asupra
lor pentru că sunt puternici și le pot rezolva, protejându-i astfel pe cei din jur care în fața unor
situații de genul acesta ar fi victime perfecte.

IULIE
Întrebări suplimentare. Se păcălesc. Visează prea mult. Grăbesc lucrurile. Își dezvăluie o
răutate ascunsă. Progresează prin interacțiune. Societatea are asupra lor un efect dur. Sunt
avertizați. Trăiesc vremuri de război. Inițiază un traseu nou. Descoperă o greșeală. Nu vor să
cedeze în fața unor presiuni. Au nevoie de confesiune. Apel la valorile spirituale. Originalitate. Își
vindecă sufletul. Întunericul îi incită. Apel la valori esențiale. Planuri de viitor. Relația cu
partenerii sociali se schimbă. Își analizează imperfecțiunile. Devin rigizi.
Luna iulie le ridică scorpionilor un semn de întrebare referitor la relațiile pe care le au în
acest moment și pe care se poate baza. Este important de subliniat că Luna neagră se află în
continuare în plin tranzit prin Casa a XI-a și pentru scorpioni înseamnă că privesc într-o direcție
greșită, se autoamăgesc visând la o protecție din partea unor oameni care până acum nu le-a dovedit
nimic. Intrarea asteroidul Junon în zodia Fecioară, adică pe casa a XI-a, le aduce acestora speranțe
imposibile. Norocul lor nu va fi susținut, ca în cazul celorlalți, de creativitate. Creativitatea lor este
zdruncinată acum de faptul că sunt îngrijorați sau privesc cu o anume teamă către viitor. În viitorul
spre care privesc ei relațiile parteneriale au un chip diferit față de ceea ce li se cerea acum. Viitorul
se conturează doar prin controlul lor și doar pe baza informațiilor pe care le dețin, nu cu aportul
celorlalți și nici într-un caz bazându-se pe ajutorul lor. Cu alte cuvinte, vor să dețină controlul și
constată că într-un fel și-au conturat aceste demersuri și în alt mod se derulează.
În 2 iulie când se împlinește Luna plină scorpionii își dau seama că au carente într-o zonă a
sentimentelor ori că nu reușesc să se facă înțeleși așa cum trebuie. Își pun din nou întrebări, dar nu
au răspunsuri și pentru că se grăbesc sau pentru că răscolesc în zone ce ar trebui lăsate în voia
celorlalți se trezesc într-o mare de invidie sau de răutate. Conjunctura astrală a acestui moment cea
care le vorbește scorpionilor și de norocul de a beneficia de o imagine socială bună se transformă în
cazul lor într-o aroganță. A avea succes și a considerat că acesta s-a construit doar prin efort propriu
înseamnă aroganță. Junon în Fecioară îi ceartă pe scorpioni și le arată că progresul dacă nu este
construit prin interacțiune va da naștere unui monstru care-l va răni. Ceea ce afișează ține mai
curând de un optimism construit și parteneri de dialog ai scorpionilor ar trebui să facă apel la
memorie și să-și amintească faptul că nu foarte demult în trecut, ci de la începutul anului, scorpionii
s-au comportat la fel.
Nu sunt însă pregătiți să se asocieze acum pe principii noi, sunt însă pregătiți să facă față
valului de invidie sau de răutate pe care anturajul li-l trimite. De asemenea, începutul lunii iulie nu
înseamnă doar conjuncția lui Venus cu Jupiter pe casa imaginii sociale, adică nu înseamnă doar
întâlnirea cu norocul pe care scorpionul s-ar putea să-l poată fructifica dacă nu trăiește într-un
mediu agresiv, ci înseamnă și opoziția Soarelui cu Pluton adică deposedare. Structura pe care
scorpionul o constată în ceea ce privește raporturile sale cu societatea va avea un efect foarte dur. În
primul rând va constata că pe alocuri cunoștințele sale nu pot fi aplicate, apoi dacă dorește să le
aplice nu trezește interesul nimănui sau dimpotrivă reușește să-și atragă din jur prea multă invidie.
În 8 iulie când Mercur va intra pe zodia Rac, pe casa educației superioare, scorpionul ar putea să
aibă gânduri de răzbunare față de cei care nu îl acceptă. Sunt avertizați că nu este cazul ca aceste
conjuncturi să pornească un război pentru că întâlnirea beneficiilor de pe casa demnității sociale le
va aduce acestora noroc în instrumente, însă nu le-a aduce și cunoștințele necesare pentru a ști să le
mânuiască cu măiestrie. De aici și marea contradicție pe care scorpionii o traversează la începutul
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lunii iulie și care le spune că viața lor se schimbă pentru că sunt lacomi ori au pierdut printre degete
oportunități importante.
Scorpionii care activează pe un plan superior își dau seama că acum au nevoie să modifice
mesajul pe care îl au de transmis pentru a-l face mai prietenos. Mercur se află într-o relație dură cu
Axa Dragonului și dacă nu țin cont de această recomandare astrală atunci adversarii scorpionilor
devin mult prea puternici pentru ca acest mesaj să penetreze conștiințele individuale și să-și
împlinească menirea. În caz contrar scorpionii vor vorbi mult și nu vor obține rezultatele scontate
sau se vor izola de cei care ar putea să le opună rezistență abuzând de încrederea celor care le
acceptăm mult prea ușor părerile. De aici și un mare impas care va fi conștientizat de scorpion puțin
mai târziu, poate chiar aproape de finalul anului.
Dacă nu se lasă în voia directivelor generale, acelea care le inversează valorile și le vorbește
despre faptul că marele grup, anturajul societatea sau rasa umană în ansamblul trebuie să primească
din partea sa o mai mare atenție decât individul în sine, atunci se pot lauda cu faptul că nu s-au
pierdut pe cale și sunt oameni de ale căror păreri se poate ține cont. Relația proastă pe care Mercur o
are cu Axa Dragonului menține și în această a doua decadă a lunii iulie riscul ca scorpionii sa
înțeleagă greșit un traseu, să împărtășească informații într-un mod neadecvat, cui nu trebuie sau
poate într-o cantitate mult prea mare. Se face, așadar, trimitere aici la educație și la importanța pe
care o are o educație severă atentă disciplinată asupra unui om ambițios. Ambiție fără educație ar
putea aduce în cazul scorpionului grave secvențe comportamentale sau alegeri foarte proaste.
De asemenea, în preajma zilei de 13 iulie când Soarele și Uranus se vor afla într-o relație
proastă aceste alegeri negative vor tulbura și ideea de independență. Fiind răvășită aceasta va fi
interpretată greșit și relația bună pe care Mercur din Rac o va avea cu Neptun din Pești va arăta lunii
un chip ascuns al scorpionului pe care acesta nu l-a divulgat niciodată. Practic, a doua decadă a lunii
iulie înseamnă pentru scorpioni ipostaza în care sunt complet descoperiți pentru că fac o greșeală
penibilă, adică se lasă în voia unor erori absolut ridicole.
Scorpionul care este superior
își va îndrepta atenția către relația
bună a Soarelui cu asteroidul Chiron
și își va folosi toată această ipostază
complicată pentru a se compensa. Nu
va avea nicio problemă în a-și
povesti anumite intimități pentru că
își va alege cu mare atenție persoana
care să primească aceste dureri sau
răni personale. Trigonul pe care
Soarele și Chiron îl împlinesc îi
transformă pe aceștia în ființe
complete
care
s-au
vindecat
sufletește prin confesiune.
Cu cât sunt mai sensibili
scorpionii vor sesiza mai mult că
viața lor acum se schimbă. Este
posibil să nu poată explica modul în
care se transformă însă multe din
evenimentele pe care le-au parcurs în
ultimii trei ani, adică din octombrie
2012 și până în prezent, prind contur
sau se prezintă sub noi înțelesuri. Unii vor avea senzația că își pierd controlul, că lucrurile mari nu
mai sunt atât de mari precum credeau și că lumea li se răstoarnă. Asta se întâmplă pentru că au de
parcurs opoziții periculoase, negative sau dureroase pe o axă a educației. Cu alte cuvinte se poate
vorbi aici despre dramă sau despre curajul care le știrbește puțin din imaginea socială, dar îi
înnobilează din punct de vedere spiritual sau moral. Vor încerca să-și explice ceea ce li se întâmplă
însă indicat ar fi să trăiască profund și cu cât mai multă implicare și originalitate toată această
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dispunere pentru că au nevoie sa acumuleze foarte mult din mesajul pozitiv al acestor construcții
astrale pentru ca anul secretelor dezvăluite să însemne pentru ei anul autocunoașterii.
Dacă privesc obiectiv în jur vor înțelege că este important acum să se bazeze pe cunoștințele
proprii însă nu pentru a se impune societății, ci pentru a ajunge la un rezultat înțelept. Pornind de la
ideea "nimeni nu este perfect" scorpionul se simte acum revigorat, nu pentru că evenimentele
sociale sau înțelesurile care vin în preajmă îi spun că este altfel decât ceilalți, ci prin faptul că gustă
acum puțin din modestie. Dacă se va lăuda cu această modestie se va transforma în altceva și vor
pierde această șansă minunată prin care să își vindece sufletul. Mulți se vor întreba de ce este atât de
important pentru un scorpion să fac acest pas important, să privească acum cu atât de multă
determinare și curaj către transformare. În general scorpionul nu spune niciodată tot ce are pe suflet,
pentru siguranța sa, întotdeauna lasă deoparte o informație, o experiență, o trăire, ceva personal
pentru că fie nu știe cum să pună în cuvinte, fie, cum se întâmplă de cele mai multe ori, nu are
încredere în partenerul de dialog. A merge mai departe pe acest traseu cu neîncredere în partenerul
de dialog în situația în care acesta primește din partea cerului puteri vindecătoare pentru a-l ajuta pe
scorpion înseamnă a se adâncimi în întuneric. Nimeni, oricât de periculos ar fi, nu trebuie să piardă
șansa transformării. Este un drept divin pe care oamenii îl au în mod egal.
Dacă pentru toți ceilalți ultima decadă a lunii iulie înseamnă căutarea esențial lui, prin
diferite mijloace, pentru un scorpion aceasta înseamnă apropierea de ceea ce este foarte personal
intim sau decent. În 22 iulie Mercur și Saturn se vor întâlni într-o relație pozitivă și asta înseamnă
că din zona socială sau pentru zona socială scorpionii primesc soluții miraculoase. În continuare
Saturn se află în mers retrograd pe casa personalității urmând ca la începutul lunii următoare să-și
revină din acest mers retrograd, iar scorpionii să înțeleagă că nu tot ceea ce vine spre ei acum în
ultima decadă a lunii iulie este important și demn de urmat, nu tot ceea ce trăiesc pentru sufletul lor
este constructiv. Cu alte cuvinte, se întâlnesc acum cu anumite incertitudini care îi vor motiva doar
pe scorpionii situați pe un nivel superior, care au educație și care își țin sub control acum
resentimentele.
Pe 23 iulie Soarele va intra în zodia Leu și le va aduce acestora dorința de a străluci prin
aceste elemente personale care sunt dezvoltate în raport cu imaginea publică, cu progresul, cu
succesul obținut prin muncă. În aceeași zi de 23 iulie Soarele se va afla în conjuncție cu Mercur tot
pe zodia Leu arătând că raportul social se poate modifica prin schimbarea pe care scorpionul
dorește să o impună mediului. Nu se știe însă în mod sigur dacă această schimbare vine din mintea
scorpionului sau din faptul că s-a consultat cu cei din jur. Cert este că forța sa, indiferent de
motivațiile pe care le revin, se va impune asupra grupului de apartenență sau asupra societății
producând efecte remarcabile. Este important de subliniat că acum valorile pe care scorpionul le va
promova se susțin și pe anumite neplăceri pe care l-au avut în prima parte a anului. Dacă se
detașează de această falsă idee, de libertate și privesc obiectiv problemele ce trebuie rezolvate acum
atunci va putea fi văzută la scorpion și toleranță și profunzime, dar și superioritate.
În 25 iulie Venus va intra în mers retrograd în zodia Fecioară și scorpionii vor observa că au
în jurul lor oameni pe care nu se pot baza așa cum au gândit sau așa cum aceștia au promis. În
general scorpionii se așteaptă să fie dezamăgiți, nu sunt firi naive, nici nu cred prea mult în oamenii
din jur tocmai de aceea anumite reacții pe care le au nu trebuie puse pe seama întâmplării. De
această dată însă vor fi luați pe nepregătite și am putea vedea scorpioni cu totul dezamăgiți de cei cu
care colaborează. Vor spune că nu le sunt acceptate ideile planurile de viitor nu mai corespund cu
planurile celorlalți și nu sunt de acord să facă niciun compromis pentru a merge mai departe.
Compromisul acestea este însă reformulat de scorpioni pentru că în general scorpionul nu are o
mare problemă în a amesteca binele cu răul. Adevărata problemă pe care o traversează un scorpion
acum este aceea a faptului că inima, pentru câteva săptămâni, îi îngheață. Puterea scorpionului
acum nu stă în negare, tocmai de aceea ar trebui să țină cont de acest avertisment astral și să dea
dovadă de mai multă flexibilitate. Dacă depășesc acest obstacol al centrării egoismul propriu vor
pierde din vedere că imaginea socială li se poate îmbunătăți, dacă nu sunt atât de rigizi și dacă îi
lasă și pe ceilalți să se desfășoare fără să le fie teamă că faptele lor ar putea să atingă o zonă pe care
aceștia nu doresc să împărtășească. Dacă aleg să-și protejeze prea mult zonă intimă s-ar putea să se
trezească cu dezamăgiri și mai mari, să înfrunte pericole mari probleme grave sau conflicte ce vor fi
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escaladate foarte ușor de cei din jur. Relația bună pe care Soarele și Capul Dragonului acum îi
avantajează pe oameni în a decide favorabil pentru destinul lor. Destinul personal s-ar putea să fie
diferit față de aspirațiile sau ambițiile prezentului. Tocmai de aceea scorpionii au nevoie să iasă
puțin din această schemă rigidă a ambițiilor și să țină cont și de ceilalți. Finalul lunii iulie, când se
va împlini și Luna plină, dar când Venus va intra în zodia Leu prin retrogradare, apropiindu-se cu
pași repezi către Jupiter, arată acestora, nu ce ar fi putut să câștige, ci ceea ce au pierdut procedând
greșit. Cu alte cuvinte scorpionii se întâlnesc pe această Lună plină, deci cu imperfecțiunile lor și
bogăția pe care au protejat-o cu atât de multă rigiditate nu-i mai protejează, nu-i mai ajută și nu le
mai folosește la nimic schema rigidă pe care au iubit-o atât de mult.

AUGUST
Repară o greșeala trecutului. Sunt ușor de remarcat. Au nevoie de independență. Apel la
secrete. Consecvență. Relațiile să slăbesc. Imobilitate. Sentimentele nefirești se ascund de la sine.
Rușine. Se pregătesc pentru a face față unei confruntări. Nevoie de sacrificiu. De mers pe cale
administrativă. Finalul unui drum. Ambiție. Eșec de un demers mai vechi. Se caută o nouă poziție
socială. Impresii noi. Recalibrare a sentimentelor. Blocaj pe voință. Sentimente adânci. Opoziție
din partea celorlalți. Ceea ce este inferior incită. Greșeli lamentabile. Apel la un talent. Înfruntarea
unui adversar puternic. Probleme de sănătate. Fac un sacrificiu.
În august scorpionii sunt îndemnați să-și repare o parte din greșeli. Dacă la începutul lunii se
gândesc la diferite modalități prin care ar putea să facă acest lucru, înclinând mai mult către latura
afectivă, aceea care este vizibil afectată, din 2 august când Saturn își va reveni din mersul retrograd
scorpionii vor putea să comunice mult mai ușor, vor fi remarcați și independența pe care o iubesc
atât de mult nu va mai fi o atât de mare problemă pentru cei din jur. Ceea ce se va întâmplă
începând cu 2 august vine mai curând sub forma unui avertisment pentru scorpioni și va face
referire la un accident social. Nu se poate anticipa dacă acest accident social se va transforma în
episodul dramatic. Cert este că Saturn direct se va afla pe 3 august în careu cu Jupiter direct de pe
casa a X-a și anumite secrete ale scorpionilor care au intrat în posesia celorlalți ar putea să le
afecteze imaginea și acesta să fie lucru pe care să trebuie să repare în mod urgent. Privind prin
prisma acestui episod scorpionii se tem de viitor și vor înclina din nou către acea formă de rigiditate
pe care ei o numesc stabilitate sau consecvența. De această dată nu sunt nici stabil și nici
consecvenți pentru că li se cere să lucreze la un nivel, să dovedească o altă viteză de lucru, să se
adapteze situațiilor conflictuale adică să facă față tensiunilor prezentului. În continuare Luna neagră
se află în plin tranzit prin zodia Fecioară și anumite constrângeri s-ar putea să li se pară scorpionilor
cea mai bună salvare. Relațiile pe care le au cu cei dragi se slăbesc, trec într-o zonă superficială
pentru că sunt prea impulsiv și preferă să se izoleze de cei dragi pentru a-i proteja de agitația pe care
o simt. Cert este că acum la început de luna august scorpionii se tem, se simt imobilizați în fața unui
adversar despre care nu știu prea multe lucruri. De asemenea, scorpionii au din nou nevoie acum de
prieteni dragi, oameni calzi care să-i învețe cum să iubească detașat și fără un interes. Nu înseamnă
că toți scorpionii au neapărat sentimente nefirești, ascunse, ci cei mai mulți dintre ei s-au educat
privind în special latura practica vieții și maturizându-și sentimentele prin prisma acestui mod de a
trăi. Acum dacă înțeleg că revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă redresare afectivă, nu
revoltă sau așezarea priorităților după un mod rigid de a gândi atunci se vor situa în afara fricii și
unele rămășițe ale trecutului nu le vor afecta nici rafinamentul și nici puterea de investigare.
Motivul pentru care se lasă în voia acestor complicații arată că vor să trăiască liber. În cazul
scorpionilor, libertatea este o poezie sau metaforă pentru că este plină de explicații, de nevoi, este
reformulată încă din perioada de formare. Chiar dacă nu trec prin constrângeri sociale, chiar dacă
sunt oameni care lasă impresia că își țin destinul în propriile mâini, fac acest lucru cu o greutate și o
tensiune aparte. Este posibil ca această descoperire a sentimentului curat să vină după o perioadă de
restricții sau după ce am împlinit un sacrificiu. Scorpionii care sunt evoluați spiritual, care sunt
implicați într-o practică spirituală serioasă și disciplinată se vor hotărî, începând cu 2 august, să țină
un post, să se rețină de la ceva car ele împovărează sufletul. Abținerea de la alimente, de la cuvinte,
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de la gânduri, abținere de la anumite practici sau protejarea ființei de anumite energii negative vor
face parte din acțiunile scorpionilor evoluați pentru că aceștia constată acum în prima decadă a lunii
august că s-au săturat să tot călătorească în trecut și să se păcălească că satisfacție înseamnă și
bucurie. Prin sacrificiu se modifică această percepție și pot să treacă pe nivelul următor. Începând
cu 6 august nivelul următor înseamnă opoziție din partea celorlalți prin idei, noțiuni, termeni sau un
refuz venit pe cale administrativă. Cei care nu sunt încă suficient de călite în greutățile vieții vor
considera că procedeul pe care-l aplică este greșit și trebuie să se oprească. Cei care au suficient de
multă maturitate se vor bucura că această opoziție este în sfârșit semnul că fac ceva important,
profund, serios pentru ei înșiși.
Începând cu 8 august când Mercur va intra pe zodia fecioară dihotomia scorpionului va face
în așa fel încât tipul superior să pornească pe un altul drum și tipul inferior să se întoarcă de unde a
pornit, sau la evenimente consumate în prima parte a anului. Astfel, tipul superior va considera că
dacă este deschis din punct de vedere afectiv, cu mintea cu sufletul cu tot ce are, către cei buni,
drepți și curați din jur, către oamenii care au suficient de multă experiență și flexibilitate pentru a-l
ajuta atunci se află în fața unei victorii. Tipul inferior exagerându-și obstacolul va considera că
trebuie să se întoarcă de unde a pornit și să se ocupe de cei care se află sub nivelul său. În felul
acesta, singuri decid să-și coboare nivelul și să se înconjoare de oameni care nu au nici nivelul său
de percepție, dar nici pe cel informațional și nici spiritul său practic. Le va plăcea această imagine
de regi însă este avertizat scorpionul inferior că dacă va proceda așa va fi rege peste un sat de proști.
Din 9 august Marte le va intra pe casa imaginii sociale și toate aceste realizări ale
scorpionului vor gravitat în jurul alegerilor sale. Nu spunem acest lucru pentru că în general omul
este răspunzător pentru faptele sale, chiar și atunci când refuză să creadă ori să vadă acest lucru.
Spunem pentru că Marte pe casa a X-a le aduce scorpionilor o mare ambiție și nu le va mai oferi
timpul necesar să se mai și gândească la ceea ce fac. Cu alte cuvinte faptele de acum se bazează pe
deciziile din prima decada lunii august și dacă au mers pe linia evoluției, atunci mândria va fi
transformată în calitate, pierzându-și statutul pe care-l are în timp ce tipul inferior va fi invitat să
facă demonstrație de forță și în funcție de aceste fapte vom vedea care le-au fost gândurile până
acum. Dacă sunt îndemnați să pornească la luptă să facă o asociație, să se ascundă în spatele celor
care declară război și la un moment dat să îl înlocuiască pe acest lider prin mijloace mai puțin
corecte, atunci scorpionul a fost repetent la capitolul moralitate.
În 11 august Jupiter le va intra pe casa protectorilor și scorpionii vor beneficia mai mult
decât celelalte zodii de șansa de a atrage atenția unui personaj care să facă pentru ei în următoarele
aproximativ 12 luni gesturi remarcabile. Scorpionii sunt protejați sau avansați în funcție, privilegiați
ori capabil să dea vieții lor o dimensiune aparte. Vor fi într-adevăr tentați să-i judece pe cei din jurul
lor după cum gândesc după faptele lor și să mențină această tensiune mai mult decât este cazul. Nu
se poate atașa complet de acest spirit justițiar și accidentul la care făcea trimitere conjunctura astrală
a începutului de luna august se poate transformă acum într-un eșec pe un demers mai vechi. Din
fericire, sunt protejați și eșecul într-un demers mai vechi face loc unui demers nou care îi poate duce
la realizări mai mari decât ar fi putut obține prin ceea ce se oprește acum. Unii scorpioni cer de la
viață funcții, imagine publică sau o nouă poziție socială. Dacă asta înseamnă să nu distrugă barca în
care se află atunci începând cu 13 august, când Marte și Capul Dragonului vor fi într-o relație bună,
apoi, în 14 august, când se va împlini și Luna nouă, aceștia se vor ridica pe linia asupra căreia
lucrează cel mai mult. Unii vor obține ceea ce-și doresc, adică împlinirea unui demers remarcabil,
alții își vor ridica vibrația și vor fi mai rafinați, mai profunzi sau mai sensibili. Indiferent de tabăra
în care se află, mijlocul lunii august are pentru scorpioni realizări.
În 15 august când Soarele și Venus se vor afla într-o conjuncție Mercur se va împrieteni cu
planeta Pluton și atunci mesajele acestea vor veni dintr-o zona spre care scorpionii doresc să se
orienteze, fie că sunt directive sociale sau noi impresii, noile sentimente îi vor calibra și-i vor
pregăti să integreze noua realizare. În cele mai multe din cazuri se află în fața unui element frumos,
în fața unei realizări care înseamnă și depășirea unui blocaj de voință. Se simt mai liberi mai
puternici, se simt apreciați și din această cauză această realizare a mijlocului de luna august ar putea
însemna pentru ei una dintre cele mai mari realizări ale anului 2015.
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Există însă și scorpionii care au vocația eșecului. Aceștia iubesc prea mult tenebrele și prin
sentimentele abisale pe care le-au promovat până acum obțin o singură realizare: devin personaje
legendare. Practic, în cazul acestora nu se poate vorbi despre o avansare sau o preschimbare
pozitivă, ci doar de stabilizarea unei atitudini negative cu care până acum s-au mândrit. Dacă vor fi
atenți la valorile personale atunci vor reuși să depășească acest impas și nu vor fi priviți de cei din
jur cu dispreț doar pentru că au reușit mai mult decât ei. Vor putea să explice dacă este cazul, dacă
nu vor putea fi suficient de transparenți încât din faptele lor să se citească ceea ce trebuie. În 19
august Venus și Uranus se vor afla într-o relație pozitivă doar că atât Venus, cât și Uranus se află în
mers retrograd. Binele de acum trebuie să reprezinte ajutorul pe care scorpionii sunt obligați să-l
ofere celorlalți. Practic, acum au nevoie să caute în jur oameni care cer ajutorul pentru a se purifica
pe ei de rigiditate, egoism sau invidie. Dacă sunt în stare acum la finalul celei de-a a II-a decade a
lunii august să se bucure de realizările celorlalți atunci scorpionii nu se vor afla în fața unor
sentimente atipice, ci vor fi cu adevărat victorioși și puternici. Acest lucru devine foarte important
pentru ei deoarece în 20 august Mercur și Chiron se va afla în opoziție și lumea din jurul
scorpionului îngheață. Dacă are suficient de multă căldură în suflet să o poată dezgheța atunci
aceasta prinde viață și se va putea bucura în continuare de realizări importante. În caz contrar, va
trebui să intre într-o perioadă de hibernare. Asta înseamnă că lucrurile rele care îi îngheață inima,
care blochează anumite demersuri se vor menține de acum și până la finalul anului.
Cu cât ne apropiem mai mult de finalul lunii august cu atât scorpionii devin mai atenți la
ceea ce au de făcut sau mai periculoși, în cazul celor inferiori. Debutul celei de-a a treia decade a
lunii august se face prin greutăți generate de întârziere. Anumite piedici susținute în special de
careul dintre Soare și Saturn le arată scorpionilor că celebritatea pe care au cerut-o este o mare
povară. Este posibil ca în aceste momente scorpionii să treacă și prin momente dificile, generate de
ceilalți. Nu neapărat că stârnesc invidia celorlalți, dar în mod intenționat anumite persoane din
anturaj aleg să pună la punct un scorpion care nu-și vede lungul nasului sau care a greșit lamentabil
într-o relație cu o persoană foarte importantă. Dacă sunt suficient de înțelepți și dacă experiențele de
până acum nu au fost superficiale atunci scorpionii vor reușit să iasă repede din această situație
pentru că intrarea Soarelui în Fecioară înseamnă și situarea acestuia în fereastra conjuncție cu
Jupiter. Chiar dacă traversează momente delicate, sunt puternici și când aleg să spună că iubesc
atunci vor reuși să atrag atenția celor din jur cu mare ușurință.
Toată această situație care îl mobilizează pe scorpion să facă uz de forță reprezintă de fapt o
altă încercare. Răceala pe care o primesc din jur reprezintă ecoul răcelii pe care un scorpion arătat-o
în prima parte a anului, în special din martie până în august, cât timp Saturn a fost retrograd. Acum,
pentru a ieși din încurcătură, face apel la alte noțiuni, face trimitere chiar la anumite sentimente
frumoase și devine pentru cei din jur din nou o enigmă. Mulți se vor întreba cum de poate ca
scorpionul să sufere atât de mult și să zâmbească atât de frumos. Acesta este talentul său. Nu va
dori, nici măcar pentru că există interes în sensul acesta, să se justifice. Dacă va avea un interes, un
motiv practic pentru asta atunci îi va proteja pe cei din jur de tensiunea caustică pe care o resimt în
această perioadă.
Trecerea Lunii negre în zodia Balanță pe 25 august înseamnă pentru scorpion începutul unei
perioade de noul luni în care pun în pământ semințe periculoase. Sunt avertizați scorpionii care
consultă aceste previziuni astrale din timp pentru că trecerea Lunii negre pe casa a XII-a reprezintă
un element de maximă vulnerabilitate. În primul rând este distrusă armonia asupra căreia întregul
destin a lucrat până acum, ca și cum din jur primesc semnale ori li se sugerează în această etapă că
nu sunt buni așa cum cred, că nu au mers până acum pe un traseul corect și că ar fi cazul să se
răzgândească. Cine va reuși să fac o distincție clară între evenimentele lipsită de importanță, între
răutățile gratuite ale oamenilor și adevăratele probleme sociale cu care ne confruntăm acum cu toții,
nu doar scorpionii, va putea dezlega și marea enigmă de acum a vieții, adică, în cazul de față, de ce
s-a născut în acest semn dramatic și complicat care este Scorpionul. În primul rând, apropierea
Lunii negre de Capul Dragonului înseamnă deviere de la cale sau alegeri greșite. Apoi, faptul că
acest lucru se consumă pe casa a XII-a arată că scorpionii pot fi privați de acea libertate pentru care
au muncit de la începutul anului. Libertatea, pentru un scorpion, are conotații extrem de personale.
În primul rând această constrângere va fi cu precădere vizibilă în cazul lor. Apoi, dacă până acum
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au abuzat de încredere a celorlalți, iar aici nu este cazul doar persoanelor inferioare, se poate vorbi
și de o privare fizică de libertate ori de o pedeapsă în sensul că sănătatea lor va fi afectată pe termen
lung. Începând cu intrarea Lunii negre pe zodia Balanță de pe finalul lunii august nimic din ceea ce
au trăit până acum nu va fi la fel. Mercur va intra și el în zodia Balanță pe 27 august și este posibil
ca pentru o perioada scorpionii să perceapă realitatea diferit, adică în mod greșit ori periculos. Dacă
s-au pregătit pentru acest moment atunci își încordează mușchii, strâng din dinți, strâng cu putere
ochii și așteaptă ca acest moment să treacă. Acest moment este posibil să țină până la începutul lunii
octombrie în intensitatea sa dureroasă sau complicată, așa cum se prezintă pe finalul lunii august.

SEPTEMBRIE
Se grăbesc. Au prea multă îndrăzneală. Își recalculează bugetul personal. Înclină spre
dreptate. Au nevoie de evenimente majore. Apel la adevăr. Diagnostic. Refuză măsurile de criză.
Hotărâri categorice. Devin periculoși prin trădare. Înțepături. Umilințe. Vor să recupereze timpul
pierdut. Un rezultat îi încântă. Apel la deziderate noi. Ating o limită superioară impulsurilor
personale. Își ascund latura inferioară. Apel la disciplină și seriozitate. Se ocupă de marile
priorități. Săvârșesc fapte mari. Se remarcă printr-o putere specială. Trăiesc momente inedite.
Sensibilitate. Își fac planuri de viitor. Autocritică.
Luna septembrie înseamnă pentru scorpion momentul în care sunt îndemnați să facă lucruri
în mare viteză. Chiar de la începutul acestei perioade, când Soarele și Neptun se vor afla într-o
opoziție destul de complicată pentru ei și când planetele individuale Venus și Marte se întâlnesc pe
zodia Leu, se gândesc încotro să pornească. Unii dintre ei își oferă foarte repede un răspuns. Vor
merge pe același traseu pe care au lucrat de la începutul anului și până acum. Alții însă se întorc din
drum, își fac autocritica, își calculează din nou bugetul personal, răscolesc prin visteria personală și
se gândesc că de-a lungul acestui an nu li s-a făcut deloc dreptate. Dacă judecăm după conjuncția lui
Venus cu Marte atunci am înclina sa le dăm dreptate pentru ca aceste resentimente amplificate
acum de Venus retrograd din Leu ar putea avea echivalent în planul realității în cazul scorpionilor
care au funcție publică ori care au dorit să se exprime la nivel social. Opoziția Soarelui cu Neptun le
vorbește însă despre o interpretare mult prea subiectivă a acestor evenimente. Deci drama lor poate
este reală însă sunt invitați să facă un efort, să privească într-un cadru mult mai larg ori, poate,
dintr-un alt unghi și să depășească acest moment. Adevărul cu care se află acum în contact îi doare
pe scorpioni și din această cauză tensiunile la care se supun au rolul de a le influența mult deciziile.
Ceea ce se întâmplă acum pe axa Fecioară-Pești le aduce aminte scorpionilor că prima parte a
anului a fost destul de periculoasă ori de complicată chiar în acest segment al iluziilor. Dacă au fost
foarte duri sau foarte puternici atunci s-a întâmplat pentru că au avut rezerve. Acum, când Luna
neagră, le intră pe casa lucrurilor ascunse nu-și mai găsesc ideile, gândurile, dezideratele își pierd
cuvintele pe drum și se gândesc că poate ar fi mai bine să se întoarcă. Această hotărâre nu este
specifică scorpionului pentru că, în general, acest semn este cât se poate de ambițios și hotărât.
Tocmai de aceea putem considera, ca o posibilă explicație a ceea ce li se întâmplă acum, că
nedreptatea lunilor anterioare și-a pus amprenta mult prea mult pe psihicul acestui nativ. Dacă se
lasă în voia acestor direcții, dacă deviază, atunci direcțiile spre care se îndreaptă se dovedesc a fi dea dreptul înșelătoare.
Nimeni însă nu-i obligă să ia o decizie categorică, nimeni nu-i constrânge să se hotărască
acum, la început de septembrie, încotro să pornească. Dacă au puțină răbdare și nu consideră că
iluziile de la începutul lunii sunt decisive atunci începând cu 6 septembrie, când Venus va intra în
mers direct, scorpionul va putea să facă o analiză corectă asupra mediului în care s-a integrat, să
pună un diagnostic precis și să reușească, să iasă din această încurcătură cu fruntea sus.
Deși în general această redresare a sentimentului sau psihicului la revenirea lui Venus la
mersul direct trebuie să fie coordonată de disciplină și atenție, de această dată scorpionul dorește
chiar începând cu după-amiaza zilei de 6 septembrie se rezolve o problema socială urgent. Asta
dovedește că în tot acest interval, cât Venus a fost retrograd, a suferit că a fost ignorat sau că nu i sa răspuns pe măsura așteptărilor. Problema așteptărilor pe care un scorpion o are de la cei din jur
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reprezintă acum una din marile probleme ale acestui nativ. În 8 septembrie, când Marte se va afla în
trigon cu Uranus, vor lua hotărâre împotriva unui subaltern, împotriva unui diagnostic stabilit în
prealabil sau împotriva unui abuz ce a fost săvârșit la adresa lor în ultima perioadă. Lucrurile
acestea însă nu se pot regla prin aceste hotărâri categorice, însă nu-l poți opri pe scorpion să-și pună
în practică această ambiție dacă cineva a abuzat de încrederea sa ori dacă l-a umilit. 9 septembrie
când Capul Dragonului se va întâlni cu Luna neagră se va vorbi despre greșelile, despre
redobândirea dreptului de a vorbi, de a se exprima, de a cântări lucrurile sau de a refuza ceva.
Această întâlnire a Lunii negre cu Capul Dragonului se realizează pe casa lucrurilor ascunse și
hotărârile acestea pe care un scorpion dorește să le combată deoarece anterior au fost abuzive, se
pot reedita însă departe de privirile sale. Vor constata abia peste aproximativ nouă luni ce s-antâmplat acum și cu prietenii apropiați au început un adânc și periculos proces de trădare. Nu ar
trebui să se simtă din nou umiliți de faptul că parcurg un context astral construit parcă intenționat
împotriva lor. Scorpionul trebuie să fie conștient că întotdeauna își rezervă dreptul de a gândi rău
periculos sau egoist împotriva unui colaborator și acest lucru va fi vizibil și în 9 septembrie, în acest
moment important, decisiv al destinului lor, când Mercur și Pluton se vor afla într-un unghi negativ.
Vor considera că își folosesc libertatea pentru a refuza, pentru a se ascunde, pentru a ignora
participarea la un proces social ori pentru a desconsidera pur și simplu o informație și vor primi din
jur același tratament. Deci cu alte cuvinte, nu sunt victime, ci participanți într-un proces conflictual.
Primele repercusiuni ale acestor orientări obscure vor apărea chiar din 12 septembrie când
Soarele și Chiron se vor afla într-un unghi negativ. În aceeași perioadă, Mercur și Uranus, planetele
care formează un cuplu ce permite accesul la profunzimile sufletești prin cunoaștere, îl îndeamnă pe
scorpion să se răzbune pentru a se face remarcați. Gândurile de acum sunt de fapt continuarea a
ceea ce a fost inițiat în 6 septembrie, când Venus a ieșit din mersul retrograd. Deci și celor din jur li
se pare că scorpionii nu fac altceva decât să reacționeze, să se exprime în mod liber și necondiționat
vor să recupereze mult la capitolul înțepături, umilințele la care au fost supuși. Este posibil ca în
cazul celor evoluați aceste umilințe să nu fi atât de dureroase. Dacă au fost suficient de atenți, de
deschiși și de inteligenți atunci aceste umilințe au fost doar sub formă verbală, sub forma unor ironii
sau rezultatul unor situații sociale obiective pe care nimeni nu le-a intenționat în modul acesta.
Chiar și aceste persoane evoluate vor dori să iasă din această schemă a binelui făcut benevol, vor
ridica din umeri spunând "dacă eu nu am primit că nu s-a putut, acum dacă eu pot de ce să ofer? ".
Scorpionii sunt avertizați că de fiecare dată când au avut de-a face cu aceste gânduri
niciodată nu le-a mers bine. Poate, pe moment, au rezolvat această problemă, au detensionat o
problemă personală și au putut merge mai departe însă de fiecare dată ecoul acestor atitudini s-a
întors împotriva lor cu greutăți suplimentare.
Asta înseamnă că dacă au astfel de gânduri ar trebui să-și pregătească încă de pe acum
arsenalul de instrumente de apărare pentru că persoana care nu va fi ajutată de scorpionul care poate
face acest lucru îi va răspunde, îl va acuza sau îl va trage la răspundere pe motiv că nu participă la
un proces social. Judecând această situație din punct de vedere moral sau spiritual refuzul
scorpionului de acum arată că acesta dorește să-și construiască un traseu egoist. Este posibil ca acest
traseu egoist să îl ducă la anumite rezultate care să îl mulțumească. Ceea ce va primi însă va fi prea
puțin în comparație cu cât ar putea obține dacă se asociază ori dacă lucrează în echipă. Este
adevărat, gradul de satisfacție în cazul scorpionului va fi mult mai mare dacă va obține de unul
singur ceea ce alții obțin în echipă. Scorpionul va fi singurul care va decide pentru el ce anume
preferă acum.
Mijlocul lunii septembrie devine foarte interesant pentru scorpion deoarece asteroidul Junon
nu va intra pe casa lucruri ascunse, iar Mercur se va afla pentru aproximativ trei săptămâni în mers
retrograd. Lucrurile acestea sunt din nou orientate împotriva scorpionului ignorant. Mânia va primi
o replică dură prin faptul că acest tip de scorpion va fi înlăturat dintr-o funcție ori nu va mai primi
susținerea socială pe care a avut-o până acum. Drept dovada astrală invocă atât unghiul pozitiv
dintre Saturn și Junon, cât și opoziția dintre Jupiter și Neptun. Dacă și-au dorit să obțină prin efort
propriu o anumită rezolvare atunci va fi forțat, împinsă sau expulzat din grup pentru a îndeplini ceea
ce și-a propus. Începând cu 17 septembrie când Mercur va fi în mers retrograd nici nu vor avea
putere de decizie atât de clar conturată sau de eficientă așa cum suntem obișnuiți că poate face. În
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18 septembrie Saturn va intra din nou în Săgetător pe casa hrănirii și dacă tot vor fi singuri
împotriva tuturor, dacă tot au fost îndemnați să-și definească singur anumite deziderate scorpionii
rupt echilibrul grupului de apartenența și trădează. S-ar putea ca unii să facă acest lucru prin acțiuni
de mare răsunet, printr-o mânie exprimată la nivel social ori prin amenințări care se sting imediat ce
vocea nu se mai aude, dar care vor fi duse cu mare atenție la îndeplinire.
De partea cealaltă avem scorpionii care au aspirații imposibile și care sunt conștienți că nu le
pot atinge de unii singuri. Aceștia fie că se interesează de administrație, de comerț, de politică, fie
că sunt ființe care doresc să își controleze până la o limită superioară impulsurile respectă un sfat
înțelept, caută omul care dorește să le ofere ajutor și arată un respect pe care până acum nu au fost
dispuși să îl ofere celor din jur. Diferența între scorpionul inferior și cel superior va fi acum atât de
mare încât cele două tipologii vor părea ca și cum ar fi din zodii diferite.
Intrarea Soarelui în zodia Balanță, eveniment care se va consuma în ziua de 23 septembrie,
va fi începutul unei perioade interesante. Dacă toate celelalte elemente astrale pe care le observăm
pe începutul zodiei Balanță vorbește scorpionilor despre responsabilitate sau despre sinceritate,
puterea de analiză, performanța pe care ar putea s-o obțină desprinzându-se de un rău pe care îl fac
intenționat reprezintă mijlocul prin care scapă de o tensiune fizică, se reglează și își descoperă un
traseu ocolit pe care ar poate merge fără să piardă nimic esențial. Ziua de 23 septembrie este însă
marcată și de trigonul pe care Venus îl împlinește cu Uranus sau de sextilul pe care Soarele îl
împlinește cu Saturn. Scorpionii vor avea de ales între o viață deschisă, încărcată de nesiguranța sau
una complicată, dar mai sigură derulată prin disciplină și seriozitate. Aceste decizii pe care se simt
îndreptățiți să le adopte vin să lucreze în cazul lor cu noțiuni noi. Proiectele de viitor au neapărată
nevoie de baza lor, adică una din cele două direcții. Astfel, în funcție de prioritățile pe care și le
stabilesc acum, va fi conturată schema demersurilor viitoare. În 24 septembrie Soarele se va afla în
conjuncție cu Capul Dragonului și chiar dacă greutatea pe care o resimt este cu mult mai apăsătoare
față de ceea ce li s-a întâmplat de-a lungul anilor în ultima perioadă sunt acum mai lucizi și pot să
selecteze o șansă din nenumărate ipostaze reușind să găsească rezolvarea pe cale diplomatică, deși
consumul va fi la fel de mare.
Nu încape discuție că momentul acesta în care Soarele le intră pe casa lucruri ascunse s-ar
putea să însemne și întâlnirea cu un efect negativ. S-ar putea ca starea de sănătate să le fie afectată,
să primească un diagnostic fals, să urmeze un tratament care să nu dea rezultate și să fie disperați că
nu știu ce li se întâmplă. Toate acestea sunt scrise în destin, toate aceste lucruri, situat situații
neobișnuite care vin cu mare ușurință aproape de ei sunt efectul cumulat al unor fapte săvârșite
anterior cu mare insistență. Cu alte cuvinte, ceea ce au dorit celorlalți li se întâmplă lor.
Marea tragedie a scorpionilor din această perioadă va fi dată de faptul că Mercur se află
acum în mers retrograd. Relația sa cu Pluton ar putea să le complice puterea de alegere. Din această
cauză, scorpionii au neapărată nevoie să își apropie oamenii sinceri și devotați capabili de
sentimente profunde și de o mare generozitate. Trecerea lui Marte pe casa protectorilor ar putea să
le ofere acestora șansa de a întâlni ființe remarcabile care să îi ajute să depășească acest impas. Ceea
ce vine cu intrarea lui Marte în zodia Fecioară este deosebit de interesant pentru că le aduce
acestora o suită de evenimente cu totul neobișnuite care promite un final pozitiv. Această
promisiune, după cum le spune aglomerare de planete de pe zodia Balanță, se desfășoară într-un
registru ascuns, departe de puterea lor de observație sau de înțelegere și tocmai de aceea li se va
părea scorpionilor că trăiesc momente cu totul ieșite din comun. Vor avea impresia că indiferent ce
aleg, indiferent de faptele în care se implică vor fi martorii unor evenimente speciale sau
protagoniștii unor întâmplări cu totul ieșite din comun.
Putem spune că această situație devine neobișnuită doar pentru scorpioni, deoarece se
combină inițiativa și ocultul într-un mod aparte. Întâlnirea Soarelui cu Junon, eveniment care se va
consuma pe 27 septembrie, confirmă aceste evenimente în lanț și susține necesitatea formulată de
scorpion cu puțin timp în urmă, acela care spune de faptul că dorește să-și ia propria viață în mâini.
Aceste elemente neobișnuite pe care scorpionul va trebui să le depășească în această lună
septembrie se vor regăsi și de-a lungul următoarelor luni până la finalul anului. Momentul de final
al lunii septembrie când Soarele și Mercur se vor afla într-o conjuncție strânsă pe casa a XII-a, a
lucrurilor ascunse, reprezintă și momentul când scorpionul poate, pe baza informațiilor pe care le-a
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acumulat de-a lungul acestei luni, să dezamorseze un conflict. Nu-și face planuri de viitor, așa cum
se întâmplă în cazul celorlalte zodii, însă își face autocritica, se analizează mai bine și ajunge la
concluzii interesante și utile pe care le va pune în practică în următoarele luni.

OCTOMBRIE
Soluții inedite. Inventarierea greșelilor celorlalți. Declarație de război. Se simt vulnerabili.
Aglomerație. Relații noi. Informații suplimentare. Caracterul subiectiv al relațiilor îi enervează.
Provocări pe bogăție. Blocaje afective sau informaționale. Demersuri mai vechi capătă sens.
Aspirații prea înalte. Avertizare. Ochiul furtunii. Descoperă un sentiment profund. Se orientează pe
un traseu nou. Confort. Examen în fața vieții. Combate singurătatea prin orice mijloc. O teamă este
accentuată. Valoarea capătă sens. Mobilizare prin muncă. Viața socială devine importantă.
Anticipează un eveniment. Caută liniștea.
În luna octombrie scorpionii au ocazia să-și rezolve o mare parte din problemele pe care nu
au reușit să și le rezolve de la începutul anului. În această primă decadă nu se va întâmpla nimic cu
totul special, ci doar vor fi pregătite anumite evenimente ce urmează să vină spre ei începând cu a
doua decadă a lunii octombrie. Este vorba despre faptul că Axa Dragonului trece de pe Berbec Balanța, pe Fecioară-Pești. Până în momentul în care se produce această trecere, valorile individuale
ale scorpionului vor căuta să se exprime prin adevărul care a fost verificat până acum. Astfel, 2
octombrie devine o zi reprezentativă la acest capitol în care scorpionul va căuta să scoată în
evidență relațiile sociale dominate de greșelile celorlalți sau compromise prin erori pe care aceștia
le-au săvârșit. Vor încerca sa intervină asupra acestor episoade prin informație concisă, putere de a
modifica schema de acțiune fără a declara război, fără a lupta în mod concret împotriva unui individ
sau împotriva a ceea ce individul lasă în urma sa. Acum când Mercur este în mers retrograd se afla
în conjuncție cu Luna neagră plăcerile scorpionilor devin surse de scandal. Nu înseamnă că sunt
altfel decât ale celorlalți, nu înseamnă că sunt probleme mult mai mari decât ale celorlalți ce
înseamnă că aceștia devin vulnerabili față de toți cei din jur prin lucrurile pe care nu le-au împărtășit
de la începutul anului și până acum. Sunt avertizați scorpionii acum că nu pot recupera timpul
pierdut, nici măcar imaginea pe care au pierdut-o nu o pot recupera din urmă. Se poate vorbi aici de
folosirea atenției într-o direcție constructivă. Este adevărat, presiunea majoră pe care o resimt
scorpionii acum, când planetele se aglomerează pe două zodii Fecioara și Balanță, ar putea să îi
îndemne să ia decizii incorecte, să se lase în voia unor excese ori să pună capăt unei relații.
Părăsirea unui prieten acum când planetele sunt atât de dure în mesajul lor este tradusă de un
scorpion ca fiind un moment de contact cu puținul, sărăcia, restricția sau marginalizarea. Cu alte
cuvinte, scorpionul care va fi acum părăsit de prieteni sau care nu se va mai înțelege acum cu
anturajul nu va putea spune că cei din jur sunt de vina, ci pe baza unghiurilor care se împlinesc
acum, se poate stabili că doar el este de vină.
Careul pe care Soarele și Pluton îl împlinesc în ziua de 6 octombrie și care va lega într-o
competiție neobișnuită casele XII și III, arată că scorpionii vor avea de suferit la capitolul
diplomație. Dacă nu ar fi fost planeta Uranus în plin tranzit prin zodia Berbec, adică prin casa a VIa, atunci această relație dintre Soarele și Pluton ar fi fost constructivă în sensul că scorpionii ar fi
putut să facă față unei provocări prin bogăție de informații ori prin acces la un arhivar. Din
nefericire, nesiguranța care vine din partea planetei Uranus arată că scorpionii se pierd într-o
confruntare tocmai pentru că nu dispun de resurse necesare ori informațiile pe care le dețin nu mai
sunt de actualitate. Este adevărat, nu totul în viața scorpionului se bazează pe informație. Ei mai au
și reacții raționale, mai au și trăiri, iar când se pune problema de sinteză nu toți fac apel la noțiuni
care le sunt clar formulat în minte, ci mai colectează și impresii de la cei din jur și le amestecă
printre cele pe care le dețin deja fără să aibă mustrări de conștiință că s-ar putea ca rezultatul să fie
foarte subiectiv. Din această cauză relația lui Mercur, aflat aproape de finalul perioadei sale de
retrogradare cu Saturn, arată că scorpionul nu este în stare acum să-și extragă din experiențele sale
ceea ce este de maximă necesitate. Cu alte cuvinte, se poate invoca aici un disconfort generat de o
cauză care va produce efecte într-un alt sector despre care anturajul va considera că se află sub
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tutela altor cauze. Depășesc astfel bariere însă nu pentru creștere și dezvoltare, nu pentru
armonizare, ci pur și simplu pentru a întruchipa o dezordine sau haos.
Pe 8 octombrie Venus va intra în zodia Fecioară, pe casa prietenilor și pentru scorpion acest
eveniment astral este de un real folos. Tot în casa prietenilor se află și celălalt benefic, iar scorpionii
reușesc acum din multitudinea de persoane care se roiesc în jurul lor să găsească vreo câteva cu care
să împărtășească aceleași impresii. Pentru început se asociază cu oameni care sunt la fel de
dezamăgiți ori la fel de scârbiți de viața pe care o trăiesc, apoi vor reuși să construiască împreună cu
aceștia directive noi și tot împreună cu aceste persoane să depășească anumite blocaje afective sau
informaționale.
În 9 octombrie Mercur își va reveni la mersul direct și atunci această problemă legată de
secretele personale sau de lucrurile care se desfășoară departe de puterea lor de observație se
transformă din vis realitate și scorpionii devin mult mai puternici prin ceea ce știu. Pentru că în
continuare Luna neagră se află pe casa a XII-a dorințele lor sunt greu de formulat sau atunci când
sunt împărtășite celorlalți le creează imaginea unor persoane ciudate. În 10 octombrie Capul
Dragonului va trece pe casa a XI-a și scorpionii vor să iasă din anonimat, lăsând în urmă această
viața ascunsă și se interesează de marile proiecte sociale. Dintr-o dată iubesc lumina, conversațiile
deschise lucrurile făcute până la capăt și pot să lase în urmă intrigile pe care le fac ceilalți sau la
care au participat pentru a reuși să-și împlinească aceste noi aspirații. Cea de a doua decadă a lunii
octombrie înseamnă pentru scorpion depășirea unor blocaje personale ceea ce s-ar finaliza cu un
rezultat bun. Este posibil ca această a ambiția scorpionului să ducă mult mai departe decât se
aștepta. Am putea vedea scorpioni altruiști, oameni politici sau ghizi spirituali. Capul Dragonului în
Fecioară arată că își doresc să devină mai disciplinați, dar nu singuri, ci împreună cu grupul de
apartenență ceea ce înseamnă că regulile în care au crezut până acum și pe care le-au frământat în
intimitate devin reguli de grup. Acesta este practic momentul când scorpionul ar putea să se
transforme dintr-o persoană ștearsă, dintr-o ființă pe care nimeni nu observa, într-un lider
carismatic.
Sunt avertizați scorpionii că dacă doresc să-și depășească această condiție nu trebuie să se
aștepte ca lucrurile să meargă de la sine. În 12 octombrie Soarele și Uranus vor fi în opoziție și ar
putea să descopere o parte din informațiile ascunse care au fost în ultima perioadă orientate
împotriva lor. Ceea ce află ar putea să-i ducă spre ruptură, să oprească dialogul cu acele persoane
ori pe subiectele respective și să intre într-o zonă întunecată care, prin suspiciune, îndoială sau
neîncredere, să-i corodeze din interior.
În mijlocul lunii octombrie am putea să vedem scorpioni care sunt atât de puternici încât să
poată schimba impresiile negative ale celor care le-au fost dușmani mult timp. Asta se întâmplă
pentru că Marte, guvernatorul nocturn al semnului lor, împreună cu Pluton, guvernatorul diurn al
semnului lor, se află într-o relație foarte bună și, în plus, când cele două planete ating trigonul
perfect Luna se află, de asemenea, în Scorpion. Momentul 16 octombrie reprezintă pentru scorpioni
ipostaza în care descoperă un sentiment profund ce se transformă până la sfârșitul anului într-o
cheie universală. Pe baza acestui sentiment reușesc să îi înțeleagă pe ceilalți, să aibă răspunsuri și în
aceste momente pentru un scorpion a avea un răspuns clar înseamnă extraordinar de mult. Mercur și
Luna neagră în 17 octombrie se vor afla în conjuncție și acest mesaj va susține relația proastă pe
care Venus și Neptun o împlinesc pe axa afectivității. Ceea ce nu le place vor duce într-o zonă
ascunsă ori vor proceda în așa fel încât să fie scos în evidență defectul celui pe care nu-l agreează
pentru ca toate celelalte calități ale acelor persoane să treacă în umbră. Au puterea să facă acest
lucru și, de asemenea, au puterea să influențeze acum opiniile celorlalți așa cum de-a lungul anului
2015 nu au reușit.
În 18 octombrie conjuncția lui Marte cu Jupiter care se consumă pe casa prietenilor va
deconspira această abilitate a scorpionului de a-i influența pe cei din jur cu ceea ce știe. De această
dată trebuie să știe foarte multe, să se exprime clar, direct și cu încredere. Este posibil ca o parte din
aceste informații pe care scorpionul dorește să le transfere să fie obținute prin căi mai puțin corecte.
Adică scorpionul să se ofere, să ajute pe cineva, să consilieze sau să își ofere umărul pentru ca o
cunoștință, aflată într-un moment dificil al vieții sale, să-și lipească fruntea și să plângă. Aceste
informații sunt folosite împotriva celor care suferă și acest lucru îl vor face cu precădere scorpionii
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care sunt inferiori. Pentru că Pluton se află pe casa educației primare de câțiva ani prezența lui
Jupiter în casa prietenilor poate fi pentru scorpioni o invitație de a pune în practică ceea ce au
învățat în ultimii ani. Tipul superior dă un examen, îi va convinge pe cei din jur că deține
cunoștințele necesare, că re experiența necesară pentru a se implica în proiecte ambițioase și poate
beneficia de o schimbare importantă a statutului.
Cea de a treia decadă a lunii octombrie înseamnă pentru scorpion relansare. Dacă în preajma
zilei de 22 octombrie când Pluton și Junon ating un careu perfect sentimentul de superioritate îi
îndeamnă pe scorpioni să considere că acesta este elementul greșit de care nu se pot dispensa, în 23
octombrie când Soarele le va intra pe semnul lor și Mercur Soarele Venus și Marte se vor implica în
multiple unghiuri scorpionii vor să-și ajusteze emoția la o nouă regulă. În continuare au zodiile
Fecioară și Balanța accentuate pe temă, însă din 23 octombrie Soarele intră pe semnul lor și o parte
a acestui sector zodiacal se eliberează.
Practic, una dintre cele mai importante probleme ale acestui interval va fi dată de
discrepanța dintre puterea lor de disimulare și teama de singurătate. Dintre toate aceste evenimente
astrale care se consumă la începutul celei de a treia decade a lunii octombrie conjuncția lui Mercur
cu Junon pare să fie una dintre cele mai importante. Valoarea acestui aspect nu rezidă doar îl
fuziunea celor două energii, ci și în faptul că acestea i se opune lui Uranus. Asta înseamnă pentru
scorpion opoziție dintr-o zonă necunoscută sau subminarea autorității prin manevre de culise.
Scorpionii evoluați sau cei care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală se vor
mobiliza prin muncă și vor putea să ierte adversarii care nu se aliniază standardelor. Având această
putere de transformare vor putea să implice și pe ceilalți în preocupările lor și ei vor face pe aceștia
părtași adevărului pe care îl deține. Chiar dacă viața socială a scorpionilor acum depinde foarte mult
de modul cum sunt administrate valorile personale marea problemă a acestei perioade pentru
scorpionul evoluat va fi dată de ușurință cu care primesc replici dure sau refuzuri din partea celor pe
care-i ajută. Va fi o grea misiune pentru aceste ființe, dar vor reușit să facă față pentru că au
conștiința faptului că sunt ființe deosebite și că dacă nu ar avea o putere superioară celor din jur, nu
ar primi încercări atât de mari.
Finalul lunii octombrie le aduce acestora probleme de conștiință construite pe marginea unor
dezamăgiri. Dacă reușesc să stea deoparte, dacă lasă în urmă anumite înțelesuri pe care le întorc pe
toate fețele în ideea că reușesc să le pătrundă înțelesul și mesajul, atunci vor putea să evite un
sacrificiu.
Opoziția pe care Mercur o împlinește cu Uranus arată că scorpionii refuză acum să învețe un
procedeu nou, refuză să accepte o autoritate și se revoltă mult prea ușor împotriva celor care
îndrăznesc să spună, să formuleze ori să indice o problemă care le aparține. Scorpionul nu accepta
acum să fie criticat, marginalizat sau pedepsit pentru că nu se consideră vinovat de nimic. Dacă știe
că greșește într-o direcție atunci în egală măsură știe că planetele de pe casa a XII-a, a lucrurilor
ascunse, protejează aceste informații de judecățile eronate ale celorlalți.
Luna plină care se împlinește în 27 octombrie în situația în care Soarele se află pe semnul
lor, iar Luna în casa parteneriatelor, le atrage atenția scorpionilor la regulile pe care le folosesc.
Regulile acestea nu sunt corecte, ei știu lucrul acesta și cu toate acestea dacă nu li se atrage atenția,
dacă nu sunt conectați nu au de ce să renunțe la ele. Se poate anticipa astfel că finalul lunii
octombrie înseamnă pentru scorpion un interval în care sunt privați de anumite avantaje materiale.
Aceste pierderi îi vor zdruncina în convingerile cele mai puternice sau în propria conștiință
arătându-le o cale greșită.
Finalul lunii octombrie îi găsește pe scorpionii în fața unui trigon foarte interesant și
constructiv. Relația bună a Soarelui de pe semnul lor cu Neptun de pe casa creativității le aduce
acestora puteri sporite, sentimente constructive sau capacitate de a gândi și a pune în aplicare o idee
sau un plan. Dacă vorbele sunt alese, dacă nu abuzează prea mult de această protecție astrală care îi
ajută să se situeze departe de anumite consecințe ale unor fapte sociale atunci finalul lunii
octombrie va însemna apropierea de liniște ceea ce este, de altfel, un moment unic. Anul 2015,
pentru scorpioni, nu prea înseamnă liniște.
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NOIEMBRIE
Complicații. Se simt revigorați. Puteri suplimentare. Însușesc abilități noi. Se ascund mai
bine. Se îmbracă în hainele celorlalți. Inspirație. Se afișează printr-un nou talent. Apel la lucruri
ascunse. Intrigi. Demersuri complicate. Nu vor să dea explicații. Inteligență practică. Devin
catalizator pentru proiectele celorlalți. Reacționează frumos la sentimentele celorlalți. Renume,
faima, ascensiune. Performanță socială. Modificarea obiceiului alimentar. Avertizare pe ingerarea
unor substanțe periculoase. Îndemn la măsură. I ajute pe ceilalți. Reacții frumoase față de nevoile
celorlalți. Calitățile sunt mai multe decât defectele.
Această notă complicată pe care am remarcat-o în ultima perioadă și care nu a fost regăsită
în forma aceasta în prima parte a anului, dă semne că se amplifică. În 2 noiembrie, când Mercur le
intră pe semnul lor, scorpionii sunt revigorați, puternici și fascinați de lucrurile ascunse. Aceste
lucruri ascunse nu pot fi administrate încă, dar exercită asupra lor o atracție teribilă îndemnându-i
să fie preocupați de ceea ce nu este accesibil omului comun. Din această cauză se simt motivați să
investească în aceste direcții și să se asocieze cu oameni discreți care sunt puternici prin faptele lor,
prin gândurile și prin sentimentele pe care le dețin. Prin această atracție pe care scorpionul o
exercită asupra acestor persoane își dovedește lui însuși că a evoluat.
Această situație este oarecum ciudată pentru că scorpionul dorește să se folosească de
progresul moral sau educațional al acestor persoane mințindu-se că prin această asociere beneficiază
și de același progres. În realitate, acum, scorpionul este doar ascuns și, doar în anumite cazuri, poate
chiar izolate, avem de-a face cu nativi vizionari.
Accentuarea casei a XII-a îi avantajează doar pe scorpionii care lucrează pentru purificarea
spiritului, pentru elevarea
spirituală și care nu se lasă
în voia sentimentului de
supraapreciere. Pentru că
în cazul tuturor, momentul
acesta de început al lunii
noiembrie
înseamnă
contactul cu elementele
care schimbă calitatea
vieții prin fapte, scorpionul
va fi acum tentat să se
îmbrace
în
faptele
celorlalți. Dacă face parte
din
categoria
tipului
superior, atunci rezultatul
este unul bun pentru că
preiau exemplele celorlalți,
se lasă modelați de conținutul acestora și rezultatul va fi unul bun. În caz contrar, ziua de 3
noiembrie ar putea să fie reprezentativă la acest capitol arătând, nu viziunea specială a unui om
profund, ci chipul sinistru al unei ființe măcinată de invidie. Jupiter și Chiron se vor afla într-o
poziție perfectă și sentimentele scorpionilor vor intra în criză. În primul rând, vor pierde liniștea,
apoi vor pierde prietenii devotați, oamenii care, pe lângă lucrurile frumoase pe care le-au împărtășit
au îndrăznit să le mai facă din când în când și câte o observație.
Faptul că acum în această perioadă beneficiază de trecerea Soarelui prin semnul lor arată că
oricât de adânc se vor scufunda în probleme vor avea puterea să iasă prin firea lor, prin ceea ce știu
să facă mai bine prin norocul pe care-l au ori pe șansa pe care și-au construit-o din timp. Relația
bună pe care Mercur o are cu Neptun arată că sunt inspirați și că, în general, aceste pericole mari
care plutesc în jur pentru cei născuți în zodia Scorpion pot fi evitate cu un minimum de mobilizare.
Asta înseamnă că scorpionii au puterea să descopere ceva bun la ei înșiși, poate chiar un talent, o
sensibilitate, ar putea acum să descopere că pot citi mai repede, pot dansa foarte bine, pot observa
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caracterul oamenilor de la o simplă privire sau mai mult se pot adânci și în lumile nevăzute pentru a
extrage de acolo o informație valoroasă. Casa a XII-a îi face pe scorpion interesați de calea
spirituală, de iluminare de ambiția de a progresa rapid pentru a se dezice de tot ceea ce înseamnă
suferință umană. Până pe 8 noiembrie când Venus va intra pe casa lucrurilor ascunse vor avea și
multiple oportunități, șanse de a se întâlni cu oameni care gândesc și simt la fel. După data de 8
noiembrie când Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse scorpionul simte nevoia să se izoleze.
Pe casa a XI-a le-au rămas puține elemente astrale și de aceea toată această ecuație astrală îi
sugerează scorpionului că a făcut o selecție. Unii vor spune că preferă să iubească o singură
persoană, să facă un singur lucru, să se ocupe de un singur demers și renunțând la celelalte lasă în
urmă de fapt și demersurile, și persoanele care erau implicate și cu care ar fi trebuit să relaționeze.
În 9 noiembrie Soarele și Chiron vor veni spre acest nativ cu informații noi. Se vor simți
atrași de lucruri vechi, de clasic de tradițional de ceea ce a însemnat mulțumire, încântare, fericire în
perioada sa de formare. Scorpionul acum se simte puternic răscolind prin lada cu amintiri și
încercând să rememorez ei ce anume îl motiva, îl făcea mai puternic sau ridica deasupra celorlalți
pe vremuri.
În 10 noiembrie Mercur se va afla în conjuncție cu Capul Dragonului pe final de zodiei
Fecioară și își vor face din aceste preocupări de moment sau din aceste direcții temporare reguli la
care vor reveni de-a lungul anului următor.
Dacă pentru celelalte semne zodiacale a doua decadă a lunii noiembrie înseamnă explorarea
unor probleme până la o limită destul de complicată, pentru scorpion înseamnă plutire. Conjuncția
lui Marte cu Capul Dragonului din 10 noiembrie înseamnă pentru ei curaj, iar acest curaj poate fi
folosit pentru a se menține în această aventura vieții pe care au inițiat-o de curând.
În felul acesta, scorpionul reușește sa atragă atenția celor din jur prin eficiența lucrului, prin
diversitate sau prin rezistență la efort. Practic, întreaga decadă a doua a lunii noiembrie înseamnă
lecțiile viață la capitolul rezistență. Este adevărat, limitele rezistenței pentru un scorpion sunt mult
mai mari decât spune sau decât se vede din afară. În general, sunt firi profunde care pot lucra în
condiții grele sau se pot adapta în orice condiție fără să își modifice interiorul și fără să se amestece
cu cei cu care interacționează. Din exterior unii vor spune că sunt inteligenți, isteți, că au o
inteligență practică cu totul specială, că se adaptează în orice condiție însă acest mod de a fi nu este
o întâmplare, ci a fost construit în mod deliberat cu mare atenție încă din perioada de formare. Asta
înseamnă că acum în a doua decadă a lunii noiembrie scorpionii vor deveni catalizatori pentru
proiectele celorlalți. Pentru că îl au în continuare pe Pluton pe casa educației primare scorpionul
dacă nu se dezvăluie învață multe de la cei pe care îi ajută. Pentru că acum se interesează de ceea ce
se află dincolo de aparente va reuși să vadă cum reacționezi oamenii în intimitate, care sunt primele
gânduri în condiții de stres, în momente delicate și cum se bucură atunci când nu-i vede nimeni.
În 12 noiembrie Marte le va intra pe casa lucrurilor ascunse și vor beneficia de această
protecție a ocultului, a necunoscutului, reușind să iasă din orice încurcătură printr-un element de
factură personală, nu printr-o conjunctură ce ar putea, la un moment dat, să-i fie favorabilă. Vor
avea impresia că-și controlează evenimentele vieții și că în sfârșit au revenit la o stare de
normalitate în care se desfășoară foarte bine.
Cei care au acum în preajma lor un scorpion vor simți care este puterea acestora și cât de
departe pot merge în a susține sau încuraja ori în a scoate dintr-o stare proastă ori din probleme pe
cineva aflat în dificultate. Mobilitatea scorpionilor de a se desfășura în tenebre este atât de mare
încât în această perioadă, în aceasta a doua decadă a lunii noiembrie vor putea demonta minciuni
teribile care au fost crezut de cei din jurul lor de-a lungul întregului an. Practic, aceasta este una din
componentele pe care le înțelege și le folosește foarte bine acum. Comedia umană, disprețul față de
ceea ce este dus mai departe prin defect de caracter, nu prin neputință, va deveni ținta acțiunilor
unui scorpion dornic să se facă util celorlalți. Procedând în felul acesta ar putea să-i vindece pe cei
din jur, să-i încurajeze atât de mult și să-i ducă foarte aproape pe izbânda finală însă nu vor putea
să-i însoțească pe aceștia până în ultimele clipe. Scorpionii au în continuare o greutate personală pe
suflet, sunt în continuare sunt marcați de ceea ce nu au reușit să acumuleze, de greutățile pe care leau avut încât la un moment dat vor renunța să-i mai însoțească. Ajutorul pe care-l oferă este însă
unul real și puternic. În ziua de 17 noiembrie, când Soarele și Mercur se vor afla în conjuncție și
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când Venus și Luna neagră vor ocupa același grad, scorpionii vor dovedi o forță de excepție. Acesta
este momentul când se vor ridica deasupra celorlalți indicând o finalitate, atrăgând atenția asupra
unor probleme sau descoperindu-se pe sine așa cum nu au făcut de-a lungul acestui an.
În 18 noiembrie Neptun își va reveni la mersul direct și nu vor mai fi atât de triști sau
complexați de problemele personale pe care nu sunt în stare să-și le rezolve încă. Pentru că până în
acest moment au ajutat, s-au interesat de problemele celorlalți, din 18 noiembrie încolo primesc
răspunsuri. Este adevărat, nimeni nu este perfect în fața unor probleme atât de mari. Scorpionul însă
reușește acum într-un mod personal să-și încânte sufletul. Nu înseamnă însă că face acest lucru
împotriva celorlalți. Dacă cei din jur se simt abandonați sau răniți de atitudinea pe care o are un
scorpion ori de ceea ce preferă în această perioadă nu înseamnă că acesta se află acum pe o altă
poziție, nu înseamnă că scorpionul este împotriva lor, ci că dorește să se ocupe și de sine.
Intrarea Soarelui în zodia Săgetător le aduce acestora un plus de magnetism, dar și
preocupări pentru îmbunătățirea situației materiale. Săgetătorul înseamnă pentru scorpion o
exprimare la scenă deschisă, iar adevărul dreptatea sau performanța sunt acum elemente cu care
scorpionul se hrănește. Dar 24 noiembrie înseamnă și opoziția lui Venus cu Uranus pe axa caselor
VI - XII ceea ce înseamnă că scorpionul are acum nevoie de o hrănire nouă. Este posibil ca anumite
schimbări care s-au produs în viața sa în ultima perioadă să-și fi pus amprenta asupra sănătății
fizice, asupra obiceiurilor pe care acesta și le-a format în timp. Obiceiul alimentar este primul vizat
și aici opoziția lui Venus cu Uranus le aduce scorpionilor surprize. Nu putem vorbi de ingerarea
unor substanțe periculoase, nici de înclinație către substanțe cu efect psihotropic, ci doar de
intoleranța la anumite alimente sau de o digestie mai lentă. Asta se întâmplă nu pentru că se află
Soarele pe casa a II-a, nu doar pentru că Saturn este poziționat acolo și se creează un ușor
dezechilibru, ci faptul că sunt accentuate anumite zone ce îndeamnă scorpionul să acționeze în forță
pe durată scurtă de timp.
Asta înseamnă că sunt suprasolicitați și dacă nu au o disciplină aparte pe care să o folosească
în această zonă orice tulburare emoțională, orice nemulțumire, fie și numai de scurtă durată îi
afectează.
Totuși, pentru ca au un ritm de viața parte, pentru că au fost atenți și prevăzători, dar și
pentru că s-au înconjurat cu oameni care nu îi solicită foarte mult și le cer ajutorul și se mulțumesc
cu cât primesc din partea scorpionilor, relația bună dintre Marte și Saturn pentru scorpion arată o
protecție de care beneficiază în aceste momente. Vor vorbi despre valori personale și le vor arăta în
așa fel încât cei din jur să vadă scorpionul excelând și la acest capitol un exemplu.
Finalul lunii noiembrie nu este chiar atât de simplu pentru scorpion pentru că începând cu
Luna plina care se împlinește în 26 noiembrie sunt atrași în complicații sociale. În general, această
perioadă este dificilă pentru toată lumea pentru că face trimitere la anumite tulburări de factură
morală și care se declanșează chiar cu Luna plina din 26 noiembrie. Scorpionul va resimți mai mult
în zona sentimentelor acest refuz al societății față de greutățile individului. Asta înseamnă că dacă
dispun de resurse vor avea multe solicitări din jur, prea mulți prieteni în probleme pe care trebuie
să-i salveze și atunci hotărăsc dintr-o dată că nu e treaba lor și deci fiecare să se descurce după cum
poate. Reacția lor produce multă tristețe în jur însă așa trebuie să fie, scorpionul nu este doar
vindecător, ci poate fi și torționar, iar înțeleptul, indiferent în ce zodie, în fața unor reacții de genul
acesta, apleacă fruntea și mulțumește cerului pentru ceea ce primește. Dacă cineva îndrăznește să se
revolte împotriva unui mesaj venit printr-un scorpion sau creat de acesta va vedea că nu dispune de
resursele necesare și că la o agresivitate acest nativ va putea răspunde cu o agresivitate și mai mare.
Finalul lunii noiembrie înseamnă o dezamăgire pentru scorpion însă reușesc să învețe din
greșelile proprii, să arate că nu sunt slabi, că vocea lor poate fi auzită foarte departe și că rolul lor
acum, pe finalul anului 2015, este acela de a-i ajuta pe ceilalți, de a găsi soluții la problemele
exterioare, pentru că în privința sa dacă el nu se poate ajuta atunci nu există nimeni în preajmă care
să facă mai bine decât el lucrul acesta. Asta înseamnă că vor fi disciplinați, atenți, coerenți în mesaj
și interesați să țintească din nou către o poziție socială. Având planeta Marte pe casa lucrurilor
ascunse dispun de un avantaj nespus, nevorbit, nedeclarat însă sunt avertizați că iminenta conjuncția
lui Marte cu Luna neagră arată că pot abuza de această șansă și în loc să obțină atenție pe calități
obțin atenție pe defecte.
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DECEMBRIE
O nouă formă de expresie. Sentimentele se rarefiază. Se gândesc la bani. Au nevoie de
protecție. Cedează în fața unei presiuni. Pierde la capitolul valori personale. Primesc un
avertisment. Promit și nu se țin de cuvânt. Eleganță. Se tem de sărăcie. Sentimentele curate sunt
inventariate. Trăiesc frumos. Apel la educație. Nevoie de a sprijini un personaj puternic pe credit.
Urmăresc o realizare socială. Vor să se izoleze. Identificarea unor piste false. Accentuarea unei
dorințe periculoase. Se grăbesc. Eliberare de o mare presiune. Se simt puternici prin hotărâre.
Analiză. Se pregătesc pentru un mare eveniment.
Luna decembrie le aduce scorpionilor întâlnirea cu noua formă de expresie. Multe din
problemele cu care s-au confruntat de-a lungul acestui an se rarefiază și o parte dintre ele chiar se
rezolvă. Nu același lucru se poate spune în prima zi a lunii decembrie când întâlnirea lui Marte cu
Luna neagră aduce un eveniment nefericit care este pe punctul să le modifice un traseu. Dacă sunt
dispuși să facă un sacrificiu, dacă nu vor să renunțe la conduita lor, dacă nu-și încalcă un principiu
atunci depășesc acest moment cu brio, în ciuda faptului că tot ceea ce se află în jur va arăta
fragmentare, scepticism sau distrugere. La începutul lunii decembrie se vor gândi la bani, la
achiziții, investiții și vor dori să își pună în aplicare ideile îndrăznețe și consideră că au acum o
șansă aparte. Este adevărat, au o șansa aparte pentru că pe casa protectorilor se află Capul
Dragonului și Jupiter, semn că pot sfida invidiile celorlalți și se pot ridica la nivelul propriilor
așteptări.
Nu se poate însă adapta la noi lecții de viață. Luna decembrie și implicit începutul acestui
interval nu-i ajută pe scorpioni să învețe lucruri noi, să-și însușească informații utile și nici să își
calibreze voința pe noile directive ale prezentului. Asta înseamnă că pentru a reuși au nevoie de
valori solide și acest mesaj, care va vorbi despre ei, până pe 5 decembrie, când Venus le va intra pe
semnul lor, accentuează și mai mult ideea că la începutul lunii nu trebuie să cedeze în fața unui
pericol. Cu cat vor fi mai atenți la ceea ce au de înfăptuit, cu cat vor fi mai reținuți în a risipi
achizițiile lor cu atât mai disciplinați se vor dovedi la începutul lunii când Mercur și Chiron se vor
afla într-un careu sau pe 4 decembrie când Mercur și Jupiter vor împlinii același unghi, adică un
careu. Cel mai mare pericol al acestei perioade este dat de pierderea unor valori personale cu
promisiunea că pe viitor acestea vor fi răzbunate adică vor primi mai mult și din mai multe domenii.
Pentru că este vorba de Luna neagră scorpionii sunt avertizați că acest tip de acțiune li se va părea
epuizantă și total nesigură, deci este indicat să fie prudenți și să pun accentul pe valorile personale,
nu pe promisiuni sau iluzii.
Știm ca în probleme în care se cere rațiune, logică sau luciditate scorpionii se descurcă cel
mai bine însă se complică foarte mult când intervin sentimentele. Din 5 decembrie, de când Venus
le intră pe semnul lor, au probleme cu sentimentele și pot cădea într-un romantism complicat. Deși,
în general, poziția lui Venus în Scorpion înseamnă spirit critic, detașare sau o reținere în cazul lor,
acum aceasta se va transforma în nevoie de a se exprima altfel. Dacă nu vor uita repede că începutul
acestei luni a conținut un avertisment referitor la această exprimare, la a gusta din iluzie sau din
destinderile păguboase, atunci trecerea lui Venus în semnul lor îi ajută să se controleze și în același
timp să se prezinte față de cei din plin jur mai frumos mai elegant, mai distins, mai profund.
Chiar dacă lucrurile acestea se desfășoară de o manieră nouă pentru ei faptul că Venus se
află în semnul lor înseamnă o degajare de o mare parte din probleme și ceea ce rămâne nerezolvat
se ascunde de privirea celorlalți, ceea ce înseamnă un succes din punct de vedere social sau pe linia
de unde se așteaptă să primească așa ceva. Din nou, scorpionii sunt informați că această nouă
expresie, această nouă libertate afectivă va trebui luat în serios pentru că în 8 decembrie Mercur va
avea o relație proastă cu Axa Dragonului și vor fi sărăciți de idei ori inspirați să-și facă rău singuri.
Dacă vor fi echilibrați din punct de vedere afectiv atunci și mintea se va elibera de prejudecăți, se va
lumina, iar nevoile vor fi controlate cu mai multă atenție. Este imperios necesar să țină cont de acest
avertisment pentru că Soarele pe casa hrănirii îi va îndemna acum să renunțe la ceea ce le era util,
adică la îndemnul cu care au luat contact încă de la finalul lunii noiembrie. Acum au nevoie să se
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hrănească cu ceea ce este sănătos, nu doar în mod fizic, ci și prin gânduri sau sentimente curate. Dar
pentru că, în general, sunt ființe lucide, au un simț al pericolului destul de dezvoltat, nu susținut pe
teamă, așa cum se întâmplă în cazul zodiilor Fecioară, Capricorn sau Rac, ci dintr-o luciditate
mereu vie, mereu alimentată de voință sau ambiție.
În a doua decadă a lunii decembrie scorpionii se simt bine. Provocările care au venit spre ei
în mod ascendent și schimbările de vibrație produse de trecerea lui Mercur în Capricorn și al lui
Junon în Scorpion arată că au mai multă libertate de expresie și se pot desfășura cu mai multă putere
într-o zonă unde dețin mai multe informații. Mercur în Capricorn înseamnă Mercur pe casa a III-a a
educației de care știm, din observațiile anterioare, cât de multă nevoie au avut scorpionii. Unii s-ar
putea să facă declarații de război pentru că numai la asta s-au gândit în ultima vreme, cei mai mulți
însă vor lua o hotărâre puternică și vor dori să nu se abată de la ea nici în anul următor. Luna nouă
care începe pe 11 decembrie îi pregătește pentru ceea ce va însemna anul 2016, căutând semne bune
de care să se lege pentru a spera într-o viață mai bună. Spre deosebire de alte zodii, scorpionul chiar
găsește motive de bucurie, de încântare sau de reușită. În 14 decembrie, când Soarele și Jupiter se
vor afla într-un unghi negativ, nevoia lor de dreptate le va aprinde voința și mai mult și le va
complica relațiile. Vor fi asprii, iuți la manie, dar dispuși să facă educație cu cei care nu s-au trezit
încă, cu cei care nu văd lucrurile așa cum le văd ei cu condiția să nu opună rezistență. Vom vedea la
mijlocul lunii decembrie scorpioni care dau lecții, care sunt profesori și care își îndeplinesc această
misiune foarte bine.
Pot să facă acest lucru doar pentru
că golul informațional din ultima perioadă
i-a determinat să caute tot felul de
informații și să se pregătească pentru
momentul acesta. Ei nu-și modifică
conduita, nu se schimbă, nu se prefac în fața
unui anturaj mobilizat acum în jurul nevoii
de dreptate, ci scot la lumină preocupări pe
care le-au avut în ultimele două luni. Cu
Mercur pe casa educației primare se
adâncesc acum în informații și le asimilează
cu o sete teribilă.
Dacă vor exista în jurul lor oameni
care vor pune la îndoială această putere
nouă a scorpionilor în preajma zilei de 17
decembrie impresiile lor se vor modifica.
Dacă nu reușesc să se adapteze la ritmul de
lucru al scorpionului, acum prezentat întrun mod aparte, se vor autoizola și vor
critica experiența scorpionului pentru că de
fapt nu o înțeleg. 18 decembrie înseamnă și
unghiul negativ dintre Mercur și Luna
neagră sau relația proastă a Soarelui cu Axa
Dragonului ceea ce înseamnă, pentru scorpion, o greutate în plus. Nu-și pierd însă voința și nici
încrederea, sunt inspirați și atenți la procesul de lucru în așa fel încât până și o stare de nervi, de
furie, de nemulțumire se poate transforma într-o motivație pentru a reuși.
Planetele acum, în cazul scorpionilor, se grupează în partea nordică al zodiacului, ceea ce
înseamnă că fondul afectiv, emoțiile, impresiile personale sunt elemente la care vor apela cu
precădere. Cei care nu lucrează cu noțiuni de genul acesta, vor considera că scorpionii au prea multă
îndrăzneală în această perioadă și nu își pot controla dorința de dominare. În realitate, ei sunt
îndemnați să simtă complex și în această exprimare afectivă creativitatea are un rol foarte
important. Este adevărat, unii dintre ei se vor implica în jocuri periculoase, însă tabloul care include
un scorpion în aceasta a doua decadă a lunii decembrie urmărește să pună pe picioare o afacere sau
să facă eficient un demers public.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

707

Puterea concentrată de care dispun acum la finalul anului 2015 îi îndeamnă pe aceștia să
depășească anumite dificultăți și să recupereze o parte din timpul pierdut. Pentru că au planeta
Venus pe semnul lor, acele dureri sufletești care l-au complicat planurile de-a lungul anului, care au
făcut să considere la un moment dat chiar că trebuie să se izoleze, îi îndeamnă acum să se exprime
și fac o impresie foarte buna.
Ultima decada lunii decembrie le aduce acestora mai mult optimism. Chiar din 22
decembrie, când Soarele va trece pe casa a III-a, a comunicării, scorpionii se simt eliberați și mai
mult de o mare presiune. Până în 26 decembrie când Uranus își va reveni la mersul direct își vor
face planuri să corecteze anumite demersuri care nu s-au desfășurat după cum au dorit sau să-i
îndrepte pe ceilalți pe un drum bun. Asta înseamnă că vor identifica foarte ușor pistele false,
teritoriile iluzorii sau vor pune cu mare precizie un diagnostic.
Legătura specială care se construiește între casele I și XI prin sextilul pe care Venus și
Jupiter îl împlinesc, le vorbește scorpionilor despre un moment special al vieții lor. Este adevărat în
fiecare an avem de parcurs cel puțin de două ori acest unghi însă acum se extrage din acumulările
personale și se prezintă către societate, către cei din jur, către anturaj sau către grupul de
apartenență, informații care au fost acumulate în ultima vreme după ce vreme de câteva luni au
tânjit după ele. Cu alte cuvinte sunt într-o fază ascendentă de expresie personală, de dezvoltare când
până și funcțiile vitale, organismul, participă la această desfășurare.
Faptul că o mare parte din dispunerile astrale ale acestui moment se construiți pe emisfera
estică, această nevoie de deschidere și de dezvoltare ar putea să facă apel la anumite experiențe
neplăcute însă doar cu scopul de a le modifica, adică de a implementa în grupul de apartenența idei
noi. Cu alte cuvinte, scorpionul construiește urmând ca în prima parte a anului următor să obțină
primele rezultate. Nu este nicio surpriză ca având în continuare planeta Venus pe semnul lor și
beneficiind de puterea de a transforma totul în avantaj propriu prin intermediul lui Marte scorpionii
s-ar putea să fie puțin cam subiectiv în mesajul pe care-l transmit. De această dată însă
subiectivismul lor se apropie mai mult de toleranță decât de agresivitate. Vor fi duri răi și
intransigenți doar scorpionii inferiori care nu înțeleg ce înseamnă evoluție și nici nu vor să se
supună recomandărilor celorlalți pentru a se regăsi pe o cale.
Finalul lunii decembrie înseamnă accentuarea acestei dorințe de a face o impresie bună și de
a smulge declarații din partea celor cu care colaborează. Uranus își revine la mersul direct și asta
înseamnă că raporturile profesionale se modifică. Zona muncii, aceea suficientă de încărcată,
zdruncinată s-au mobilizat în prima parte a anului, aceea care a încerca o relansare la începutul lunii
iulie, oferă acum scorpionului multiple satisfacții. Este posibil ca de această dată istoria să se repete
adică scorpionul să beneficieze în continuare de anumite avantaje care îi vin prin colegi de serviciu
sau anumite privilegii pe care un superior ierarhic i le oferă.
Nu le va fi rușine dacă va greși însă se va strădui ca pe de o parte impresia să rămână așa
cum este, iar de parte cealaltă să obțină succes în elementele noi pe care dorește să le integreze
procesului muncii. S-ar putea ca singurele probleme pe care să le traverseze acum să fie date de
faptul că nu mai au timp să-și pună în practică aceste idei. Se eliberează de o parte din ele și îi
eliberează și pe cei din jur cu care avea o înțelegere. Asta înseamnă că vor să evite întârzieri și se
simt puternici să hotărască chiar și în locul celorlalți mai ales că Soarele și Neptun se întâlnesc pe
29 decembrie într-un unghi pozitiv. Această problemă se conturează însă doar la nivel intim. Ei sunt
singurii care stabilesc dacă pot merge mai departe sau nu. Anturajul îi dă scorpionului un feedback
pozitiv și aici ar putea să fie o problemă doar pentru cei care nu au suficient discernământ, care sunt
în perioada de formare ori nu au avut acum răgazul necesar să-și tragă sufletul și să se bucure de
lucrurile frumoase care apar acum în preajma lor.
Pe 30 decembrie Venus va intra în Săgetător pe casa a II-a și asta înseamnă promisiuni
bune, frumoase pentru scorpion adică întâlnirea cu norocul pe care l-au căutat. Unii s-ar putea să
obțină câștiguri importante, alții vor obține numai promisiuni. Cert este că acest frumos final de an
înseamnă în egală măsură și un frumos început de an pentru 2016.
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SĂGETĂTOR

“Viaţa e o succesiune continuă de imagini ale unor întâmplări.”
(Valeriu Lazarov)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

CONSTANTIN GHIULAI
(1/13.12.1898, Ulești, jud. Ialomița -23.09.1976. București)

Inginer (transporturi)
A început Institutul Electrotehnic din
București în 1918, dar a fost mobilizat și trimis
în Basarabia. A devenit subofițer activ în
artilerie. Trimis la Versailles
pentru școala de ofițeri tehnici în
specialitatea tancuri, unde a
terminat ca șef de promoție și a
concurat pentru o bursă de studii la
Politehnică.
A
absolvit
Electromecanica la București. A
organizat, condus și dezvoltat
Serviciul Motorizări din Direcția
Tehnică a Ministerului înzestrării
Armatei
(1935-1946),
în
conexiune cu uzine din Germania și
Cehoslovacia. În perioada războiului a fost
numit responsabil-coor-donator al proiectării,
experimentării, organizării fabricației și
realizării tractorului rapid cu șenile DT-1 pentru
artilerie, în colaborare cu uzinele Rogifer, Reșița
și Ford. În august 1946, la cerere, i s-a aprobat

trecerea în rezervă cu gradul de colonel-inginer.
A lucrat în Ministerul Metalurgiei, ca șef al
Secției standardizare, control tehnic și
documentare
din
Direcția
Siderurgiei, unde a participat, printre
altele, la elaborarea primelor circa
150 de proiecte de STAS-uri privind
fontele și oțelurile. A organizat, pe
baze moderne, serviciile de control al
calității fabricației în cele circa 30 de
întreprinderi siderurgice subordonate
în acel timp Direcției Siderurgiei. În
ianuarie 1952 a fost transferat din
Ministerul Metalurgiei la Academia
Tehnică Militară. Din 1940 a fost și profesor la
Facultatea de Mecanică a Politehnicii din
București (specialitățile automobile și tractoare,
automobile și tancuri). A avut o contribuție
importantă la realizarea primelor autocamioane
românești.

VICTOR ILIU
(24.11/7.12.1912. Sibiu - 4.09.1968. București)

Regizor de film
A absolvit Institutul Unional de Artă
Cinematografică din Moscova ca elev al lui
Eisenstein. A dat noua direcție a
cinematografiei
românești de
după al Doilea Război Mondial,
fiind o voce nouă alături de Jean
Georgescu, regizor care și-a
continuat activitatea începută în
perioada interbelică. A modernizat
raporturile dintre personaje, rolul
peisajului și tematica, astfel încât,
practic, toți regizorii perioadei
socialiste se raportează la stilistica
lui. A început ca asistent de regie
încă din perioada războiului: Sub
semnul bunului samaritean, 1942;
România agricola, 1942; Crucea
Roșie Română, 1943; Școala de

dans Liciu, 1943; Lucrări Agricole, 1944;
Sanatoriul Moroeni, 1945; Filme: Procesul
criminalilor de război din
fostul Guvern Antonescu și
execuția lor, 1946; Vizita
mareșalului losip Broz Tito în
România, documentar, 1948;
Anul 1848 după stampele
vremii, documentar, 1948; În
sat la noi, 1951; Mitrea
Cocor, 1952; O scrisoare
pierdută, 1953; Bălcescu,
1953; Moara cu noroc, 1957;
Comoara din vadul vechi.
1964. N-a mai lucrat în
perioada Ceaușescu. Laureat
al Premiului de Stat.
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VALERIU LAZAROV
(20.12.1935. Bârlad - 10.08.2009, Madrid)

Producător de televiziune
A absolvit Institutul de Teatru și
Cinematografie la București.
Este,
alături
de
Titus
Munteanu,
unul
dintre
producătorii
fondatori
ai
Televiziunii Române și s-a
ocupat în mod special de
formatele de divertisment. A
lansat pe Coca Andronescu,
Trio
Grigoriu,
Mircea
Albulescu, Margareta Pâslaru
(cu aceasta a produs emisiuni premiate la
Montreux și Monaco în 1960). A rămas în

Spania în 1970 și a lucrat la televiziunea
spaniolă de stat zece ani.
Consilier de producție la
televiziunea italiană Canal
Cinque
și
prieten
cu
Berlusconi, a lansat mari
formate de divertisment. A
revenit în România în 1999 și a
preluat formatele italienești:
Surprize, surprize; Iartă-mă;
Din dragoste. Filme: Sumarissimo, 1978; „Cuéntame“ Yesterday, 2006.
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Progres. Transformarea adâncă și de durată. Nevoie de recunoaștere. Sentimente confuze.
Suferință transformată în progres. Lucruri ascunse. Neglijență. Echilibru prin apel la viața de
familie. Nevoie de succes social. Modificarea punctului de vedere. Imaginație. Se orientează
pozitiv. Improvizație. Descoperă noi valori. Mare consum psihic. Schimbări importante. Se simt
urmăriți. Prietenii de durată. Sunt invitați să facă dovada spiritului practic.
2015 este pentru săgetători un an al progresului. Multe din evenimentele care vor veni spre
ei în acest an vor purta amprenta unei transformări adânci și de durată. Sigur, vor exista și săgetători
care vor refuza acest progres și este de la sine înțeles că maniera în care o vor face va lăsa urme
adânci pe corpul social, impresii proaste comunității și exemple la capitolul “Așa nu!”. Cei mai
mulți însă vor lua în serios acest progres și se vor arăta interesați față de condiția umană, față de
suferințele celorlalți pentru că vor recunoaște în ele propria suferință sau propriul eșec.
Marea problemă a săgetătorilor de-a lungul acestui an este singurătatea. Planetele
individuale, acelea care fac un tur complet al zodiacului, mai puțin planeta Marte, vor căuta să
implementeze Săgetătorului exemple de viață sănătoase. Vor privi către cei aflați în suferință și se
vor apropia de ei ajutându-i. O parte a acestui an se vor consuma căutând valori în planul social pe
care să le utilizeze ori să le integreze în dimensiune personală pentru ca toate aceste elemente să
capete sens. În realitate, 2015 este anul în care săgetătorii se pregătesc pentru un salt ce va veni în
mod concret spre ei în următorul an. Acum trec prin probleme afective, prin dezamăgiri sau trădări
spectaculoase, învață lucruri noi despre oameni și le face plăcere să facă acest lucru pentru că simt
că numai așa se completează un gol al vieții.
La capitolul evenimente astrale trecerea planetei Jupiter de pe casa a IX-a pe casa a X-a, din
Leu în Fecioară înseamnă pentru săgetător trecerea de la educație la progres. Pentru că de această
dată anul 2015 va fi marcat de prezența Lunii negre pe casa imaginii sociale este posibil ca educația
pe care și-au însușit-o până acum să fie folosită doar pentru a contrabalansa un neajuns sau a face
față unor indecențe care îi sperie teribil. Efortul pe care-l depun în această direcție va fi unul foarte
mare și acest lucru va fi vizibil printr-o anumită neglijență pe care o vor arăta familiei sau prin
neputința lor de a se împărți între viața de familie și succesul social. Apoi, trecerea Lunii negre de
pe casa imaginii publice pe casa prietenilor ar putea să le vorbească săgetătorilor despre un regres.
Dacă luăm în calcul și faptul că Axa Dragonului se va afla în preajma acestui episod astral,
progresul în care vor alege să creadă săgetătorii, chiar dacă nu este real, se va transforma în realitate
și îi va tulbura teribil. Din nou săgetătorii se vor afla și-n anul acesta la limită. Întâlnirea Lunii negre
cu Axa Dragonului, când aceasta trece de pe o casă active din punct de vedere social pe o casă
active din punct de vedere personal, ar putea foarte ușor să îi încurajeze pe săgetători să transforme
o presupunere în realitate.
Apoi, Saturn va avea un tranzit oscilant între casa a XII-a și casa I, tulburând conștiința
săgetătorilor și arătându-le că în acest an nimic nu poate fi sigur. Dacă se vor ocupa de sectorul
afectiv atunci nu doar perioada de retrogradare a planetei Uranus, însemnând de pe 26 iulie până pe
26 decembrie, ci și anumite unghiuri care se împlinesc între malefici, cu precădere acest careu
periculos între Uranus și Pluton, le vor tulbura conștiința și le vor aduce regretul mult prea aproape
de deciziile pe care trebuie să le ia în acest an.
Dacă se vor ocupa de carieră atunci vor observa că trezesc antipatii celor din jur și că
acestea nu sunt noi, pentru că mobilizarea negativă a Lunii negre de pe casa imaginii sociale nu s-a
făcut dintr-o dată, ci după ce, anterior momentului pe care îl analizăm, Luna neagră a trecut pe casa
a IX-a și foarte greu au învățat ceva bun. Acum pentru că nu au ce pune în practică, nu sunt orientați
pozitiv vor căuta să improvizeze și primul sector spre care se vor orienta va fi cel al vieții personale
al familiei. Aici, în special în a doua parte a anului, vor descoperii adevărate comori, persoane cu
care pot avea un schimb interesant, oameni profunzi și vor dori să-și îndrepte atenția și către acest
sector pentru a ajuta sau a promova valorile pe care le descoperă acolo.
Trecerea Axei Dragonului de pe Berbec-Balanță pe Fecioară-Pești înseamnă pentru
săgetător trecerea de la expansiune la contracție. Asta înseamnă că finalul anului 2015, pentru că
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acest eveniment se va consuma în luna octombrie, reprezintă un moment de analiză. Acest moment
de analiză înseamnă pregătirea pentru ceea ce va veni spre ei în anul următor, când relația dintre
Uranus și Pluton se va slăbi suficient de mult încât să se poată gândi la cum să pună în aplicare
sentimentele care au fost transformate sau preschimbate în tot acest răstimp. Concluzia la care ajung
săgetătorii de-a lungul acestui an este una deosebit de fragilă. Dacă nu au jurul lor persoane pe care
să se bazeze, oameni care să le ofere în permanență un feedback pozitiv atunci această concluzie lear spune că și-au cam pierdut vremea în ultimii ani că nu au făcut ceea ce trebuia pentru ei, dar mai
ales că trebuie să muncească, să fie disciplinați și își vor programa să învețe cu precădere acest
lucru în următorii doi ani. Saturn, cât timp le va trece pe casa a XII-a, le va aduce aminte de
abuzurile pe care le-a făcut la adresa celorlalți și îi va îndemna să-și corecteze acest comportament.
Este de la sine înțeles că săgetătorii nu vor recunoaște lucrul acesta, ci concluzia aceasta la care
ajung, care va trece prin mai multe etape, bune sau rele, după unghiurile pe care Saturn le va împlini
și care sunt analizate în această prezentare, va putea fi pusă în aplicare abia în anul următor, când
vor avea de parcurs evenimente sociale interesante și unele dintre ele spectaculoase.
Este însă foarte important de specificat că finalul anului 2015 este unul deosebit de delicat.
Unii săgetători vor crede că dacă au lucrat pentru ceilalți de-a lungul acestui an atunci succesul
anului următor le este garantată de la sine. Vor vedea la finalul anului 2015 dacă ceea ce au făcut a
fost bun, util sau eficient. Dacă această condiție este îndeplinită atunci se pot baza pe succesul
anului următor.

IANUARIE
Decizii importante. Opoziție. Nevoie de seriozitate. Se schimbă raportul de forțe. Dorințele
sunt periculoase. Mare atenție. Vorbesc prea mult. Apel la prieteni. Se înșală într-un proiect
personal. Au nevoie de schimbări importante. Modificare de conduită. Derapaje. Corecție. Ușoară
oboseală. Înțelepciunea este prețuită. Vor să devină persoane de succes. Trec prin situații
interesante. Sunt avertizați că intră într-o nouă etapă. Simulare. Lăcomie.
În prima decada lunii ianuarie se află în fața unor decizii importante. În primul rând, vor să
își inventarieze greșelile pe care le-au făcut în 2014 și toată această analiză seamănă cu o călătorie.
Chiar de la începutul lunii, când Marte și Jupiter se vor afla într-o opoziție, săgetătorii iau în serios
această călătorie și se gândesc, analizează sau vor să vadă mult mai bine care sunt persoanele cu
care au pornit la acest drum. Evaluarea nu este bună, procedeele pe care le aplică nu sunt corecte
însă au un mare grad de satisfacție făcând acest lucru. Este posibil ca pașii pe care îi fac acum să fie
mici, însă sunt foarte importanți pentru că întregul context al anului 2015 le încurcă drumurile cu
decizii categorice adoptate pentru a spori gradul de satisfacție ori pentru a proteja o imagine socială
adoptată în momentele cele mai nepotrivite.
Trecerea planetei Venus în zodia Săgetător, pe casa a III-a, le aduce acestora nevoia de a se
exprima printr-o voință neîngrădită. Aici s-ar putea ca raportul de forțe să se schimbe, iar săgetătorii
să se răzgândească și să considere că nu prin voință proprie au ales să se gândească atât de tragic la
viața lor sau cu teamă, ci au fost constrânși de ceea ce s-a întâmplat în ultima parte a anului 2014.
Fiind anul secretelor dezvăluite și avându-l o parte importantă a acestui an pe guvernatorul lor pe
casa educației superioare săgetătorii îi ajute pe ceilalți cum să se protejeze de agresiunile din jur,
cum să-și țină departe de privirile curioase lucrurile pe care nu trebuie să le împartă cu nimeni. Este
surprinzător acest lucru deoarece săgetătorului este o fire deschisă și, cu mare greutate, ține ceva
numai pentru el. Face acest lucru acum pentru că este matur și privește cu mare atenție ceea ce se
întâmplă pe zona socială. De altfel, și dorințele sale sunt acum analizate mult mai atent, chiar dacă
nu sunt controlate. Valorile materiale sunt importante pentru ei și se implică acum în proiecte
sociale care ar putea să ne aducă câștiguri importante. Deocamdată sunt doar în stadiu de proiect,
doar discută despre asta și acest lucru nu le convine.
Din 5 ianuarie, când Mercur va intra pe zodia Vărsător, marile dorințe pe care săgetătorul le
au, vor fi împărtășite celorlalți ori se vor afla în fața unui episod delicat pentru ei. Vor fi mult mai
ușor citiți de ceilalți, ușor de analizat sau de urmărit și ar putea să devină subiect de știri ori să
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devină celebre pentru ruptură. La fel ca și alte proiecte care sunt acum în centrul atenției lor, acest
moment este mai mult discutat decât făcut, mai mult amenințat decât evidențiat printr-o faptă
concretă. Faptul că Soarele se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului arată că riscul de a
pierde controlul asupra acestor structuri, riscul de a traversa anumite derapaje prin ton, intonație,
amenințare este unul foarte mare. Nu vor fi doar ei cu acumulările lor afectați, ci și planurile de
viitor, iar aici Săgetătorul trebui să își ia alături de el persoane în care are mare încredere, pentru că
jumătățile de măsură acum cer completare până la întreg și în jurul lor se pare că acum nu găsesc
decât personaje triste, deprimate oameni care vorbesc urat sau care se interesează prea mult de ceea
ce ar putea să-l compromită pe celălalt.
Este un moment foarte important când săgetătorii se pot hotărî în privința studiilor sau să
pornească pe un traseu și să nu devieze de la acesta tot anul 2015. În egală măsură, sunt avertizați că
aceste grade de satisfacție pe care le caută cu insistență de-a lungul anului 2015 s-ar putea să-i ducă
și în punctul în care să obțină încântare, mulțumire sau chiar satisfacție desprinzându-se de persoane
sau de lucrurile cu care au construit o parte din ceea ce sunt acum. Această desprindere este
dureroasă și dacă nu sunt atenți cum fac acest lucru s-ar putea să se trezească fără prieteni, fără
familie sau fără succesul social.
Dar 2015 este anul secretelor dezvăluite și pentru ei asta înseamnă că au viteză de reacție,
putere de a se apăra în fața acestor agresiuni și cei care văd în săgetător, încă de la începutul acestui
an, o victimă perfectă sunt avertizați că se înșală. Au putere de reacție, cel puțin acum când lucrează
mai mult pe linia progresului și succesului abordat în anul anterior. Pentru un săgetător termenul de
"mai mult" acum nu are limită.
Tocmai de aceea în a doua decada lunii ianuarie intră în scena planeta Saturn și le arată celor
din jur că săgetătorii își țin în frâu cu mare greutate duritatea verbală, derapajele comportamentale
sau acel val ucigător pe care îl au din naștere și care le permite ca, din când în când, să distrugă totul
în jur pentru a se face remarcați ori să-și distrugă imaginea pe care au construit-o cu atât de mult
efort. De această dată, în această a doua decada lunii ianuarie, își distrug frumusețea, zâmbetele,
poate chiar o parte a succesului în care au crezut de-a lungul anului 2014 și privesc în jur
circumspecți, cu patimă, sperând să obțină succesul prin oamenii care până acum n-au făcut altceva
decât să-i dezamăgească. De aici și pericolul potențial pe care săgetătorii încep să îl exploreze puțin
câte puțin până în a doua parte a anului.
12 ianuarie când Marte le intră în zodia Pești, adică în casa familiei, își îndreaptă toată
această furtuna sufletească spre relațiile intime. Acolo Marte se va întâlni cu Neptun și s-ar putea ca
sentimentele lor să se răcească ori să-și localizeze această dorință de reușită, de luptă, de revoltă
către un personaj care face parte din intimitatea sa și care a greșit în mod sistematic în ultima
perioadă. Cu alte cuvinte, este vorba acum despre corectarea unei conduite. Dacă există totuși
persoane care nu știu cât de ușor și cât de dur poate un săgetător corecta comportamentul celorlalți
atunci să fie atenți cum vor proceda acești nativi în a doua decadă a lunii ianuarie. Vor putea atinge
performanțe înfiorătoare pentru cei din jur și unii dintre ei ar putea să devină celebrii prin tonul
vocii, prin duritatea folosită sau prin ușurința cu care iau decizii categorice asupra cărora nu vor mai
reveni niciodată.
De asemenea, există un contrast interesant în această a doua decadă a lunii ianuarie în sensul
că săgetătorii vor reușit să își ofere bucurii interesante, extravagante care îi vor ajuta să depășească
acest moment dificil, de mare consum pentru ei. Cu mare greutate se abțin de la cheltuieli, cu mare
greutate se abțin să nu depășească acest cadru intim și să povestească și celorlalți cine cântă de fapt
în familie. Nu este important cum se reglează, nu este important cum își găsesc echilibrul, ci dacă se
laudă cu duritatea lor sau cu ceea ce obțin folosind-o.
Dacă reușesc să facă o distincție clară între cele două direcții atunci au șanse ca această
explozie, ca aceste derapaje să aibă în final și momente de împăcare, de iertare a adversarului sau de
atingere a unui punct constructiv în acest demers. Dacă se laudă cu duritatea, atunci Saturn de pe
casa personalității îi avertizează că derapajele acestea se vor întoarce poate chiar de la persoanele pe
care le agasează acum, începând cu finalul lunii. Așadar, săgetătorii am nevoie în această a doua
decadă a lunii ianuarie să fie de fapt conservatori în această direcție a gândului superior sau a
dorinței de corecție. Trebuie să corecteze ceva din elementele pe care le au la îndemână sau din
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sectorul asupra căruia lucrează pentru că au nevoie de noutate, am nevoie de ore în prospectare a
vieții personale, să iasă din această rutina apăsătoare pe care o explorează de la începutul anului
2008 încoace.
Este posibil ca unii dintre săgetători să spună că s-au săturat de lăcomia celor cu care
lucrează, alții se simt obosiți pentru că lumea din jur folosește aceleași instrumente și se comportă
ca un copil naiv care nu știe că de fiecare dată când se joacă cu un obiect ascuțit se rănește. Asta
înseamnă că săgetătorului pe finalul celei de-a doua decadă a lunii ianuarie va părea un înțelept
pentru cei din jur și anturajul acestui nativ trebuie să țină cont de recomandările sale pentru că sunt
lucide și corecte.
Dacă ar putea să fie cu adevărat obiectivi atunci opoziția pe care Venus și Jupiter o
împlinesc pe axa caselor III - IX atunci s-ar putea vorbi aici despre o reechilibrare majoră a
principiilor, dar nu doar pentru ei, ci și pentru cei din jur. Orice greșeală, fie ea cât de mică, îi
transformă pe săgetător din regi în cerșetor, din persoane de succes, în ființe care caută să se
ascundă pentru a-și proteja intimitatea, în personaje care pot să decadă foarte ușor doar pentru că au
pierdut din vedere un detaliu, doar că au neglijat faptul că pe drumul pe care merg s-ar putea să mai
fie și obstacole, nu doar flori. Se
uită prea ușor sus și de aceea prea
ușor se pot împiedica de ceea ce
adversarii le presară la picioare.
Pentru că în general le
vine foarte ușor să fie atenți la
anumite pericole majore care se
întâmplă în jur, săgetători ar
putea acum să treacă printr-o
situație interesantă. Se uită mult
prea atent la marile pericole, cele
care au zdruncinat viețile
celorlalți, și pierd din vedere că
micile pericole, în cazul lor, se
pot transforma în mari pericole.
Dacă se împiedică de un obiect se
dezechilibrează în mod spectaculos, cad, își rănesc genunchii, se lovesc la cap, la mâine, la picioare,
strică toate obiectele pe care le aveau în mănă și sunt dați afară din rând. Iată, într-o reprezentare
absolut fantezistă, cum un moment de neatenție a putea să se transforme pentru săgetător într-o
mare dramă.
20 ianuarie este și momentul când sunt avertizați că intră într-o nouă etapă. Consumul pe
care au încercat să-l țină sub control de la începutul lunii până acum, poate chiar pe finalul anului
anterior, va scăpa de sub control, evadează într-o altă zonă și din curiozitate pot să ajung în zone
extrem de periculoase ale minții, ale emoțiilor sau ale societății. Vor trece ușor de la o extremă la
cealaltă, vor fi prea curioși la ce se întâmplă cu oameni asupra cărora decid în mod categoric și în
loc să se țină departe de consecințele deciziilor lor se duc prea aproape de această sentință și
încearcă să atingă cu gândul, cu emoția sau măcar cu privirea eșecul celorlalți.
În 21 ianuarie când Mercur va intra în mers retrograd pe casa educației primare săgetătorii
nu vor putea fi întorși din drum, își vor aduce din adâncul ființei gânduri care au fost respinse până
acum, tensiuni pe care nu au putut să le rezolve și le macină pe acestea acum frământându-se fără
rost. În exterior, puțini vor vedea acest lucru și dintre aceștia și mai puțini vor reuși să aibă asupra
unui săgetător un rol important. Acum, când Mercur este retrograd pe Vărsător, ar putea să facă
gesturi de o imprudență ieșită din comun. Pentru că studiem astrologia, noi știm ca aceste
imprudențe sunt rezultatul unei curiozități prea mari, însă în exterior săgetătorului va părea că nu
învață nimic de la viață și că singura sa plăcere este aceea de a fi o persoană răsfățată.
Din nefericire, acesta reprezintă un start negativ pentru săgetător și din această cauză
trecerea planetei Venus pe casa familiei, ceea ce ar putea reprezenta o schimbare pozitivă în acest
domeniu, în acest sector, faptul că Luna neagră se află acum în plin tranzit prin casa imaginii

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

715

sociale arată că totul este doar o simulare. În familie, săgetătorii nu găsesc ceea ce caută pentru că
până acum au grijă să-și formeze relații prudente, care să nu îi ducă spre aceste derapaje. Ei au
nevoie acum de competiție, de a depăși anumite limite și se comportă ca și cum nu se pot desprinde
de calul pe care l-au călărit toată ziua și aleg dintr-o dată să se ducă acasă cu el și să-l țină în
sufragerie.
Așa după cum constatăm, această nevoie a săgetătorului de a evada din banal, de a nu se
desprinde de felul său de a fi le va permite să guste puțin din libertatea de expresie ori din
neobișnuit. Aceste lucruri care par să întoarcă săgetătorul din drum și îi oferă acestuia o mare
satisfacție. Procedând așa, multe uși li se deschid pentru că sunt mobili, flexibili și chiar dacă
greșesc ori dacă strică un obiect foarte important iese din această situație în modul specific, printrun zâmbet, fac o glumă, dau vina pe alții sau arată că nu se atașează de nimic din ceea ce pe alții i-ar
speria.
Totuși, săgetătorii nu trebuie să se piardă cu firea, nu trebuie ca, în această escapadă, să se
apropie prea mult de viciu. Acesta reprezintă cel mai mare pericol al începutului de an 2015 pe care,
dacă și-l vor însuși, nu și-l vor mai putea desprinde mult timp de acum încolo. Nu au de ce să guste
din orgoliu, nici măcar din lăcomie, le este permis doar să se desfășoare într-un registru cunoscut,
fără a adăuga anturajului său persoane noi sau obiceiuri noi. Dacă nu țin cont de acest avertisment
astral atunci am putea vedea săgetători care nu se pot abține să guste cireașa așezată în vârful unui
tort supraetajat și să distruge toată această construcție într-un mod iremediabil. Credeți că se vor
putea salva cu un zâmbet suav din toată această situație?

FEBRUARIE
Emoții complicate. Se trezesc la realitate. Multele sunt permise. Planuri de viitor.
Problemele îi ajung din urmă. Așteptări nerealiste. Lovituri inutile. Intimitate este zdruncinată.
Devin salvatori. Elemente novatoare. Sectorul personal este vindecat. Pierd informații importante.
Drumurile se încurcă. Impas. Primesc avertismente. Probleme de conștiință. O tensiune internă
dispare brusc. Confirmări ale eficienței. Se tem de o pedeapsă. Au nevoie de stabilitate. Se
mobilizează. Sentimentele sunt frumoase. Expansiune.
În luna februarie săgetătorii vor observa că 2015 este un an al emoțiilor complicate. Chiar de
la începutul lunii Uranus și Capul Dragonului se vor întâlni într-o opoziție, iar asta înseamnă că
raportul cu trecutul va deveni foarte complicat. Nu înseamnă că se trezesc dintr-o dată cu probleme
pe care nu le pot rezolva, ci că sunt interesați de ceea ce a fost important pentru ceilalți ori de
evenimentele trecute în care s-au implicat. Putem să ne referim aici și la dorința de aventură pe care
săgetători au arătat-o în 2014 când, prin alegerile multiple, au considerat că le este permis să facă
acest lucru.
La începutul lui februarie se trezesc brusc la realitate. Pe de o parte, conjuncția lui Venus cu
Neptun arată că în familie lucrurile nu sunt așa de plăcute pe cum s-ar aștepta ori după nevoia pe
care o au. Acolo constată că există o răceală pe care o pot tolera însă acum refuză să facă acest lucru
pentru că au în centrul atenției alte probleme. Trecutul acesta care încearcă să îi submineze
Săgetătorului autoritatea face referire la planuri de viitor pe care acesta nu și le poate îndeplini. Este
posibil ca în cazul săgetătorilor înțelepți care nu s-au compromis pe finalul lunii anterioare să avem
de-a face cu decizii înțelepte. Adică să considere că acestea nu mai sunt de actualitate și deci doar le
rememorează. Relația bună pe care Soarele o are cu Capul Dragonului, prin care se mediază
tendința Nodurilor, înseamnă soluție la toate problemele. Este adevărat, momentul acesta este puțin
mai delicat pentru că Soarele, cel care le oferă acum soluție la toate problemele, se află în opoziție
cu guvernatorul lor. Săgetătorii sunt soluții la toate problemele celorlalți însă pentru că acum li se
răscolește trecutul constată că problemele lor se înmulțesc pe zi ce trece și nu vor putea niciodată să
le rezolve așa cum vor. În realitate, nu acordă suficient de multă atenție conținutului și vor să aplice
unor probleme scheme de soluționare specifice altor probleme. Dacă luăm în calcul și faptul că
Venus i se opune Lunii negre această răceală din familie, aceste așteptări nerealiste pe care un
săgetător le are de la cei din jur arată că dacă nu sunt atenți de această dată pot deveni adevărați
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martiri. Sunt învinuiți de ceea ce nu au făcut doar pentru că discută despre aceste probleme, sunt
acuzați că au revendicat meritele celorlalți doar pentru că se bucure de ele. De aici și caracterul
complicat al raporturilor cu cei care le sunt în intimitate. Asta înseamnă că o parte din problemele
lor sunt lovite de inutilitate doar dacă sunt privite prin prisma soluțiilor pe care le așteaptă.
Luna plină care se împlinește în 4 februarie le dezvăluie evenimente de culise care au nevoie
să fie dezbătute la scenă deschisă. Săgetătorii primesc acum o misiune foarte grea - să transfere un
mesaj ori să reprezinte pe cineva într-un conflict. Nu devin avocatul diavolului însă susțin punctul
de vedere al cuiva și se lovesc de complicații care le accentuează această senzație de disconfort.
Unii se simt neputincioși pentru că iubesc, pentru că au sentimente sincere față de oameni care nu le
merită ori pentru că au ales în anul anterior să se implice în demersuri care nu s-au finalizat. Dacă
Luna plină de pe axa Leu - Vărsător nu a îndeplinit aceste deziderate atunci a sosit momentul ca
opoziția Soarelui cu Jupiter, guvernatorul lor, să-și intre în drepturi. Asta înseamnă că în dorința lor
de a face bine se vor lovi de abuzul de putere ori vor depăși prea ușor o limită de putere și vor
produce suferință în jur. Dacă încearcă să consolideze un suflet amărât, dacă transferă o informație
care alină și liniștește conștiința unei ființe care a trăit în anii anteriori în privațiuni atunci înlătură
caracterul otrăvitor al unor decizii și devin salvatori. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat anterior,
intervenția unui săgetător din această perioadă va deveni ea însăși o dovadă de abuz de putere.
Este adevărat sunt atrași foarte ușor către principii și se implică într-o dinamică socială cu
plăcere și dezinvoltură. Comanda însă s-ar putea să nu fie pe plac celor cu care discută însă acest
lucru nu va opri.
În 9 februarie când Venus se va afla în conjuncție cu Chiron vor face un inventar al
bucuriilor, al momentelor de încântare și se vor lăsa în voia unor elemente novatoare. Noutatea îi
încântă cel mai mult și constată că prin intermediul acestora evoluează. Progresul acesta este rafinat
și intervine asupra celor născuți în zodia Săgetător cu scopul de a le vindeca un sector personal, o
problemă personală pe care nu o pot împărtăși celorlalți. Cu alte cuvinte, acum se ocupă de
problemele celorlalți însă în ceea ce privesc neajunsurile personale sunt la mâna destinului.
Aglomerarea de planete de pe casa familiei înseamnă pentru săgetător reașezarea
priorităților. Toată această dispunere primește o opoziție temeinică din partea Lunii negre de pe
casa carierei. Și într-un caz, și în celălalt săgetătorii au tensiuni, probleme, complicații de rezolvat și
asta înseamnă că sunt invitați să lucreze asupra gradului de sensibilitate. În 11 februarie Mercur le
va intra în mers retrograd pe casa comunicării și vor amesteca valorile, pierd informații importante
sau pur și simplu le lasă în voia uitării pentru că nu-i mai interesează ce se întâmplă cu deciziile
adoptate ori cu ajutorul pe care l-au făcut. Amestecarea valorilor cu Mercur pe casa a III-a arată o
breșă de securitate și această dorință de dreptate pe care săgetătorii au dorit să o facă atât de vizibilă
și în văzul tuturor ar putea să se întoarcă împotriva lor. Acest lucru se consumă doar dacă ating
anumite înălțimi ale egoismului sau invidiei și dacă nu se implică în acțiuni triste. În general,
săgetătorii sunt deschiși, optimiști și generoși, dar sunt și ființe care se preocupa mai mult de binele
personal decât de cel al anturajului. Acele persoane traversează acum o perioadă de sancțiune și,
mai ales, constată că se află în fața unor drumuri stranii. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că
aceste drumuri sunt înșelătoare. Ei, nu le vor vedea pe acestea ca fiind oportunități majore. În
realitate, sunt drumuri încărcate doar cu jumătăți de măsură ceea ce îi va enerva teribil pe săgetătorii
care vor totul și încă ceva în plus.
Fiind foarte implicați în a îndeplini aceste ambiții, săgetătorii lipsesc din propria viață,
încântarea, mulțumirea sau dragostea trec pe lângă ei pentru că sunt acum interesați de alte lucruri,
unele chiar lipsite de importanță. Caracterul perimat al vieții, acela care conține o eroare de calcul, o
decizie proastă sau atracția către pericol îi va învălui și le va arăta războiul pe care nu-l pot câștiga.
Pentru a depăși acest impas este nevoie să îndeplinească o singură condiție: altruismul.
Accentuarea casei a IV-a nu înseamnă însă doar preocupări față de zona familiei, ci
înseamnă și preocupări față de acele sentimente care până acum au fost îngăduite în teamă,
simplificare abuzivă, obsesie. Este clar, chiar și pentru săgetători care sunt bine intenționați, că
acesta este un moment delicat al vieții lor. Orice libertate pe care și-au permis-o și de care-și
amintesc acum, le reîncarcă mintea, conștiința, emoția, cu senzații neobișnuite. Devin dintr-o dată
așa cum nu le este specific, prea analitici cu alții și prea nepăsător față de consecințele faptelor lor.
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Conștiința că sunt utili, că au un rol important în conturarea existenței celorlalți, că nu au uitat de
unde au plecat și se întorc spre trecut cu încântare, înseamnă pentru săgetători o adevărată salvare.
Acesta este mijlocul prin care scapă de tensiune, de nervozitate și se situează în afara unor
contradicții absolut penibile. Accentuarea casei a a IV-a nu înseamnă doar alegeri care să le
compromită imaginea publică, doar pentru că în intimitate se pot liniști, ci și o relație proastă cu
Saturn, adică neliniștea aceasta le creează impresii false despre sine, că nu se pot nicicum controla
sau că au probleme pe care nu vor reușii niciodată să și le rezolve, deci trebuie să se ascundă.
În 19 februarie Soarele le va intra pe casa a IV-a și atmosfera căminului se va încălzi puțin.
Nu se vor mai ocupa de informații, de certitudine sau de valori, ci de fapte. Este adevărat, pentru că
Soarele face acum un careu cu Saturn de pe semnul lor, aceste fapte sunt primite de anturaj ca pe o
mare greutate. Din nou, dacă sunt generoși, altruiști sau dacă aderă la principii majore ale vieții
această tensiune internă va dispărea ca prin minune și în loc să selecteze ceea ce îi enervează,
selectează ceea ce îi încântă și îi mulțumește. Fiind așa, săgetătorul devine, prin ceea ce preferă, un
echilibru pentru cei din jur. Atinge acest punct fără să se sacrifice, dovedind o anume inteligență a
mișcării și bucurându-se e de faptul că sunt un sprijin pentru cei cu care au ales să conviețuiască.
Ultima decada lunii februarie înseamnă o preschimbare specială pentru săgetător. Faptul că
Marte și Venus le intră pe casa iubirii dăruite, pe casa a V-a, constituie pentru ei ipostaza în care li
se confirmă că anumite calcule au fost făcute corect. Atât tipul evoluat, cât și tipul neevoluat vor
primii confirmări care să le mulțumească sufletul. Dacă au făcut rău, cei care nu sunt evoluați vor
căuta să-și îmbunătățească raportul cu sine arătându-se dezinteresați față de consecințele faptelor
lor. Tipul evoluat se va apleca asupra binelui făcut și va conviețui cu persoanele ajutate ca și cum
și-au făcut lor înșiși bine. Cu alte cuvinte, intrarea planetelor Marte și Venus pe casa în care se află
de ceva timp Coada Dragonului arată pentru săgetători confirmări ale eficienței. Este adevărat,
relația proastă pe care Mercur și Junon acum de pe casa comunicării și a drumurilor o au arată că
anumite tentații se menține încă și că s-ar putea ca sentimentul de mulțumire să nu se așeze
deocamdată în albia care trebuie. Mercur nu doar că se află în opoziție cu Junon, dar restrânge
toleranța opoziției cu Jupiter, iar asta înseamnă că se poate vorbi de o formă de recompensă ca și
cum problemele săgetătorilor sunt pedepse pe care aceștia le merită, iar beneficiile de care o parte
acum constituie modul în care universul îi protejează.
Odată cu trecerea celor două planete pe casa a V-a săgetătorii obțin liber la exprimare, la
călătorie sau la efort. În general, sunt persoane active care se simt onorate atunci când participă la
evenimente care le construiesc identitatea socială sau conturează în planul public o imagine
originală. Săgetătorului nu dorește să copieze pe nimeni, nici nu are timp de așa ceva. Niciodată nu
se va stabiliza pe o singură direcție pentru că știe cât de mult își dorește să fie activ, știe cât de
multă nevoie are de mișcare. De aici și imensa dorință a lor de pe finalul lunii februarie de a se
exprima, de a lăsa o urmă a trecerii lor care să fie vizibilă de la mare depărtare.
Problema stabilității este însă o dramă pentru săgetător la finalul lunii februarie. Ceea ce se
întâmplă pe casa a V-a le vorbește despre pasiuni sau despre aspirații care trebuie acum să fie
împlinite cu titlul urgent. Pentru a adjudeca această victorie, este posibil ca săgetătorii să-și
dorească să se lupte cu timpul, cu valorile acestuia, să desconsidere ceea ce au construit până acum
pentru a putea să se desfășoare într-un registru nou. Bucuria și expansiunea pe care le simt acum nu
vor fi împărtășite de ceea ce se întâmplă în intimitate și s-ar putea ca anul secretelor dezvăluite să-și
aibă pentru el rădăcina în finalul lunii februarie când, din prea multă apăsare să vorbească despre
sine. Împărtășind anumite probleme personale, făcând anumite destăinuiri, devine vulnerabil prin
informația pe care o împărtășește și nu va mai putea să schimbe acest lucru niciodată.
Se află însă acum într-un punct interesant. Nu vor mobiliza doar valori ce țin de sentiment,
expansiune, urmași, tradiție, ci și valori în care nu au crezut până acum. Își oferă libertatea de a
construi o nouă stabilitate cu elemente în care nu au crezut niciodată. Au puterea acum, pentru că
Mercur, cel care le dă o viteză de reacție teribilă, se comportă ca un virus atenuat care nu-și poate
îndeplini sarcinile. Având mentalul preocupat de alte probleme, acceptă și ideile celorlalți, își
stabilizează atenția și pe alte probleme reușind să își extindă orizontul de cunoaștere și să se
îmbogățească sufletește într-o perioadă în care, în general, oamenii gafează.
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Săgetătorii care au fost în 2014 lideri se află acum în ipostaza în care să renunțe la un
privilegiu. Visează la un trai liniștit decent, își selectează cercul de prieteni, aleg să trăiască doar cu
câțiva oameni în jur chiar dacă ideea aceasta de stabilitate i-a speriat teribil. Acum au curaj și vor
vedea că această expansiune, acest bine le va fi și util.

MARTIE
Duritatea vieții sociale este explorată. Probleme cu trecutul. Nevoie de purificare.
Modificarea stărilor de conștiință. Preocupări față de bani sau valori materiale. Abuz de putere.
Întorc spatele unor personaje obscure. Încăpățânare. Tensiuni sentimentale. Se miră ușor și din
nimic. Inventar al lecțiilor de viață. Schimbări importante. Degajare de o mare tensiune. Invitații
interesante. Se remarcă prin voce. Transformă un element periculos în ceva bun. Reacții stranii.
Sentiment de vinovăție. Preocupări pentru viața de familie. Munca devine mai eficientă.
Parteneriate interesante. Emoții puternice. Deconspirarea. Iau contact cu o notă dură. Se implică
în proiecte de anvergură.
Dincolo de duritatea realității sociale, săgetătorul se află acum în fața unui salt interesant.
Relația proastă pe care Uranus oare cu Coada Dragonului arată că anumite probleme ale trecutului,
anumite tulburări au nevoie de purificare. Noul nivel de cunoaștere generează de această dată și
integrarea emoțiilor furtunoase, a dorințelor de strălucire într-un nou registru. Binele, de această
dată, nu mai poate fi izolat el trebuie făcută în mod public și cu deschidere. Nu este cazul acum să
considerăm că săgetători sunt persoana non grata doar pentru că trec prin aceste frământări. Ei pot
să-și facă un inventar al bunurilor pe care le folosesc și să le găsească acestora o întrebuințare cu
totul aparte. Asta înseamnă că dintr-o dată au speranțe că lucrurile se pot modifica în mod
substanțial, că le vin bani, promisiuni că s-au detașat de situațiile care cereau intervenție agresivă
sau poate chiar sau detașată de abuzul de putere. Sunt fericiți că lasă în urmă inclusiv oamenii care
au abuzat de încrederea lor și care s-au ales cum ar beneficia acum le întorc spatele. Acum cânta,
sunt veseli, bucuroși sunt destinși și se bucură că în fața lor au nenumărate posibilități de a se
desfășură fără să producă distrugeri majore. Relația lui Venus din Berbec cu Uranus sau cu Saturn
care se află pe semnul lor arată că în acest moment săgetătorii se află în armonie cu ei înșiși ceea ce
înseamnă un mare beneficiu.
Vom vedea și săgetători triști, iar aceștia sunt în general persoanele care s-au bucurat când
ceilalți sufereau. Acest individualism pe care s-au încăpățânat să-l vadă pozitiv, nu mai poate merge
mai departe. Aceasta este sursa suferinței lor și nu vor putea decât să-și fragmenteze pe alocuri viața
încercând să vândă din nou iluzii ale trecutului. Relația bună pe care Jupiter din Leu, acum în mers
retrograd, o are cu Uranus de pe casa iubirii dăruite, le aduce sentimente din trecut poate chiar
împreună cu persoanele față de care au trăit așa ceva. Asta înseamnă că au un motiv în plus de
bucurie, de revigorare și de optimism.
Faptul că la începutul lunii martie Venus le trece prin Coada Dragonului nu arată că se află
în fața unei pedepse. În cazul lor singura pedeapsă, dacă se poate vorbi de așa ceva, arată că au din
nou încredere în sine. Această încredere în forțele benefice poate avea și o componentă superficială
adică să fie ușor naivi crezând că lucrurile s-au schimbat atât de repede. Chiar dacă observă la ei
înșiși această doză de naivitate le place că, fiind optimiști, pozitiv, trezesc respectul celor din jur și
îi antrenează în starea lor.
De această dată îi vedem din nou zâmbind cu tot chipul, transmițând o stare buna și arătând
că nu au lucruri ascunse pe care să le protejeze. Aceasta este însă o iluzie și cine visează că aceste
schimbări se produc peste noapte este, asemenea săgetătorului de-acum, lovit de naivitate.
În 7 martie, când Marte și Coada Dragonului vor fi în conjuncție, se poate vorbi despre un
eveniment încărcat de o notă tragică. Pentru că au atât de multă energie pozitivă în jur se pot
sustrage acestei note agresive și pot vindeca o rană sau pot înțelege, după ce un eveniment nefericit
se consumă, cât de importantă este dragostea și cât de ușor pot învinge problemele vieții iubind. În
8 martie Soarele și Chiron se vor afla în conjuncție pe casa a IV-a și își dau seama că și în familie
lucrurile se așază pe un făgaș normal. Dacă își fac un inventar al situațiilor ciudate pe care le au
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traversat, un inventar al lecțiilor pe care le-au primit vor observa că de fiecare dată când nu s-au
atașat de anumite realizări, achiziții sau bunuri acestea au venit în număr mai mare în mod liber în
preajma lor. Simțind că se află în grațiile unor forțe subtile benefice, aceștia vor îndrăzni să se
gândească la o schimbare. Dacă nu sunt atenți, dacă generozitatea lor a însemnat o palmă dată
celorlalți atunci această schimbare va fi făcută împotriva confortului pe care și l-au protejat. Dacă
nu, teatrul la care participă acum devine o creație impresionantă de care se vor bucura toți cei care
participa la ea.
Modificarea registrului afectiv din zona familiei reprezintă o dovadă a faptului că săgetătorii
acceptă o vindecare. Poate este mult spus vindecare însă toată această degajare de tensiune sau
preschimbare a problemelor în altceva le oferă un moment de respiro și se bucură că printre atâtea
complicații li se oferă și dreptul de a fi original.
În 12 martie Marte și Pluton vor fi în conflict și un moment de rătăcire s-ar putea să-i aducă
pe săgetători acolo unde nu au dorit niciodată să fie văzuți. Devin prea iuți la mânie, agresivi,
autoritari și vor ca toate lucrurile care se află în preajmă să funcționeze după comanda sa. Este
adevărat anumite comenzi care vin din zona lor s-ar putea să depășească o anumită limită. Nu
trebuie însă să-i judecăm după aceste impulsuri. Cei care sunt în preajma lor și care s-au născut în
altă zodie sunt invitați acum să fac un efort de înțelegere nu pentru a lucra cu informațiile pe care le
transferă săgetătorului, pentru că acestea au fost lăsate în urmă, adică în spațiul lunii februarie,
lucrul cu informația. Acum se ocupă de altceva și anturajul este invitat să facă tot ce poate pentru a
privi lumina pe care faptele lor o au integrată. Dacă se opresc doar la caracterului dur al vocii, al
hotărârii, al faptelor atunci n-au înțeles nimic din firea performantă, din temperamentul expansiv al
acestor nativi.
Este adevărat relația proastă dintre Marte și Pluton arată o tensiune internă însă aceasta
seamănă cu un val care nu distruge, ci, prin acțiuni repetate, ia tot nisipul de pe plajă și să-l duc în
adâncuri. Vor avea ocazia de-a lungul anului 2015 se vadă ca acest val se poate transforma și în
ceva periculos. Acum însă nu este decât un element care creează un contrast.
În 13 martie Mercur va intra în zodia Pești și se va crea un contrast interesant pentru că de
această dată nu mai este în mers retrograd și ideile pe care le au despre modificarea cadrului intim, a
designului sau alte modificări minime au un puternic efect asupra vieții celor cu care conviețuiesc.
Este posibil ca unii să acuze aceste modificări că din cauza lor nu se mai simt bine acasă, au o mare
insatisfacție față de viață sau față de lucrurile cu care interacționează. De aceste reacții nu sunt
vinovați săgetătorii, ci doar ei, pentru că ar trebui să-și lărgească puțin orizontul de cunoaștere și să
accepte că poate uneori o schimbare este binevenită.
Ceea ce este interesant la săgetător vine din faptul că revenirea lui Junon la mersul direct pe
casa străinătății arată noi posibilități de deschidere către episoade situate la mari depărtări în timp
sau geografic. Apoi, de partea cealaltă, Saturn intră în mers retrograd pe casa personalității și pentru
că există o legătură interesantă între Saturn și Junon, raportul acesta arată deopotrivă libertatea și
constrângerea. În general, săgetătorii lucrează bine cu extremele și nu vor avea acum o problemă
prea mare fiind îndemnați să facă în același timp două lucruri situate la extreme. Cu timpul însă vor
vedea că această goană între două puncte situate la mari depărtări unul se dovedește a fi obositoare.
În timp, vor trebui să aleagă una din cele două direcții și putem anticipa încă de pe acum că acest
lucru nu se va întâmpla până la începutul lunii august, când Saturn își va reveni la mersul direct.
Acum lucrurile s-ar putea să fie puțin mai complicate pentru ei deoarece, fiind în general firi
deschise, s-ar putea ca evenimentele care vin din casa a V-a să nu le fie suficiente și nici legătura
care se construiește cu evenimentele care se consumă pe casa a II-a. Accentuarea casei a IV-a îi
pune pe săgetători în fața propriilor emoții. Dacă sunt preocupați de moralitate, dacă au valori în
care cred și de la care în anii anteriori nu s-au abătut atunci această apăsare emoțională nu le
complică viața, nu le va trezi orgolii și nu-i va constrânge să treacă prin perioadă de revizie. În felul
acesta, comportamentul lor va fi o intervenție asupra unor obiceiuri proaste pe care cei din jur le au.
Intrarea planetei Venus în zodia Taur, când Uranus și Pluton își împlinesc din nou la grad
perfect careul pe care-l formează de ceva vreme, săgetătorii se vor trezi dintr-o dată în evenimente
sociale care nu-i privesc. Venus în Taur înseamnă pentru ei atracție către o muncă eficientă de pe
urma căreia să beneficieze și cei din jur. Rezultatele muncii unui săgetător sunt în general atinse de
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abundență și reprezintă în egală măsură confirmarea unor mari realizări care nu sunt deloc
întâmplătoare.
Luna nouă care se împlinește pe casa a V-a în 20 martie înseamnă șansa de a-și impune
punctul de vedere și de a se consolida prin ceea ce le place cel mai mult să facă: interacțiunea. În
aceeași zi de 20 martie Venus se află într-o relație proastă cu Junon și această dispunere nu-l va
intimida, ci îi va arăta exact problema care trebuie soluționată. Apoi, trecerea Soarelui în zodia
Berbec vine să confirme toată această frământare și arată din nou că săgetătorul nu se simte
niciodată mai liber decât atunci când are ceva de făcut. Este posibil ca pe fondul acestui dinamism
să treacă și prin conflicte care să creeze celor din jur impresii false despre intențiile pe care le are
sau despre faptul că poate lucra cu informații pe care nu le stăpânesc atât de bine. Dacă ne
îndreptăm atenția către cei care nu au reguli morale ori către tipul inferior atunci lucrurile pe care le
spun s-ar putea să fie grave. Asta se întâmplă pentru că Mercur din Pești nu i-a ajutat să facă o
selecție a acestor emoții. Nu-i ajuta nici măcar să le sorteze pe acestea în funcție de partenerul de
dialog. Dacă sunt supărați, triști sau nervoși spun ceea ce au pe suflet, indiferent de persoana pe care
o au în față. Indicat ar fi să-și izoleze acum problemele, să le selecteze în funcție de prioritate și mai
ales să se gândească dacă cei cu care
interacționează
au
capacitatea
necesară să judece informația pe care
o oferă în mod obiectiv.
În anumite situații se poate
vorbi și despre obiectivitate însă ceea
ce pentru alte zodii are conotația de
conspirație, pentru săgetător acum
are conotația de deconspirație. Ceea
ce este interesant vine din relația
bună a lui Mercur cu Pluton și care
poate pune o picătură de forță, de
idei concentrate într-un demers care
părea incert. În continuare se
menține aceeași notă dură, puternică
pe care săgetătorul trebuie să și-o tempereze pentru ca valorile cu care lucrează să nu rănească ori să
nu distrugă experiențele de viață ale celorlalți.
Astfel, finalul lunii martie va însemna pentru săgetător o formă de descătușare. Pe de o
parte, valorile promovate până acum în zonă intimă se transformă ori problemele se degajă, se reduc
prin numărul lor, dar vor părea și mai puțin dure decât au fost până acum. Își vor explica acest lucru
prin mișcarea valorilor sau o consolidare pe un alt tronson. Vor spune că au depășit aceste situații
pentru că iubesc, că au oamenii dragi în jur sau pentru că s-au implicat în proiecte de anvergură și
lucrul acesta mărunte nu îi mai tulbură. Nu înseamnă că toate aceste probleme s-au rezolvat. Până la
finalul lunii Mercur se va afla în continuare în plin tranzit prin casa a VI-a, a emoțiilor neîmpărtășite
sau a familiei și constată că aceste situații se luminează, dar nu se rezolvă întru totul. Asta înseamnă
pentru săgetători că explorează misterul prin mijloace cunoscute și dacă se mai lovesc de
neîncrederea celorlalți ori de mici răutăți se pot mobiliza pentru că sunt în continuare activi în
această zonă. Practic finalul lunii martie înseamnă pentru săgetători apelare la instrumente utile,
folositoare, simple, dar care se vor dovedi foarte eficiente. În zona concretă săgetătorul se află acum
la granița dintre teorie și practică. Vede cât de util este în astfel de momente să își stabilește clar
colaboratorii. Deocamdată casa a VII-a, a parteneriatelor, este lipsită de planete, deci nu este nimic
urgent sau care să-i constrângă. Există însă un mesaj care le vorbește despre evenimente potențiale.
Rolul major al lui Mercur, guvernatorul casei parteneriatelor pentru săgetător este unul foarte mare.
Ceea ce gândesc acum se vor strădui să pună în practică în lunile următoare și vor conștientiza acest
lucru cu precădere în ultima zi a acestei luni, când Mercur va intra pe casa iubirii dăruite iar Marte
în Taur pe casa subordonării. Abia la finalul lunii se va observa o modificare în planul concret, nu
doar în cel al ideilor sau proiectelor.
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APRILIE
Neajunsuri. Moștenesc informații importante. Activități ample. Se preocupă de muncă.
Rezolvă probleme mari într-un timp scurt. Obsesii mai vechi. O nouă imagine publică. Pun în
practică ușor ideile. Dorința de îmbogățire. Satisfacții prin achiziții materiale. Inventariere.
Retrospectivă. Apelează la simplitate. Plătesc un preț. Stabilizare pe relații mai vechi.
Demonstrație de forță. Vindecă orice cu un zâmbet. Pierd un lucru. Înfruntare ciudată. Depășesc o
problemă. Frământări interne. Societatea are un ecou puternic asupra personalității lor. Atitudine
de superioritate. Reconfigurare. Informație clară. Viziune aparte asupra vieții.
Luna aprilie vine pentru săgetător cu anumite neajunsuri. Acestea, pentru că moștenesc o
parte a informațiilor din lunilor anterioare inițial, se vor localiza în zona sentimentelor. Când își pun
problema că trebuie să dăruiască, să ajute pe cineva ori să se implice într-o mediere săgetătorii fac
acest lucru cu mare greutate. S-au mai confruntat de-a lungul acestui an cu astfel de probleme. Au
senzația că trebuie să ia viața de la capăt, că totul este foarte apăsător și se lovesc de neîncrederea
celorlalți. Pentru că-l au pe Saturn pe casa personalității, atunci când se implică în evenimente de
genul acesta sunt disciplinați și nu lasă să se vadă nimic din problemele pe care le au. De altfel,
momentul de început al lunii aprilie le arată că pot să facă multe, pot să schimbe mediul în care
trăiesc doar dacă se implică în activități ample, doar dacă muncesc.
De această dată când asteroidul Chiron i se opune Lunii negre, iar Pluton, care se ceartă de
ani buni cu Uranus de pe casa iubirii dăruite, va media tot ceea ce se întâmplă acum pe axa caselor
IV-X. Prin rezultatele pe care le obțin, prin beneficiile pe care le au, controlându-și impulsurile sau
dominându-și anumite reacții, depășesc multe probleme pe care nu au reușit să le rezolve nici în
anul acesta, nici în anii anteriori.
Unul dintre cele mai importante aspecte pe care vor trebui să le rezolve vine din relația bună
a Soarelui cu Jupiter, guvernatorul lor. Momentul acesta arată că forța pe care o folosesc săgetători
acum este cu mult superioara elementelor mărunte pe care sunt invitați acum să le rezolve. Cu alte
cuvinte rămășițele anului 2014, marile proiecte pe care l-a abandonat din teama sau necunoaștere
revin acum în minte și se pare că e momentul potrivit să le abordeze. În primul rând, pentru că
traversează în 4 aprilie o Lună plină, cu Soarele pe casa a V-a, această casă mult încercată,
săgetători vor rezolva anumite compromisuri. Nu contează dacă ridică tonul sau dacă sunt aprigi în
a se mobiliza pe direcția aceasta. Important este că momentul acesta de criză, acela care are integrat
în structura sa și obsesii mai vechi pe care nu au reușit să le soluționeze în timp util, găsesc acum
rezolvarea în chip miraculos. Pe scurt, își vor deplasa valorile către o zonă pe care o controlează
foarte bine despre care anturajul nu va putea stabili clar dacă este legată de carieră, de viața intimă,
de pasiuni sau de parteneriate. Nu va putea să se stabilizeze pe niciuna dintre aceste direcții pentru
că hotărârea sa va include câte puțin din fiecare.
După ce Mercur și Jupiter își împlinesc aspectul lor pozitiv și Soarele se va afla într-o
conjuncție perfectă cu Uranus, vor avea idei se vor simți îndemnați să-și depășească această criză a
valorilor și să se stabilizeze pe o direcție clară. Este posibil ca acest moment să se concretizeze sub
forma unui eveniment real, nu doar în planul ideilor sau sub forma unor decizii personale.
Este adevărat, anumite probleme personale legate de crize în relații, vizibile atât timp cât
Luna neagră va trece pe casa imaginii publice, se mențin. Cu toate acestea, gradul de satisfacție va
depinde foarte mult de proiectele pe care le inițiază acum. Mai este puțin și Venus va ieși din
domiciliu și va intra pe casa parteneriatelor aducându-le săgetătorilor și stabilizare pe această zonă.
Pe 8 aprilie Jupiter, guvernatorul lor, își va reveni din mersul retrograd și atunci nu mai au de ce să
se justifice față de cei din jur pentru soluțiile pe care le gândesc și vor să le pună în practică. Vor
avea imaginea persoanelor serioase prin natura lor și vor fi mulțumite cu ceea ce reușesc să obțină
sub formă de impresie din partea celorlalți. Având planeta Pluton pe casa banilor și planeta Saturn
pe casa personalității se poate constata că au o ciudată dorință de îmbogățire. Tipul superior va
considera că are nevoie de un anumit confort material pentru a putea să se descurce foarte bine în
noianul de relații. Tipul inferior vrea bani pentru a-și menține statutul și nivelul de trai. Indiferent de
zona din care vin acestea, revenirea lui Jupiter la mersul direct înseamnă un avertisment față de
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săgetători că de această dată banul nu rezolvă totul. Cine acordă o atenție suplimentară valorilor
materiale care produc doar bani sau satisfacții prin intermediul achizițiilor materiale, arată că nu au
înțeles nimic din ceea ce li s-a întâmplat în ultimii ani, adică din 2008 încoace, de când Pluton le
trece prin casa banilor. Imediat cum Jupiter își va reveni la mersul direct dacă sunt săgetători de
această factură, vor fi cuprinși de regret. Dacă nu au regrete și nici remușcări față de ceea ce li se
întâmplă acum atunci avem de-a face cu săgetător puternic, atent orientat pe o cale morală căruia nu
i se poate reproșa nimic.
Cu toate acestea, există anumite probleme pe care săgetătorul nu va reuși să și le rezolve,
pentru că nu stă în puterea sa și nu are nici informațiile necesare pentru a face acest lucru. Acum, în
aprilie, se confruntă cu o risipire a puterii personale pentru că astrele sunt răsfirate peste tot
zodiacul, dar dintre toate aceste tentații, invitațiile sau bucuriile care se află în jurul său opoziția lui
Venus cu Saturn, adică nesiguranța în relațiile pe care le preferă și le construiește, au un caracter
definitoriu. Sunt bucuroși, atrag ușor atenția celor din jur, se pot distra și pot antrena și pe ceilalți în
această atmosferă jovială, optimistă însă știu că în adâncul sufletului lor există o greutate aparte.
Această greutate este dată în primul rând de faptul că pe zodiile de pământ se construiește o
piramidă. Luna neagră, cea care tronează de pe casa imaginii sociale, arată că aceste slăbiciuni
trebuie ținute departe de privirile curioșilor că, dacă o informație personală este scăpată de sub
control, atunci și curiozitatea celor din jur s-ar putea să îi compromită iremediabil. Faptul că înțeleg
lucrul acesta, dar mai ales că nu conștientizează, le inspiră teamă și deși au foarte multe posibilități
și planurile pe care le au se mai transpun în planul realității și prin rezultate concrete, se tem de
neprevăzut și au neapărată nevoie de oameni sinceri în jur din partea cărora să nu simtă că îi judecă
sau îi acuză.
Săgetătorii care apelează la simplitate, care încearcă să rezolve multe probleme prin felul lor
de-a fi, nu prin artificii sau soluții fanteziste, arată că fac parte din categoria celor superiori care
obțin stabilitatea fără să plătească pentru asta un preț.
Faptul că 2014 a fost anul alegerilor multiple a însemnat pentru săgetător o tensiune teribilă
chiar în zona emoțiilor, dar și în segmentul planurilor de viitor când anumite situații au fost la
limita. Acele încercări ale anului anterior au stabilizat anumite relații pe care săgetătorii acum sunt
foarte siguri. Nu ne referim aici la prieteniile vechi, la cele de altădată, ci la ceea ce au reușit să
stabilizeze atât sub formă de eveniment, cât și sub formă de înțelegere în anul anterior.
Nu încape discuție că mijlocul lunii aprilie înseamnă pentru săgetători o demonstrație de
forță. În primul rând împlinirea opoziției dintre Venus și Saturn arată explorarea unor momente de
nesiguranță greu de digerat pentru oricine, nu doar pentru un săgetător. Apoi trecerea lui Mercur pe
casa subordonării, care îi îndeamnă pe săgetători să câștige avantaje privilegii, bunuri sau chiar bani
pe care să-i împartă cu ceilalți sau de care să nu se bucure în mod direct. Apoi în 16 aprilie când
planeta Pluton și cu Luna neagră se vor afla în trigon, aceștia vor simți că puterea lor de disimulare,
un talent nativ, este sporită încât pot ascunde toate aceste defecte cu un zâmbet, cu un farmec
personal cu carisma sau cu un talent. Dacă luăm în calcul faptul că pe 17 aprilie Pluton intră în mers
retrograd atunci toate aceste privilegii, toate aceste probleme au nevoie de un sacrificiu personal
pentru a-l proteja pe individ de lipsuri majore. Știm că Pluton de fiecare dată lansează individului
mesajul non atașamentului. Pentru că în cazul săgetător lor se află pe casa banilor, iar acum banul
înseamnă rezultat al muncii, dacă se atașează foarte mult de acest talent cu scopul de a ascunde un
defect personal atunci Săgetătorul riscă să piardă totul și să se vadă descoperit față de cei care le
caută defectele pentru a le vinde.
Dacă greșesc în acest moment atunci nu vor mai reuși să schimbe imaginea pe care și-o
creează mult timp de acum încolo. Am văzut și în lunile anterioare că încercările sale nu le lasă loc
de întors, nu au libertate de alegere în privința aceasta și nici o toleranță permisivă pentru a se
desfășura. Încercările anului 2015 pentru săgetător au integrată deviza "care pe care".
Știm însă că atunci când sunt motivați săgetătorii reușesc sa depășească cu brio o mare
încercare a vieții. Acum, în a doua decadă a lunii aprilie, săgetătorul a reușit să devină lucid față de
problemele pe care le are. De mult timp nu au mai avut ocazia, ca în luna aprilie, să se confrunte cu
astfel de probleme. Marile centre de putere care au în fruntea lor săgetători vor trece acum printr-o
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mare problemă deoarece acest nativ va fi tentat să renunțe la funcție, la privilegii pentru binele pe
care dorește să-l împartă cu cei dragi.
Luând această decizie se pregătește pentru un mare efort, acela pentru care va avea impresia
că s-a pregătit de an de zile. Trecerea Soarelui în zodia Taur, pe 20 aprilie, adică pe casa șasea, îi va
pune pe aceștia față în față cu propriul curaj. Săgetătorul nu are nevoie să-și dovedească acest curaj
în confruntări exterioare. Se pricepe mult prea bine la lucrul acesta, practic se naște cu acest simț,
curajul său va putea fi dovedit în confruntarea cu sine sau în alegerile pe care nu trebuie să le
demonstreze. A pleca fruntea în fața unei nevoi sau a se sacrifica pentru cineva din preajmă
reprezintă unul dintre cele mai nobile gesturi pe care un săgetător ar putea să îl săvârșească acum în
această perioadă. Relația proastă pe care Mercur și Jupiter o împlinesc, când Mercur se află în
continuare pe casa a VI-a, unde Soarele abia a intrat, le vorbește despre mari frământări interne,
preocupări localizate în principal față de planurile de viitor. Aceste planuri de viitor sunt în
continuare lezate de o îndoială. Cu toate că știu că pot să facă multe și au abilități probate în timp,
săgetătorul acum, în această perioadă, se îndoiește de faptul că farmecul sau este apreciat de cei din
jur. Au impresia că pentru fiecare lucru pe care-l obțin au negociat individual, au convins fiecare
individ care se află în fața sa și, deși ceilalți spun altceva, el nu poate vorbi încă despre promovarea
valorilor universale.
Capul Dragonului aflat în plin tranzit prin zodia Balanță le vorbește în continuare și în anul
2014 despre altruism, despre promovarea valorilor universale, despre faptul că toate aceste
preocupări ale lor au ecou asupra comportamentului de grup. Dacă nu văd lucrul acesta, nu
înseamnă că faptele lor nu sunt așa cum ne spun nouă stelele.
Este posibil să traverseze o tensiune a locul de muncă. Acestea pot veni de la faptul că știe
prea multe sau dorește să producă modificări într-un timp foarte scurt. Nu înseamnă că este superior
celorlalți, ci că își alege să prezinte un proiect, să lanseze o idee sau o provocare celor din jur care
sunt cel mai puțin pregătiți pentru așa ceva. De aici opoziția puternică pe care o au de traversat.
Finalul lunii aprilie invită pe săgetători să fie puternici pentru că acesta este momentul din
anul 2015 când se întâlnesc cu virtuțile. Ulterior acestui moment vor trebui să le folosească atât
pentru a combate viciul, cât și pentru a promova calități personale. De această dată însă le
inventariază, le așază într-o ordine precisă și vor lucra cu aceste noțiuni atât în anul acesta cât și în
anul următor. Este posibil ca acum pe final de aprilie să se simtă slăbiți. Nu înseamnă că sunt
bolnavi, chiar dacă anumite simptome le spun direct acest lucru. Marte pe casa a VI-a îi îndeamnă,
nu să se consume pentru tot ceea ce se află în preajma lor, ci această dăruire pe care o au săgetători
față de idealul pe care-l au față de cei din jur sau față de un proiect personal îi încurajează să se
consume până la ultima picătură, până când varsă toată ocaua pentru că, știm, numai așa se simt
bine.
Cu toate că există
o anume greutate care le
vine de pe casa bolilor
acute, dar și din faptul că
nu Saturn se află în mers
retrograd de pe casa întâi,
a
personalității,
Săgetătorului este acum
pe val. Nu au crezut
niciodată că acest sector
devitalizat ar putea să
ajungă în postura aceasta
în care să aibă atât de
puține resurse. Puterea
personală a Săgetătorului
acum scade însă doar în
acea zonă care are nevoie
de reconfigurare. În rest,
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și toate aceste evenimente, pentru că au susținerea relației pozitive dintre Junon și Capul Dragonului
sunt de mare perspectivă. Ne referim aici la faptul că se simt agasați de faptul ca resursele materiale
nu sunt la nivelul optim, nici la faptul că se gândesc care sunt soluțiile pentru a rezolva această
problemă. Planul de viitor înseamnă așezarea ființei lor în centrul unui proiect magnific. 2015
devine reprezentativ pentru săgetător deoarece aduce acestora puterea de a alege fără să aibă ajutor
sau o informație clară în sensul acesta sau un traseu spectaculos. Se poate spune doar că sunt
inspirați, că au o viziune aparte și că prin intermediul acesteia pot privi dincolo de aparențe.

MAI
O nouă posibilitate de a se desfășura. Parteneriate interesante. Transformare. Procesul
muncii obține o mare atenție. Agresivitate. Parcurgerea unor evenimente dificile. Sancțiunea. Viața
li se împarte în două tabere. Bază periculoasă. Apel la comunitate. Acțiunile consumă prea mult.
Moștenire interesantă. Cedează în fața unor presiuni. Traseu nou în viață. Observații lucide.
Optimism. Mediator. Defectele scapă de sub control. Plâns. Separare. Au intenții bune. Vorbesc
despre nesiguranța vieții. Visează prea mult. Speranțe. Apel la realizări concrete pentru
supraviețuire. Se descurcă bine. Diversitatea îi ajută. Se atinge un final. Eroare gravă.
Luna mai le aduce săgetător lor posibilitatea de a se desfășura într-un alt registru. În prima zi
a acestei luni Mercur va intra pe casa parteneriatelor și vor putea să fie mult mai deschiși față de
toate propunerile care le vin din această zonă. Asta înseamnă asocieri noi, viziune mult mai largă
față de posibilitățile de reușită sau de a pune în practică propuneri care au venit spre ei în primele
luni ale anului. În prima zi a lunii mai nu se consumă doar trecerea lui Mercur pe zodia Gemeni, ci
și împlinirea careului perfect între Soare și Junon. Asta înseamnă că aspirațiile lor, ceea ce
consideră că ar avea nevoie trece printr-o transformare interesantă. Nu pot merge mai departe cu
schema de lucru pe care o lucrează acum. Nu pot extinde procesul muncii, acela care se află acum
în derulare pentru că acest proces, tot ceea ce fac acum reprezintă efectul unor cauze mai vechi.
Acum au nevoie să construiască procedee, să identifice direcții care să-i ajute să iasă din criză.
Deciziile care au impact spiritual și care vor evidenția o criza conștiinței, în 3 mai se pot transpune
și printr-un refuz categoric. Vor fi agresiv din punct de vedere verbal, vor avea o viteză de reacție
ne specifică și vor încerca să-i judece pe ceilalți nu așa cum cred că ar trebui să fie judecați ci așa
cum le face plăcere. De aici și înclinarea balanței într-o direcție nefirească. Se poate stabili, încă de
pe acum, că următoarele luni pentru săgetător ar putea să însemne o perioadă de griji și grijile
acestea să reînvie conflicte mai vechi. Dacă se țin departe de uitare, dacă acest disconfort de
moment nu este pus pe seama celorlalți, ci este investigat și săgetătorul recunoaște față de el însuși
că suferința de acum nu este o pedeapsă pe care ceilalți și-o aplică, atunci nu se află în fața unei
risipei, iar întârzierile de acum sunt constructive .
Evenimentul cel mai dificil pe care un săgetător îl va traversa acum va fi susținut chiar de
această relație proastă dintre Soare și Jupiter care le va vorbi despre faptul că nu pot acum să
vorbească despre justiție decât dacă se includ și pe ei în acest proces al sancțiunii. Cu alte cuvinte,
văd greșeala celorlalți dar nu pot analiza decât dacă vorbesc despre asta și despre faptul că în trecut,
nu se știe cât de departe, au procedat la fel.
Totuși, prima decada lunii mai înseamnă pentru săgetător relansarea în proiecte noi. Relația
bună care se construiește între Soare și Pluton arată o relație bună între casele II și VI ceea ce
înseamnă o înțelegere tacită între două tabere. Este posibil ca aceste două tabere să fie două sectoare
aparținând aceleiași persoane, dar pot fi și sectoare diferite care îndeamnă două persoane ce nu au
colaborat până acum să își găsească puncte comune.
Există însă un risc teribil în acest nou tip de colaborare. Acesta este dat de implicațiile Lunii
negre de pe casa imaginii sociale în această posibilitate de relansare ori de deschidere către noi
direcții. Tentația câștigului ușor, uitarea selectivă pe care săgetător crede că și-o poate permite
acum, în această perioadă, ar putea însemna și adoptarea unor baze periculoase pentru ceea ce
urmează să se consume pentru săgetător în următoare perioadă.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

725

Nu încape discuție că trecerea planetei Venus pe zodia Rac, adică pe casa a opta le atrage
acestora un semnal de alarmă față de noi colaboratori. Dintr-o dată săgetătorii vor fi circumspecți
sau vor pune sub semnul întrebării tendința câștigului ușor. Cei mai mulți dintre nativii născuți în
această zodie vor depăși această încercare cu fruntea sus. Vor exista însă și săgetători, în special cei
aparținând tipului inferior, care vor eșua. Acțiunile acestora vor fi încărcate de risc și cu cât se vor
bucura că au șansa de a câștiga ușor și mult, cu atât mai tare se vor compromite față de comunitate.
Pentru că această informație ajunge în cazul săgetătorilor acolo unde trebuie, se poate vorbi
acum și despre o creativitate folosită pentru a proteja valorile morale. Uranus de pe casa a V-a îi
evidențiază pe săgetători care au urmași, care se ocupă de educație sau care vor să promoveze ori
să-și transmită învățătura prin intermediul urmașilor. Este posibil ca trecerea planetei Venus pe casa
a VIII-a și legătura subtilă care există între Venus și Uranus de pe casa urmașilor să însemne pentru
copiii săgetătorilor sau pentru nepoții săgetătorilor posibilitatea de a obține o moștenire. Cert este că
acest transfer de valori se realizează pe baza unei presiuni interne. Rezultatul este în cele mai multe
din cazuri unul pozitiv.
Acest transfer al valorilor, fie că este vorba despre avere, patrimoniu sau pur și simplu
învățătură, înseamnă o experiență de viață pentru săgetători și pentru urmașii acestora ori pentru
beneficiarii acestor nativi deschiderea unor noi posibilități, deschiderea unui nou traseu în viață.
Chiar din 11 mai când Soarele se va afla într-o relație bună cu asteroidul Chiron, cu puțin timp
înainte ca Marte să treacă pe casa parteneriatelor se va putea pune în discuție priceperea
beneficiarului și deci se va realiza o comparație cu persoana care a deținut până la acel moment
valorile pe care le-a transferat săgetătorul urmașului. Se poate vorbi aici și despre un traseu în viață
sau despre protejarea în fața unor pericole ce ar putea să vină din noile colaborări.
Trecerea lui Marte pe casa parteneriatelor înseamnă pentru săgetător desprinderea de o mare
greutate. Dintr-o dată lucrează mai ușor, câștigă mai ușor și se simte foarte bine muncind. Faptul că
marte iese din casa a VI-a arată că scapă de o limitare, de o constrângere și nu va conta dacă Marte i
se va opune lui Saturn, va conta dacă noi colaboratori sunt sau nu capabili să susțină proiectele
Săgetătorului. Îi va plăcea mult prea mult faptul că poate alege chiar dacă, privind obiectiv în fața
sa, constată că nu prea are de unde. Eliberarea de aceste constrângeri sociale înseamnă pentru
săgetător aerul pe care l-au căutat în ultimele luni.
De asemenea săgetătorii care au de traversat în ultima perioadă cumplită de muncă se simt
acum îndreptățiți să își caute dreptatea în justiție. Pentru că Marte se află într-o relație buna cu
Capul Dragonului imediat ce a intrat pe casa parteneriatelor săgetătorii vor găsi și persoanele
potrivite care să le susțină și care să-i ducă spre un succes rapid. Acum, la începutul tranzitului lui
marte pe casa parteneriatelor, săgetătorii nu vor observa ca lucrurile se deplasează foarte repede în
favoarea lor. Saturn intervine de pe casa personalității cu această forță de frânare, însă de această
dată norocul este de partea lor.
În 15 mai Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și toate aceste tensiuni
pe care săgetătorul le ia în ușor sunt, în realitate, mult mai mari decât greutățile de care se bucură că
au rămas în urmă, dar le priește cu mai mult optimism pentru că le lasă impresia că au cum sa
aleagă. Ne referim aici la anumite conflicte, nu doar pe linie profesională ci conflicte la modul
general pentru care săgetătorul are nevoie de mediator. Marte în 15 mai i este opune la grad perfect
lui Saturn și momentul acesta este încărcat de regret.
Este posibil ca mijlocul lunii Mai să exploreze Săgetătorului anumite vicii pe care destinul
său până acum la ascuns. Acum pentru că nu au în jurul lor un anturaj de calitate, pentru că destinul
îi îndeamnă să își rezolve probleme mari într-un timp scurt este posibil ca o parte din aceste defecte
să scape și opinia publică să constate că de fapt săgetătorul cel impecabil, corect, frumos, rațional și
moral are un chip ascuns.
Nu contează că acest lucru se va desfășura împotriva notorietății lui pentru că acesta se va
comporta ca și cum se așteaptă să se întâmple lucrul acesta. Faptul că încă de la începutul lunii mai
s-a ocupat de transferul valorilor, faptul că are în jurul său tot felul de persoane care dacă nu preiau
în mod real atunci simulează că au preluat de la săgetător o parte a răspunderii arată că aceștia sunt
pregătiți să facă față unui asalt sau să înfrunte o agresiune socială majoră. Cu alte cuvinte rămân în
continuare sensibili și accepta provocările destinului fără să se plângă.
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Această verticalitate, această moralitate, în cazul celor mai mulți dintre cei născuți în zodia
Săgetător arată că drumurile sunt descurcate și traseele vieții se limpezesc. În preajma zilei de 17
mai, când Jupiter se va afla într-o conjuncție cu asteroidul Junon, se poate vorbi despre șansa unui
săgetător de a fi remarcat. Schisma ce apare în parteneriatele negative ale săgetătorilor se traduce
prin eliberarea unei poziții ce va fi ocupată de un om special, de noi relații și deci să intre într-o
perioadă în care consumul să fie mult diminuat, iar rezultatul efortului unul special.
În 19 mai Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și vor fi
interesați să repare parteneriatele care nu au mers cum trebuie. Chiar din după-amiaza zilei de 19
mai vor observa că acesta este un demers inutil, cu toate acestea nu se vor opri pentru că vor fi
absolut convinși că numai așa se poate îmbunătății calitatea vieții. Cu cât se vor adânci și mai mult
în aceste demersuri atât mai zăpăciți vor fi, iar din 21 mai când Soarele va intra pe casa
parteneriatelor vor fi și mai vulnerabil în fața unor persoane care nu au avut niciodată față de
săgetător intenții bune. Astfel, împlinirea opoziției dintre Venus și Pluton le vorbește despre o
nesiguranța accentuata ce va fi transpusă prin valori materiale. Saturn, pentru că se află acum întrun accentuat mers retrograd, anunță că foarte curând va trece pe casa lucrurilor ascunse și
săgetătorul este avertizat că nu mai are timp de pierdut și că a se preocupa de situația aceasta este
similară cu întâmplarea în care cineva caută cai morți să reia potcoavele.
Relația bună care se construiește acum între Marte și Axa Dragonului scoate în evidență
partenerilor săgetătorilor faptul că aceștia au firi complexe. Pe de o parte, se vor ocupa de trăiri
vechi, adică de cai morți cărora să le ia potcoave, iar de partea cealaltă vor putea să se mobilizeze
suficient de mult pentru a face o impresie bună în noile proiecte care au venit spre ei în ultima
vreme.
Firile inferioare nu vor avea atât de multă măiestrie și vor fi mai curând preocupate de ceea
ce se întâmplă în viețile celorlalți, de vina pe care un partener care se consumă în întâmplări lipsită
de importanță. Tipul superior va reuși însă să se împartă între familie și serviciu, între prietenii
vechi și prietenii noi între vise, speranțe, și realizări concrete. În mod cu totul surprinzător în cazul
săgetătorii lor opoziția Soarelui cu planeta Saturn de pe semnul lor le aduce reducerea intensității
evenimentelor cu scopul de a le aprofunda. Sunt avertizați săgetătorii că acum au nevoie să constate
și să ia în serios această diminuarea intensității. Nu au de ce să învinuiască partenerul de dialog,
societatea, memoria sau alte situații pentru faptul că au o altă viteză de lucru. Relația negativă dintre
Soare și Saturn, doar în cazul lor, se traduce printr-o intervenție salvatoare.
Pe 25 mai Venus și Uranus au de împlinit un unghi negativ care a fost activ în perioada în
care Soarele și Saturn au fost în opoziție. Abia acum săgetătorul realizează că anumite direcții care
nu sunt de maximă urgență le captează prea mult atenția, că anumite extravaganțe pe care și le-au
permis a trebuit să le plătească scump. Numai în ultima perioadă când viteza de lucru s-a diminuat
ori au fost opriți de persoane dragi sau bine intenționate pe care le au în preajmă, au conștientizat că
preferințele lor nu au fost cele mai bune. Cu toate că se descurcă foarte bine, adică sunt eficiente, au
viteză de reacție și pot obține rezultate într-un timp scurt, când vine vorba despre alegeri esențiale
ale vieții săgetătorul greșește. Aici seamănă mult cu gemenii superficiali însă reușesc să-și ascundă
cu mai multă dibăcie prin diversitate adică reușesc să salveze mult mai bine aparențele. Chiar dacă
în această perioadă săgetătorului e rătăcit, nu pare un om nebun ci pur și simplu o persoană care a
acordat mai multă atenție unor confuzii. Nu doar din aceste unghiuri invocate mai sus, ci și din
relația proastă pe care Marte oare acum cu Neptun, sunt îndemnați să își ajusteze convingerile
personale în raport cu un personaj pozitiv. Ar putea să depășească această scena, adică să nu țină
cont de recomandările celor din jur dacă nu constată că au o breșă de securitate, dacă nu au relații
proaste spre care își îndreaptă atenția cu un trecut, dacă nu au mânii și nici resentimente pe care vor
să le rezolve pentru că s-au săturat să le ducă în spate. Sunt însă puțini săgetători care sunt atât de
disciplinați încât să nu aibă tinichele legate de coadă. Tocmai de aceea finalul lunii mai este pentru
acești nativi o mare încercare la capitolul discernământ.
Finalul lunii mai le aduce acestora evenimente în cascadă în care elementul central este dat
de parteneriate eronate. Chiar drumurile care li se deschid acum, oportunitățile pe care le au de
rezolvat dacă nu sunt construite în raport cu un element de referință, un sfat, o recomandare sau o
experiență eminamente pozitiva atunci sunt pe punctul de a comite o imensă și gravă eroare.
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IUNIE
Provocare. Se pregătesc pentru evenimente mai mari. Prejudecăți. Înfruntă un adversar
invizibil. Dorințele sunt împlinite. Renunță la o confruntare. Se declară dușmanii timpului. Ating o
zona superficialității. Consum intens. Avertizare. Își împlinesc o dorință. Colaborare interesantă.
Ironie gratuită. Încredere în sine. Raport negativ asupra evenimentelor din ultima perioadă.
Confirmările vin rapid. Declarație de război. Semnale traduse greșit. Interes pentru un trai ușor.
Veste proastă. Apel la grupul de apartenență. Mare putere de convingere. Întâmplări neobișnuite.
Modificări ale stării de conștiință.
Luna iunie înseamnă pentru săgetători o nouă provocare. De această dată se pregătesc pentru
întâlnirea Soarelui cu planeta Marte care se va consuma pe 14 iunie. Până atunci săgetătorii sunt în
alertă. Se grăbesc să se asocieze cu oameni care sunt generoși, deschiși, comunicativ, persoane care
nu au probleme cu limbajul și eventual care nu sunt avansate ca vârstă ori ca prejudecăți, pentru că
vor să recupereze ceea ce au pierdut la începutul anului și până acum. Asta înseamnă că multe din
evenimentele de acum vor fi construite împotriva unui adversar invizibil. Săgetătorii au acum
obsesia reparării trecutului și cu atât mai mult acest lucru se va vedea în preajma zilei de 3 iunie
când Mercur, aflat în plin tranzit prin zodia Gemeni, dar și retrograd, se va afla într-o relație bună
cu Capul Dragonului. Săgetătorii au acum în fața ochilor doar dorințele împlinite și au speranța că
dacă se lipesc de un grup puternic, dacă se asociază cu oameni care au probat până acum că sunt
eficienți ori că nu le încurcă celorlalți treburile atunci vor depăși acest moment delicat.
Practic, începutul lunii iunie va fi dominat de nevoia de a consuma multă energie pentru
parteneriate. Este invocat aici motivul sincerității, acela la care săgetătorul renunță adesea atunci
când se uită în trecut și este constrâns de cineva din jur ori poarte de conjunctura în sine să treacă
din nou prin situații delicate. În general, este sincer și deschis iar dacă nu poate rezolva o problemă
atunci nu-i face deloc plăcere să treacă iar și iar peste acest punct de vreme ce a arătat la un moment
dat că nu îl poate rezolva. Dacă sunt constrânși să treacă din nou peste același punct, săgetătorii
ating tristețea și se declară dușmanii timpului. Chiar dacă, în general, când se consumă faza de Lună
plină au o energie debordantă și cu atât mai mult sunt îndemnați să pornească la drum, să se plimbe,
să se miște și să-i implice și pe ceilalți în această expansiune, de această dată Luna plină din 2 iunie
îi va îndemna pe săgetători să se extindă către o zonă superficială. Nu se vor alege cu prea multe
beneficii din această expansiune, chiar dacă de această dată luna se află pe semnul lor. Luna plină în
Gemeni înseamnă pentru săgetători o confruntare cu o problemă venită din zona celuilalt. Acum
pentru că se preocupă foarte mult de succesul personal nu prea sunt interesați de ceea ce se întâmplă
cu ceilalți.
Intrarea planetei Venus în zodia Leu, eveniment ce se va consuma pe 5 iunie înseamnă
putere de expresie la un nivel superior. Știm că atunci când se mobilizează, săgetătorii pot trece prin
orice mediu, pentru că sunt înzestrați din naștere cu această putere aparte de a trece prin mai multe
planuri și de a-și atinge idealul foarte înalt pe care și-l stabilesc. Dacă își stabilesc idealuri legate de
standardul de viață 5 iunie reprezintă începutul unei schimbări benefice. Dacă își stabilesc standarde
intelectuale atunci primesc propuneri și sunt avertizați că atât timp cât Luna neagră le trece pe casa
a X-a nu este cazul să facă destăinuiri personale și nici să le povestească celorlalți ce viață încurcată
au pentru a nu pierde oportunitatea ce le este oferită acum. Dacă însă a un ideal casnic, vor să
susțină pe cineva din preajmă, vor să încălzească atmosfera familiei și tot ceea ce înseamnă bine,
rafinament, dreptate să se localizeze în această zonă atunci sunt avertizați că vor avea de rezolvat cu
precădere problemele celorlalți, deși încă de la începutul acestei luni au manifestat o anume
reticență față de acest lucru. Este posibil ca unii săgetători să găsească mai rapid soluții la
problemele cu care se confruntă, mai ales că în această perioadă, înainte ca Soarele să împlinească o
conjuncție cu Marte și sextilul perfect cu Uranus. Acolo unde există un sentiment, acolo unde există
antecedente pe această linie se poate vorbi de compromisuri ușor de acceptat sau mai puțin
periculoase. Ziua de 9 iunie conține însă și opoziția perfectă între Chiron și Luna neagră ceea ce
înseamnă că relația dintre familie și societate va fi orientată către o zonă de criză. Această relație
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proastă între Chiron și Luna neagră le vorbește săgetător lor despre desconsiderare, acolo unde
ceilalți văd lăcomie, despre lipsă de apreciere acolo unde ceilalți văd excese. Pentru că de această
dată contextul general atrage atenția asupra unei probleme de libertate, acum când săgetătorul este
îndemnat să se exprime liber și verbal, dar și prin fapte această problema libertății îl îndeamnă să
facă apel la un patrimoniu neobișnuit: fie că aleg să se folosească de bunurile celorlalți ca și cum
sunt ale sale, fie sunt tentați să-și însușească foloase necuvenite.
În 12 iunie Mercur își va reveni la mersul direct și atunci ar putea să gândească mult mai
corect și nu doar în avantajul său anumite raporturi sociale aflate acum într-un punct delicat. În
primul rând, segmentul individual al vieții săgetătorului iese în evidență acum prin așteptări
nerealiste din partea unui partener de dialog, fie că o colaborare nu mai poate merge mai departe în
condițiile stabilite inițial, fie că săgetătorul are aspirații prea mari din partea celorlalți. Această
eliberare a viziunii proprii față de partener, față de colaboratori găsește de partea cealaltă o
problemă și mai mare în familie. Neptun din casa familiei va intra în mers retrograd pentru
aproximativ 5 luni și liniștea familiei va deveni acum prea scumpă. Poate nu au limbajul necesar
sau poate sunt descoperiți de cineva din preajmă că merg pe două fronturi. În general, săgetătorul se
ascunde foarte ușor și poate să acopere prin viteză de reacție sau prin ușurința cu care se descurcă în
societate o problemă legată de mândrie, de aroganță sau de dispreț față de ceilalți.
Situația aceasta în care Neptun va intra în mers retrograd pe casa familiei reprezintă un
tablou clasic pentru săgetători. Aceste persoane au puterea de a se detașa de problemele sociale
crezând că își aleg propriile probleme și că și le pot rezolva. Ironia săgetătorului are întotdeauna o
cumințenie aparte pentru că întotdeauna în ultimul acestei zodii se teme de scandalul public. De
această dată disimulările sunt localizate la nivelul vieții intime și tot acolo vor fi localizate și
temerile cele mai mari legate de schimbul de sentimente cu o persoană dragă, de încredere,
deschideri față de noi oportunități, față de familie ori pur și simplu față de acceptarea defectelor
celorlalți. Acum săgetătorii se enervează pentru că la începutul anului 2015 nu s-au putut controla
sau pentru că au judecat într-un mod greșit relația dintre bine și rău. Raportul negativ pe care
Soarele îl mare cu Luna neagră arată că parteneriatele săgetătorilor reprezintă de fapt un debușeu.
Ceea ce nu merge bine în viața intimă se exprima la nivel social prin tot felul de expresii fapte sau
reacții față de oameni care nu sunt atât de vinovați pe cât spun ei. Au în această perioadă tendința de
ani și se simt bine că fac acest lucru.
În 14 iulie Soarele și Marte se vor întâlni într-o conjuncție și atunci săgetătorii se vor bucura
c-au confirmări. Pentru unii, confirmările vin prin forță pentru alții prin cuvinte, vor exista însă și
săgetători care se vor bucura de faptul că situația lor socială devine stabilă pentru că ceilalți trec
prin probleme. Asta se întâmplă nu doar pentru că Soarele și Marte sunt în conjuncție, ci și pentru
că Saturn cât de curând, adică în noaptea de 14 spre 15 iunie va trece în Scorpion. Trecerea lui
Saturn în zodia Scorpion invocă o experiență pe care săgetătorul a crezut-o uitată. El nu uită, ci doar
foarte distrat și nu acordă suficientă importanță anumitor detalii. De această dată experiențele la
care săgetătorul face trimitere sunt legate de moralitate, dreptul la opinie sau libertatea de a se
supăra și de a nu spune acest lucru. Știm că în modul în care se alintă un săgetător este de-a dreptul
unic și poate stârni unui alt nativ, spre exemplu celui din Pești sau Capricorn, ilaritate. Modul în
care se alintă un săgetător face parte din acrobațiile pe care le folosește cu atât de multă dibăcie
pentru a se descurca cu relațiile complicate pe care știu să și le mențină. De această dată se retrage
din fața unui anturaj pe care-l consideră prea dur, agresiv sau cu care nu mai poate coabita la fel ca
până acum.
Luna nouă din 16 iunie vine să confirme acest lucru și să îi atrag atenția Săgetătorului asupra
unui element din anturaj căruia să îi declare război sau războiul pe care-l declară societății să fie de
fapt pus pe seama unui comportament venit din partea acestui personaj. Indiferent că dă vina pe
această ființă în mod direct sau nu, Marte se va afla într-o relație bună cu Junon, iar Mercur cu Axa
Dragonului. De această dată Mercur se află în mers direct și arată că săgetătorii se tem de un mare
eșec, se tem ca nu cumva această revolta lor să fie luat în serios și să rămână singuri.
Ultima decadă a lunii iunie îi aduce pe săgetători în zona succesului nesperat. În primul rând
apropierea planetelor Venus și Jupiter arată că au acces la cunoaștere. Cuvântul, termenul, noțiunea,
sau ceea ce reprezintă acesta constituie pentru săgetător un patrimoniu interesant. În 21 iunie
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Soarele intră pe casa misterului și foarte curând îl ajunge din urmă și planeta Marte. Asta înseamnă
că personalitatea și curajul sunt elemente la care săgetătorul este îndemnat de evenimentele din jur
să renunțe.
Este de la sine înțeles că nu poate nimeni să renunțe la personalitate, poate, cel mult, la
curaj. Totuși, evenimentele pe care săgetătorul le parcurge acum sunt traduse greșit de acest nativ
ori conține informații care îl îndeamnă să înlocuiască anumite elemente de comportament cu altele
preluate din jur. De aceea mesajul astral sugerează renunțarea la elemente atât de intime și de
personale.
Pe 22 iunie când Jupiter și Uranus se vor întâlni într-un unghi pozitiv, grijile pentru ziua de
mâine, teama, nu vor reuși să descopere o informație la timp și se deconspiră intențiile unor
personaje negative care îi macină, îi consumă și pe săgetători, încercând să îi convingă de faptul că
poate celălalt are mai multă dreptate, poate exemplul care îi este oferit ar trebui să fie însușit pentru
a depăși acest moment complicat.
Drept dovada astrală avem relația proasta lui Mercur cu Neptun care se adaugă celorlalte
secvențe cosmice și, în plus, și inițierea mersului retrograd al lui Chiron precum și intrarea planetei
Marte în Rac, despre care știm că este o poziție foarte proastă. Asta înseamnă că săgetătorii, pe
finalul lunii iunie, primesc doar semnale negative ori traduc greșit toate aceste semnale încercând să
găsească un sens. Grupul de apartenență nu ajută săgetătorul decât pentru a-l exploata sau a-i folosi
acestuia informațiile, banii, relațiile. Tensiunea pe care Marte din Rac, de pe casa a opta,
disconfortul continuu, îndoieli de factură ezoterică, spirituală sau îndoieli față de rezultate obținute
prin acest gen de practică.

Dacă adăugăm acestor secvențe astrale faptul că Soarele se află în această perioadă într-o
relație foarte proastă cu Axa Dragonului, săgetătorii sunt avertizați că nu este deloc puțin lucru să
treacă prin evenimente de genul acesta. Dacă de la începutul anului și până acum au avut impresia
că pot face față oricăror situații cu care se confruntă, că prin istețime, inteligență sau disciplină pot
depăși orice moment, de această dată agresivitatea din jur găsește un ecou în agresivitatea personală
și sunt pe punctul de a modifica în propria ființă ceea ce nu trebuie niciodată modificat. Ne referim
aici la cunoaștere, la încredere, la respectul pe care trebuie să îl arate celor din jur, dar și la o anume
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generozitate la care, nu doar săgetătorii, ci, în general, toți oamenii nu trebuie să renunțe dacă și-au
însușit o.
Ceea ce este interesant bine spre finalul acestei luni când Venus și Uranus vor încerca să
compenseze tot acest haos creând oportunități. Această dată oportunitățile săgetător lor sunt sunete
discrete sau un mieunat hazliu pentru că nu reușesc să convingă pe nimeni mai mult decât convinge
informația în sine pe care o dețin. Practic, ceea ce se va întâmpla cu săgetătorii la finalul lunii iunie
este neplăcut și creează celor din jur impresia că nu sunt ființe ce pot atinge ușor performanța, ci
niște făpturi goale pe dinăuntru. Este de la sine înțeles că această impresie este falsă. Săgetătorii,
indiferent de nivelul pe care-l au, indiferent de calitatea acțiunilor lor, au înscris în codul lor genetic
performanța. Chiar dacă se întâmplă ca acum faptele lor să fie niște acțiuni lipsite de logică ori
produsul unor pretenții sau mofturi lipsite de simț practic nu înseamnă că acesta este felul lor de a
fi. Persoanele din jur, cele care se dovedesc a fi superficiale și care-i judecă pe săgetători prin
această situație vor de fapt să-i înlocuiască. Tocmai de aceea finalul lunii iulie le aduce săgetătorilor
confirmarea faptului că în orice moment pot deveni victimele unor conspirații. Dacă nu uită că
norocul personal este ascuns în emanația benefică atunci achizițiile pe care le au, fie că sunt abilități
sau cunoștințe, vor susține conștiința individuală și îi vor permite individului să se lase prea mult
timp influențat de aceste păreri tendențioase despre ei.

IULIE
Misiune grea. Se schimbă o mentalitate. Se implică într-un proiect îndrăzneț. Iubesc
succesul. Se simt revigorați. Primesc un avertisment. Îndrăzneală pe un drum. Deficit de informație.
Devin foarte receptivi. Oboseală. Se întorc spre trecut. Dezamăgire. Expresivitate. Se protejează în
fața unui pericol. Descoperă liniștea. Pierd bani. Câștigă atenție. Iau contact cu o noua atitudine.
Relația parte. Primesc avertismente. Iau contact cu forța timpului. Constrângere socială. Risipă.
Au aerul de ființe superioare. Fac dovada bunului simț. Își asumă răspunderea faptelor proprii.
Trec ușor de la o extremă la cealaltă. Au noroc.
În luna iulie săgetători au o misiune grea. Trebuie să schimbe mentalitatea celor cu care
colaborează, trebuie să le dea o lecție ori pur și simplu să-i întoarcă de pe un drum greșit. Chiar din
prima zi a acestei luni când asteroidul Junon va intra pe casa demnității sociale aceștia se vor lovi de
intrigi de care s-au temut în lunile anterioare. Luna neagră se află acolo de ceva vreme și le va
aduce aminte săgetătorilor de opoziția pe care au întâmpinat o atunci când au vrut să se implice întrun proiect îndrăzneț. De această dată au ocazia din nou să lucreze cu aceleași mesaje, cu aceleași
energii însă nu pentru ei, ci pentru cei din jur. Pentru că au o experiență nefericită, își amintesc de
eșecul personal, se implica atât de mult și atât de puternic în aceste activități pentru ceilalți încât
este puțin probabil să nu obțină un succes fulminant. Pe 1 iulie se întâlnește și conjuncția lui Venus
cu Jupiter și orice urmă de disconfort poate fi explicată din punct de vedere științific sau ezoteric și,
prin aceste explicații, au acum șansa să pună în aplicare această oportunitate. Se simt bine
cercetând, colaborând sau făcând un schimb de informații deplasându-se e către zone ale societății
sau ale mentalului considerând că această deplasare în sfârșit îi revigorează. Sunt avertizați însă că
marte se află într-o relație foarte proastă cu Axa Dragonului, în postura în care rolul pe care-l are
această planetă este unul deosebit de important (este Regent Karmic de Sud) și nu pot face chiar
orice. La începutul lunii iulie, când au de traversat și o Lună plină în Rac adică au impresia că
lucrurile ascunse pot fi transformate în avantaj propriu ori printre cele rele mai sunt și bune, se simt
motivați să pornească cu multă îndrăzneală pe acest drum și sunt mai optimiști. Pe parcurs, chiar din
a doua decada lunii iulie, vor vedea că realitatea este alta.
Primele semne că s-ar putea ca acest demers să nu se împlinească așa cum vor le va veni
chiar din ziua de 5 iulie când vor pierd un privilegiu. Dacă nu sunt suficient de maturi și nu fac apel
la o experiență personală pentru a rezista acestei dezamăgiri, totul se duce pe apa sâmbetei.
Chiar dacă momentul acesta de început a lunii iulie aduce săgetătorului o putere specială,
lăsând impresia că este foarte sigur pe ceea ce dorește să facă și că indiferent de situație lui nu-i
fuge pământul de sub picioare, au nevoie de oameni sinceri care să îi motiveze printr-o imagine
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publică pozitivă. Sunt atât de receptiv față de acest gen de exemplu încât la începutul lunii iulie,
adică în prima decadă, vor părea oameni însetați de cultură, însetați de puritate sufletească și dispuși
să se sacrifice pentru acest gen de ideal.
Intrarea planetei Mercur în zodia Rac le aduce acestora o oboseală stranie. Cu cât își
amintesc mai mult de episoadele parcurse anterior când nu au reușit să depășească o problemă cu
atât valorile pe care vor să le implementeze vor fi mai dificile, mai periculoase sau mai complicate.
Pentru că Marte chiar dacă se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, se află într-o relație
bună cu Neptun de pe casa familiei este suficient ca săgetătorul să-și întoarcă privirea spre o rudă,
spre părinți, spre copii sau spre sentimentele benefice pe care și le-au păstrat din perioada de
formare, așa cum pe vremuri adolescenții romantici uscau florile primite în dar între paginile
cărților. Este foarte interesant acest romantism al Săgetătorului pentru că acțiunile în care se implică
nu conțin absolut deloc romantism însă dacă este îndemnat să povestească despre ceea ce simte va
reuși să surprindă atât de mult, nu doar prin faptul că poate rezista oboselii fizice sau mentale, că se
pot detașa de dramele afective care nu pot fi uitate, ci reușesc să pună în practică acțiuni mecanice,
raționale ori în rutina de zi cu zi un strop de emoție care va umple totul în jur de o bucurie stranie.
Asta înseamnă pentru săgetător să trăiască intens și dacă nu va fi lăsat să fac această schimbare în
mediul de apartenența atunci îi vom vedea dezamăgiți de lucrurile bune pe care le-au păstrat atât de
mult timp și pe care acum nu le poate valorifica. Unii, care sunt mai expresivi din fire, vor avea
impresia și chiar vor spune acest lucru că toată viața s-au pregătit pentru momentul acesta.
Ceea ce este foarte interesant ne spune că un săgetător care dorește acum să ofere societății
exemple speciale de transformare și de modelare vine din faptul că produce efecte complicate cu
acțiuni simple. Nu încape discuție că aici se va vorbi mult despre secretele unei vieți, despre
maniera în care oamenii își protejează nesiguranța și se implică în acțiuni dereglare și de
reconstrucție. Chiar dacă, unora, aceste lucruri, li se vor părea abstracte chiar din 11 iulie când
Mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului va constata că din îndoială și suspiciune
apar informații cu totul valoroase. Săgetătorul are impresia că nu poate descoperii liniștea, că nu se
poate apropia de eficiență decât dacă va cunoaște în detaliu.
Este de la sine înțeles că această formă de nesiguranța constituie pentru săgetător un imbold
teribil. Relația bună pe care Mercur oare cu Neptun se adresează mai curând persoane lor din jurul
său. Acestora li se recomandă să aibă încredere în acest nativ pentru că este inspirat și chiar dacă
anumite lucruri nu le face ca la carte, nu este el de vină, ci faptul în fiecare an cartea vieții ar trebui
să primească o erata sau câte o anexă.
Săgetătorul are acum o putere de expresie cu totul aparte pentru că reușește să găsească
pentru cei din jur elementul care le trebuie cel mai mult, ceea ce îi împlinește sau îi completează.
Face acest lucru însă cu un oarecare sacrificiu față de el însuși și dacă nu pierde bani dacă nu îi este
știrbit statutul social sau nu-i este afectată imaginea atunci va avea un gust amar, cu anume
insatisfacție pe motiv că el nu face parte din rândul beneficiarilor de acum. Chiar dacă nu are acest
gen de satisfacție, săgetătorul se poate mândri cu faptul că obține acum din partea grupului de
apartenența apreciere deși nimic din atitudinea celor din jur nu ar înclina în această direcție. A fi
apreciat de adversari, de cei care nu sunt preocupați de lucrul acesta constituie o mare victorie. Iată
cum din nou săgetătorul reușește să demonstreze celorlalți că este un performer.
Mijlocul lunii iulie aduce o tensiune foarte mare de lucruri pe care nu le poate controla. De
această dată și el, asemenea celor din jur pe care îi ajută, este la mâna destinului. Prin opoziția lui
Marte cu Pluton în situația în care Marte este în continuare înzestrat cu o calitatea parte, adică
guvernează toate directivele ce vin din trecut (Regent Karmic de Sud) săgetătorii au clar senzația că
își pierd controlul. Aceasta este mai curând o atitudine orientată către el însuși pentru că obține
această informație doar prin autoanaliză, doar prin autocritică și doar urmărind rupturile importante
pe care le-au parcurs. Este posibil ca din grupul celor pe care-i ajuta să remarce o persoană care este
cea mai slabă, neputincioasă sau marginalizată cu care va încerca să construiască o relație aparte.
Această relație pe care Săgetătorului urmărește să o construiască cu această persoană care nu spune
nimic celorlalți va purta această amprentă specifică semnului adică a extremelor. Drept dovada
astrală invocă opoziția lui Mercur cu Pluton și conjuncția lui Mercur cu Marte, adică pornind de la
relația proastă a celor două planete care formează un cuplu, Marte și Pluton, comunicarea aceasta ce
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vine din partea planetei Mercur seamănă în cazul săgetătorii lor și în special în cazul de față acela al
persoanei marginalizate cu un tenis de masă. Ideea lor este ca mingea care trece dintr-un teren în
altul este de fapt rodul acțiunilor, garantate doar de priceperea celor care participă la acest interesant
joc.
Săgetătorul este avertizat că relația bună a Soarelui cu Luna neagră nu arată siguranță, ci
arată faptul că este un far, un element de referință într-o lume aflată într-un accentuat proces de
transformare. Dacă se amestecă în mulțime și nu își menține poziția de lider atunci trecerea planetei
Venus în Fecioară, pe casa imaginii publice și a demnității, nu va însemna pentru succes și
prosperitate, ci o frumusețe comună de care se va bucura doar el și încă vreo câteva persoane care
gândesc și simt la fel. Procedând așa, arată că semnul victoriei i-a părăsit și nu pot merge mai
departe decât prin conflict nu prin victorie.
Momentul în care Soarele și Saturn se vor întâlni într-un unghi pozitiv apare în viața
săgetătorului o dorință stranie. Această dorință, pentru că este întreținută de Saturn retrograd pe
ultima porțiune vine să împlinească un element care a fost ascuns opiniei publice, a fost scufundat
în răbdare cu mari eforturi. Se știe din astrologia natală că săgetătorului nu excelează la capitolul
răbdare. El este o forță tot timpul în acțiune și atunci când cineva din anturajul său descoperă că
acesta și-a întărit voința prin răbdare va avea față de acesta o admirație fără margini. Retrogradarea
lui Saturn pe casa a XII-a a săgetătorului ne spune acum că această răbdare nu a venit prin voință
proprie, ci a fost o opțiune la care a ajuns prin constrângere socială. Dacă urmărim că de fapt relația
bună a lui Saturn cu Soarele înseamnă o relație proastă a lui Saturn cu Jupiter înțelegem că această
constrângere a fost o pedeapsă ce i-a fost aplicată. Este posibil ca acum să constate că anumite
demersuri în care s-a implicat nu au fost finalizate cum trebuie. Nu înseamnă că dacă va gândi așa
situațiile spre care își vor îndrepta atenția sunt exact așa cum le percepe. Retrogradarea lui Saturn pe
casa a XII-a, a lucrurilor ascunse, vorbește săgetătorului despre obsesia perfecțiunii, despre teama
că la un moment dat nu a fost suficient de atent sau de disciplinat. Cu siguranță în demersurile
anterioare nu a fost suficient de atent sau de disciplinat însă aceasta nu este o problemă care merită
acum atât de multă atenție.
Trecerea Soarelui în zodia Leu, adică pe casa a IX-a ne trezește săgetători lor dorința de a
străluci prin fapte. Numai ce a intrat în zodia Leu că Soarele se va și întâlni cu Mercur într-o
conjuncție și în cazul săgetătorii lor în această întâlnire nu este atât de bună ca în cazul celorlalți. În
primul rând nevoia de rezultate concrete ar putea să indemne pe nativii acestei zodii să nu mai țină
cont de limitele celorlalți. Asta înseamnă că vor intra într-un ușor derapaj și cu cât vor încerca să
facă un inventar mai clar asupra dorințelor neîmplinite în ideea că acum și le pot împlinii, cu atât
mai mult se vor depărta de spontaneitate, de naturalețe sau de aerul de ființe superioare pe care și lau construit cu atât de mult efort.
În 25 iulie Venus va intra în mers retrograd pe casa demnității sociale și în 26 iulie Uranus
va iniția, de asemenea, un mers retrograd pe casa a V-a, a iubirii dăruite. Asta înseamnă că sunt
invitați să facă dovada bunului simț, să fie răspunzători pentru faptele lor și să se gândească mai
mult la calitate decât la cantitate. Tentația de a renunța la un demers major pentru a-și oferii bucurii
mici are la bază resentimente stranii. Vor confunda scena socială cu viața intimă, vor face
transferuri de atitudine sau transferuri informaționale de la o zonă la alta și nu vor fi ocoliți de
surprize.
Pe 27 iulie când Soarele și Capul Dragonului se vor întâlni într-un sextil atunci aceste
aspirații care-i vor tulburat vor avea un rol binefăcător asupra mediului său. Cei din jur urmărind
frământările Săgetătorului vor înțelege ce nu trebuie să facă, cum să se protejeze de pericole și până
unde să meargă cu deciziile radicale. Asta înseamnă că din nou săgetătorii fără să obțină un
beneficiu în mod direct reușesc să modifice calitatea mediului în care trăiesc. Se va bucura mult că
este iubit, că nu este marginalizat și că aceste semințe minunate pe care le aruncă peste tot în
pământul din jurul său vor prinde la moment dat rădăcinii și din ele se vor ridica minunate ființe
purtătoare de rod.
Așa după cum se poate constata, luna iulie pentru săgetători va fi remarcabilă la acest capitol
al balansului între independență și bogăție, între nevoia de a trăi prin simplitate și neputința de a se
detașa de abundență, sofisticat, complex. Pe 31 iulie în ziua în care se împlinește Luna plină cu
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Soarele pe zodia Leu, Venus va ieși din zodia Fecioară și va intra în Leu prin retrogradare.
Experiențele la care face acum trimitere sunt de fapt ipostaze rediscutate. Se vor păcăli pe ei înșiși
că dacă a mobilitate, dacă trec ușor de la o extremă la cealaltă atunci beneficiază și de multe lucruri
noi. Elementul noutate gravitează în jurul săgetătorului, însă nu este beneficiarul lui ci de acest
element se bucură doar persoanele din jurul său.

AUGUST
Dezamăgire. Încordare. Nesiguranță. Păi chinuie pe ceilalți. Vor să plătească cu aceeași
monedă. Sunt rezervați. O teamă se amplifică. Adevărul esențiale. Realitate disproporționată.
Insatisfacție. Împărtășesc celorlalți din secretele personale. Jonglerii. Lovituri sub centura. Se
rănesc din neatenție. Frământări absurde. Își amintesc cu plăcere de un episod legendar. Fac apel
la un rezultat important. Nevoie de independență. Dezvăluire. O nouă imagine publică. Distracție.
Viață socială intensă. Maturizare. Conflicte din cauza unor critici. Vulnerabilitate. Trădare.
Mizează pe un rezultat rapid și real. Se luptă cu adversari puternici. Înțeleg marile probleme ale
vieții.
Săgetătorii au impresia că dacă Saturn revine la mersul direct pe casa a XII-a află mai ușor
ceea ce se întâmplă cu ceilalți, își pot gestiona mai ușor starea de încordare, teama sau nesiguranța.
Este adevărat anumite lucruri ce țin de comunicare sau de relațiile cu oamenii intră pe un făgaș
normal. Din nefericire, o perioadă importantă acestui an, adică până în a doua parte a lunii
septembrie, Saturn se va afla în continuare pe casa a XII-a și îi va transforma pe săgetători din
abuzați în acuzator. Contextul astral la care facem referire nu-i îndeamnă să îi chinuie pe ceilalți. Se
păstrează încă această componentă a binelui făcut în mod performant fără să îi intereseze costurile
pe care trebuie să le plătească pentru a obține un astfel de rezultat. Asta înseamnă că în luna august
săgetătorii se vor simții, pe de-o parte, tulburați de faptul că pentru a menține un bine pe care-l
iubesc am nevoie să umble la rezerve, să facă mai multe decât s-au așteptat sau să facă eforturi
pentru a-și coordona programul și să fie mult mai ordonați cu timpul. Aici nu ne referim la ușurința
cu care un săgetător poate rezolva multe probleme într-un timp scurt. Ne referim la disciplina
mentală aceea care adesea îi este străină acestui nativ.
Relația proastă pe care Jupiter și Saturn o au, transformă presupunerile în evenimente și
constrângerile sociale, împotriva cărora se declară cu toată ființa lor, se zdruncina. De această dată
însă lucrurile nu pot fi controlate atât de ușor pe cum se așteaptă ei și toate aceste constrângeri
sociale nu fac altceva decât să le amplifice teama și să ducă expresia personală către o zonă în care
rafinamentul lor sau regulile morale, pe care le-au protejat cu atât de mult efort, să nu mai facă față.
Întregul context de început a lunii august arată această amprentă a dovezilor față de zonă
asupra căreia nu are acum control. Este posibil ca mai mult decât să dezvăluie secretele celorlalți să
se expună față de un anturaj mult prea interesat de ceea ce nu este corect. Ne referim aici la ambiții
pe care săgetătorii au și care ar putea la moment dat să-i transforme în oameni obsedați de funcție
de statut sau de imagine publică.
În 5 august când Venus și Jupiter se întâlnesc din nou într-o conjuncție pe casa a IX-a
săgetătorul are impresia că se află în fața unor adevăruri esențiale. Încearcă să-i convingă pe toți cei
din jur că deține adevărul absolut și că orice încercare de a refuza această informație reprezintă o
deviere de la un traseu stabilit, un eșec sau o prostie. În realitate, ei pierd din vedere că aceste
informații sunt văzute disproporționat pentru că Venus se află în mers retrograd și sunt acum blocați
pe aceste resentimente, pe aceste obsesii care susțin insatisfacția. Lumea nu funcționează după
regulile pe care săgetătorul le apreciază acum și din această cauză și momentele acestea nu sunt
încărcate de înțelesuri aparte, ci expresii ale faptului că sunt zdruncinați. Cei care se află în perioada
de formare, tinerii sau oamenii care și-au propus să învețe ceva din contactele acestei perioade vor
fi tentați mult acum de dorința de a negocia un privilegiu.
Pe 7 august Mercur va intra pe casa imaginii publice și acest privilegiu va fi și el, la rândul
său, văzut disproporționat. Din fericire, Mercur se deplasează mult mai repede decât celelalte
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planete din jur, mai puțin Venus, și această rigiditate care vine din faptul că săgetătorul confunda
acum traseele sau noțiunile, va fi mascată.
Un eveniment cu adevărat important al lunii august va fi dat de trecerea planetei Marte pe
casa a IX-a, adică pe zodia Leu și pentru săgetătorii mândrii ceea ce știu cunosc sau au experimentat
devine expresia unor gesturi categorice. Vor considera că multe din cele pe care le împărtășesc
celorlalți sunt esențe ale experienței de viață, în timp ce, până și ei știu, nu sunt concluzii, ci
atitudini de moment, sau ipostaze în care au fost inspirați și asupra cărora nu pot interveni acum cu
judecata proprie.
Dincolo de aceste ipostaze astrale descrise mai sus cel mai important lucru pe care un
săgetător ar putea să-l facă înainte ca planeta Jupiter, guvernatorul lor, să intre în zodia Fecioară
este să învăța să ierte. Tot ceea ce constată în jur tulbură și se întâmplă acest lucru pentru că au activ
mecanismul de comparare a valorilor celorlalți la etaloane nespecifice. Săgetătorul în permanență
raportează ceea ce vede la ceea ce crede că știe mai bine fără să ia în calcul că informația pe care o
deține partenerul de dialog sau o persoană pe care o au la un moment dat în față s-a construit prin
alte raportări, apelând la alte mecanisme și prin alte procese.
Momentul acesta în care Jupiter va trece pe casa demnității sociale nu se va solda cu
schimbări spectaculoase. Va trebui să aștepte ca și Luna neagră aproape de finalul lunii august să
treacă în zodia următoare pentru ca imaginea socială să intre într-un proces de purificare.
Deocamdată trec de la o zi la alta cu aceleași probleme, vin acasă cu problemele de la serviciu sau
amestecă problemele de la o categorie socială la alta. Le face plăcere să se implice în genul acesta
de activități, să fac aceste jonglerii și să se consume toată ziua în judecăți pripite. Mult mai puternic
în această perioadă va fi sextilul dintre Saturn și Luna neagră decât intrarea planetei Jupiter în
Fecioară pentru nativii născuți în zodia Săgetător. Asta înseamnă că din neatenție se pot expune la
accidente, nu neapărat de natură fizică, prin răni sau prin lovituri, cât mai ales prin incidente în zona
imaginii.
Nu se întâmpla lucrul acesta pentru că este chinuit sau pentru că a fost marginalizat, iar
acum dorește să-și redobândească poziția socială pierdută. Se întâmplă lucrul acesta pentru că se
preocupă de lucruri lipsite de importanță sau acordă o mai mare importanță evenimentelor de mică
amploare. Asta înseamnă că obsesia independenței, aceea care vine din trigonul pe care Soarele și
Uranus îl împlinesc arată faptul că sunt blocați pe o anumită idee. Pentru cine nu cunoaște acest
comportament al săgetătorilor va fi greu să înțeleagă de ce nativul din această zodie reia o anumită
idee și o întoarce pe toate fețele, o frământă și poate vorbi la nesfârșit pe același subiect fără să se
plictisească. Săgetătorul are nevoie de mișcare și nu contează cum abordează acest sector al vieții și
care sunt instrumentele pe care le mobilizează. Important este să-și consume energia excedentară pe
care o are. De această dată însă săgetătorul dorește să-i antreneze și pe ceilalți în aceste procese
banale. Experiența de viața ale acestui nativ vorbesc ului despre stabilitate și celorlalți despre
nevoia de schimbare. De aici și ipostaza neobișnuita vieților, aceea în care primesc sfaturi despre
cum să le fie mai bine pe viitor, recomandări care sunt de altfel deosebit de importante, în timp ce
iei preferă să se bage sub masă.
Mijlocul lunii august va fi marcat de ajutorul nesperat pe care un săgetător nu-l poate primi
din jur. Nu și-a programat, nu și-a calculat această întâlnire și nici nu a putut anticipa că i se va
întâmpla acest lucru. Ceea ce traversează acum la mijlocul lunii august devine de o importanță
majoră, un element legendar despre care peste ani își va aminti cu mare plăcere. Întâlnirea Soarelui
cu Venus pe casa noua arată că aceste ființe speciale îi invită pe săgetători la o călătorie a vieții. Nu
este important acum că spectrul activităților va fi tangent la activitatea artistică sau la cultivarea
simțului estetic al săgetătorului. Important este rezultatul, adică faptul că își rezolvă un blocaj, văd
mai departe decât au văzut până acum sau se hotărăsc să facă cu adevărat o schimbare importantă
de destin.
În 19 august când Mercur se va afla într-o conjuncție strânsă cu Junon, săgetătorul va avea
impresia că a ajuns mult prea repede la această întâlnire neobișnuită. Schimbarea pe care se hotărăsc
să o facă îi orientează pe un traseu straniu și îi protejează în fața unor pericole foarte mari. Abia la
sfârșitul anului 2015 stau în anul următor vor conștientiza care au fost pericolele de care au fost
protejați în perioada aceasta. Acum dacă se străduiesc să răscolească, să analizeze situația de acum
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vor considera că sunt protejați de comportamentele greșite ale celorlalți. Pierd însă din vedere că
aceste comportamente pe care le observă generează acțiuni și, în realitate, au fost protejați de
acțiunile negative ale celor din jur. Se întâmplă lucrul acesta pentru că până în a doua decadă a lunii
august săgetători sunt vulnerabili pe această nevoie de schimbare, pe această independență. Relația
bună a planetei Venus, aflat acum în mers retrograd, cu Uranus vorbește despre destăinuiri
neobișnuite sau despre ipostaza în care un săgetător își va deschide sufletul față de o persoană pe
care o va evalua greșit. Nici nu contează dacă dezvăluie prea multe despre viața sa important este că
fie și numai o greșeală de moment sau o întâmplare nefericită pe care nu au generat o ar putea să
devină ghinionul lunii august sau al anului 2015.
Ultima decadă a lunii august înseamnă pentru săgetători traversarea unor secvențe cu mare
impact social. Pe de o parte vor avea de rezolvat o problemă legată de starea de sănătate. Apoi, va
trebui să se decidă în privința unor sentimente, dacă să le ofere partenerilor de dialog din ultima
perioadă sau o să-i pedepsească pe aceștia privându-i de ceea ce cred că li se cuvine.
Prin relația proastă pe care Chiron și cu Junon o au în această a treia decada lunii august
săgetătorii au nevoie să vindece relațiile în care se implică sau măcar să le înțeleagă așa cum sunt
ele, nu prin obsesii, resentimente sau prin înțelegeri eronate. Este posibil ca după 23 august, când
Soarele va intra pe casa imaginii sociale, de dragul distracției, a imaginii publice sau de dragul a
ceea ce cred că cei din jur trebuie să știe despre ei să facă anumite mișcări cu mare impact social.
Una dintre acestea ar putea să fie detașarea sau indiferența, alta ar putea să fie tradusă printr-o
preocupare exagerată față de imaginea personală în detrimentul celorlalți. Acesta va fi practic
momentul în care săgetătorul își va aduce aminte că au ajutat multe persoane și că acum s-a hotărât
dintr-o dată că trebuie să li se plătească. Pentru cei din jur această secvență socială va apărea ca un
moft teribil și va fi tratat ca atare.
Este de la sine înțeles că totuși săgetătorul are nevoie să se maturizeze nu prin conflicte sau
prin critică, ci prin sentimente frumoase, prin rafinament, prin interacțiune cu cei din jur. Atunci
când nu fac acest lucru vor observa că sunt oameni care le-o iau înainte, care pot folosi cuvântul cu
mare ușurință și pot miza în permanență pe salvarea aparentelor mai bine decât ei. Și săgetătorul
poate face lucrul acesta cu mare ușurință însă este mult mai vulnerabil atunci când vine vorba de
leziuni sociale sau de scandal. Cu alte cuvinte, are nevoia cum să fie mult prea atent la ceea ce
pretinde celorlalți, la forma de plată pe care o invocă pentru că dacă nu vor primi, vor trece imediat
în extrema cealaltă, adică vor fi dezamăgiți de tot ceea ce au în jur.
Trecerea Lunii negre pe casa prietenilor explorează acest gen de problemă, de tensiune sau
de complicație. În timp ce săgetătorul nemulțumit va considera că are dreptate și va fi intim legat de
această convingere, anturajul va încerca să le modifice percepția arătându-i că este penibil să se lege
de lucruri lipsită de importanță. De aceea, pe finalul lunii august învață să trăiască, învață să
aprecieze la modul corect și obiectiv jumătățile de măsură. Este posibil ca toată această lecție de
viață să li se pară incomodă pentru că prietenii ii vor judeca mai mult și unii dintre ei chiar le vor
întoarce spatele.
Este de la sine înțeles ca acest moment de trădare înseamnă pentru săgetător o lovitură
teribilă. Unii, pentru a se descărca detențiune, vor vorbi foarte mult vor face abuz de cuvinte, de
noțiuni, de termeni, de întâmplări, de evenimente. Asta se întâmplă pentru că le place prea mult
strălucirea din ultima vreme pentru a renunța la ea. Întâlnirea Soarelui cu Jupiter de pe casa imaginii
sociale arată că procedeele acestea la care apelează sunt bune pentru ei adică mizează pe un rezultat
real. Altul însă va fi impactul social adică este posibil ca reglând uși tensiunea internă să genereze o
tensiune exterioară pe care să nu le poate rezolva până la finalul anului. Conjuncțiile succesive pe
care le are Mercur cu Luna neagră abia intrată pe zodia Balanță și apoi cu Capul Dragonului care
foarte curând va părăsi această zodie dar și Luna plină care se împlinește pe axa Fecioară - Pești
arată că finalul lunii august este greu pentru că le vorbește acestora despre războaie pierdute sau
despre drumuri inutile. Greșeala majoră pe care o vor face acum vine din faptul că se preocupă
foarte mult de intensitate. Dacă se detașează de intensitate și urmăresc esența atunci vor vedea că
războiul în care se implică are alt scop. Ei, practic, nu se luptă cu adversari exterior, ci se luptă cu ei
înșiși, cu patimile lor, cu neputința lor de fii selectiv la un moment dat și de a se detașa de marele
probleme ale vieții.
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SEPTEMBRIE
Se ajustează unor cerințe exterioare. Apel la înțelepciune. Diversitate. Vor în continuare să
fie independenți. Se apropie de iubire. Sentimentul îi face puternici. Profunzime. Transformare.
Teribilism. Devin oameni puternici. Înving un complex de inferioritate. Se tem. Pierd timp prețios.
Transformare. Li se împlinesc anumite dorințe. Se înconjoare de imitatori. Apel la sentimentul de
prietenie. Își impun propriile valori. Concentrare. Apel la un simț umanitar. Devin curajoși.
Anumite probleme sunt lăsate de izbeliște. Se răzbună. Cădere în gol.
Cerințele anterioare i-au ajutat pe săgetători să tragă o concluzie înțeleaptă și acum, la
începutul lunii septembrie când Soarele se va afla în opoziție cu Neptun, se vor arăta față de cei din
jur înțelepți prin temerile pe care le au sau prin concluziile la care ajung. De această dată săgetătorii
vor face apel și la viciu ori la anumite sentimente confuze care până în acest moment i-au ajutat să
se piardă în diversitate, în mulțime, să se bucure de lucrurile bune și de cele indecente, dar să
rămână ei înșiși. De această dată însă lucrurile se desfășoară altfel. Vor să rămână în continuare
independenți față de anumite situații neobișnuite, vor să nu se lase duși de val și să nu se piardă în
evenimente periculoase. Drept dovada astrală invocă conjuncția lui Venus retrograd cu Marte pe
zodia Leu din care înțelegem adevăratul motiv pentru care săgetătorii nu doresc să se piardă acum
cu firea. Este vorba despre iubirea față de o persoană puternică, adorația pe care o au față de un
personaj care, în ciuda oscilații lor pe care acest nativ le-a avut, a rămas în continuare o persoană
fidelă. Cine și-a asumat acest rol va primi acum din partea Săgetătorului toată dragostea și venerația
de care acest nativ este în stare. Este adevărat, i-a rămas puțin sentiment acum pentru că această
goană după satisfacție i-a consumat mult din rezerve. Cu toate acestea, pentru că este în general un
performer remarcabil, săgetătorul va știi cum să construiască din puțin un edificiu impresionant în
așa fel încât să-și exprime acceptul, sentimentul profund sau dragostea față de cineva care merită.
Aglomerarea de planete de pe emisfera sudică, mai exact gruparea acestor corpuri cerești pe
distanța de aproximativ 60° arată că zona aceasta socială captează acum săgetătorului toată atenția.
Iubește pentru că vrea să facă din sentimentul său un element de notorietate, mulțumește
personajului superior pentru că în sfârșit înțelege că acest gen de relație îl poate ridica către culmile
spre care visează. Având această atitudine ar putea să fie înțeles greșit de anumite persoane care leau purtat sâmbetele. Asociindu-se cu cine trebuie este puternic și de altfel nici nu-l interesează ce se
întâmplă cu oamenii care le trimit gânduri negre sau dispreț.
În 6 septembrie Venus își revine la mersul direct și nu oricum, ci atunci când relația bună
dintre Soare și Pluton se află foarte aproape de expresia perfectă. Recomandările celor din jur,
aprofundarea vieții sau armonia pe care săgetătorul iubește atât de mult se transformă acum în
elemente de înțelegere profundă. Nu există o perioadă mai fertile din acest punct de vedere pentru
el. Din această cauză apelul pe care acești nativi îl fac spre sentimentul bun, spre adâncimea
culorilor a ideilor, a formelor sau a sentimentelor, transformă toată orientarea sa într-o adevărată
comoară pentru cei din jur.
Săgetătorul inferior va face acum abuz de putere. Își va dori să risipească ceea ce
acumulează cu atât de mare ușurință și fără să-și dea seama se adâncește și mai mult în această
degringoladă atingând performanță în rău. Concluziile la care ajunge un astfel de personaj înseamnă
risipa celorlalți suferințele lor sau durerea ce ar putea să le atingă cote alarmante. În general,
săgetătorii au un simț umanitar aparte. Dacă din diverse motive și-l pierd atunci putem descoperii
personaje pentru care abuzul de putere reprezintă o distracție teribilă. Nu ne referim însă la aceste
personaje penibile pentru că astrologia, chiar dacă este obiectivă, nu este pusa la dispoziția lor. Ne
ocupăm aici de oamenii care vor să preschimbe defectele în calități, vor să se transforme în oameni
puternici prin bine nu în oameni puternici prin rău. Asta înseamnă că finalul primei decade a lunii
septembrie înseamnă pentru săgetător transformarea unui complex de inferioritate într-un element
benefic, într-o concluzie înțeleaptă care va produce în cascadă evenimente similare. Prin acest
exemplu săgetătorul reușește să afle secretele celorlalți, însă nu pentru că își dorește foarte mult să
afle ce se întâmplă cu ceilalți, ci pentru că se bucură acum de o intimitate aparte. Oameni cu care nu
au vorbit lucruri prea intime și prea delicate au acum încredere în săgetător să le împărtășească din
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dorințele lor, din temerile pe care le au ori să le povestească ce anume i-au rușinat de-a lungul vieții.
Pentru acești săgetători conjuncția Lunii negre cu Capul Dragonului, înseamnă deschiderea unui
canal nou de comunicare sau sublimarea acelor limite cu care oamenii se obișnuiesc mult prea ușor
și care îi ajută să piardă timp important.
Dar această cunoaștere a săgetătorilor nu trebuie ținută pentru ei. Curiozitatea îi îndeamnă să
vadă ce se întâmplă dacă ceilalți descoperă valorile pe care el le deține acum. În primul rând unii
dintre cei care nu sunt încă pregătiți să intre în posesia unor informații pe care le transmite cu atât
de multă deschidere și generozitate vor dori să se răzbune. Se simt puternici și preluând informația
de la acest nativ fac mai mult rău decât bine. În felul acesta, dinamica socială în loc să vindece
amplifică și mai mult suferința sau îi îndeamnă pe oameni să confunde profunzimile sufletești cu
senzualitatea. Așa se traduce opoziția Soarelui cu Chiron, așa se explică de ce un lucru bun pe care
un săgetător îl face acum se transformă, în zona socială, în ceva rău. Nu ne referim aici la
sinceritatea care vine în cascadă către el, ci ne referim la ceea ce fac oamenii din jurul său cu
informațiile pe care le preiau de la un săgetător.
Experiența de viață a unui nativ din săgetător trecea deseori prin transformări interesante. Cu
toate că viziunea sa se schimbă, viața îi oferă nenumărate ipostaze în care să arate celorlalți cât de
bine este să fii o ființă performantă și să nu te temi de nimic. Sufletul unui săgetător este în
permanență frământat de îndoială. În primul rând, dacă s-a născut într-o familie care îi oferă totul
are o curiozitate aproape nefirească de a vedea cum este să suferi, care sunt limitele durerii sau
limitele lipsurilor. Pe principiul "ai grijă ce-ți dorești pentru că s-ar putea să primești" săgetătorul
curios care nu a cunoscut până acum anumite intensități ale durerii, le va primi. Opoziția Soarelui
cu Chiron înseamnă auto vătămare și din fericire poate învăța acum din această experiență negativă
mai mult decât oricine altcineva din jurul său. Dacă se înconjoară de imitator atunci are ocazia din
nou să devină elementul autentic într-o mare de ființe care copiază fără să-și dorească lucrul acesta,
doar pentru că urmărește să vadă cum este să fii și altfel.
În 17 septembrie Junon intră pe zodia Balanță și acești săgetători care s-au consumat în
tensiuni ori care au vrut să rezolve problemele celorlalți și s-au uitat pe sine atrag energia pozitivă
bucuria, succesul și dau de o altă problemă. În 17 septembrie Mercur va intra în mers retrograd pe
casa prietenilor și tot acolo se află de ceva timp și Luna neagră. Acum au ocazia să vadă dacă
informația pe care au transferat-o celorlalți a fost bună sau nu. Acum pot urmări cu mai multă
atenție dacă succesul anterior a fost o întâmplare sau au știut să-l coordoneze cu înțelepciune.
Această combinație care se consumă pentru săgetător pe începutul casei prietenilor și pe finalul
casei carierei lor face o legătura între imagine și realitatea personală. Casa a XI-a este însă un
domeniu universal și doar în cazul acesta, particular, face referire la viața intima pentru că invocă
sentimentul de prietenie care are în cazul său o explicație intima ascunsă în adâncul sufletului său
măcinat de certitudini și îndoială.
Retrogradarea lui Mercur pe casa prietenilor înseamnă și întâlnire cu oameni care le
răstălmăcesc mesajul sau ghinionul de a întâlni oameni care nu vor să-i asculte. Săgetătorului este în
general o fire sociabilă și viața sa depinde foarte mult de modul cum schimbă informații cu cei din
jur. Asta înseamnă că retrogradarea de aproximativ trei săptămâni a lui Mercur ar putea să expună
săgetătorul față de ceea ce-l sperie cel mai mult: scandal public. Tocmai de aceea, este indicat să fie
foarte atenți, să nu-i judece pe ceilalți după aparente să nu i acuze dacă mesajul lor a fost înțeles
greșit și să fie reținuți.
În 18 septembrie Saturn va intra pe semnul lor și ar putea să fie duri, poate mult prea duri
față de cât de mult cere contextul de acum. Saturn pe casa I înseamnă pentru săgetător invitația la
disciplină, atenție și respect. Există posibilitatea ca acum până la finalul lunii septembrie să creadă
că primește din partea universului putere pentru a-și impune propriile valori, propria dreptate sau
propria disciplină. Nu, este o greșeală dacă va gândi așa. Are nevoie de tact, de diplomație, de
flexibilitate și pentru că acestea vin prin intermediul lui Saturn le va veni foarte greu să și le
însușească.
Odată cu trecerea soarelui pe casa a XI-a, când se împlinește și trigon un planetei Venus cu
Uranus săgetătorul este cu adevărat ajutat de cineva din preajmă. Dacă au prieten sincer, dacă
printre cei care au fost ajutați de acest nativ în săptămânile sau lunile din urmă se află și oameni
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care au față de el o atitudine pozitivă, atunci toată această concentrare de forțe de pe casa prietenilor
îi încurajează pe acești nativi să se exprime la scenă deschisă. Practic, întâlnirea Soarelui cu Capul
Dragonului de pe casa prietenilor înseamnă pentru săgetător mai mult decât ar putea să însemne
concentrarea similară de forțe pe casa imaginii publice. Pentru ca un simț umanitar aparte
săgetătorul va putea acum să se ridice din punct de vedere social tocmai evidențiind relațiile
complicate care există între oameni. Unii vor fi provocați de un personaj pe motiv că nu sunt în
stare să se descurce singuri decât dacă sunt împinși de la spate. Alții sunt lăudați doar un pic și
atunci se deschid așa cum o floare minunată își desface petalele și se prezintă celorlalți în toată
splendoarea sa. Momentul acesta de final al lunii septembrie reprezintă momentul în care vom
vedea cât de pozitiv sunt săgetătorii atunci când sunt liberi, cât de puternici devin prin informațiile
noi ce le sunt oferite sau cât de curajoși sunt când își asumă un risc.
Intrare planetei Marte pe zodia Fecioară, adică pe casa demnității înseamnă confirmare pe
zona publică sau promovare într-un domeniu în care se descurcă foarte bine. Nu are importanță dacă
acest domeniu este legat de administrație, de economie, de știință sau de politică, nu contează dacă
sunt îndemnați să lucreze într-un sector nou sau la biroul de relații cu publicul.
Asta înseamnă că ultima decada lunii septembrie înseamnă pentru săgetător asumarea unor
contradicții care le poate rezolva o parte din tensiunile interne, adică acea nervozitate aproape
permanentă pe care o are un săgetător care nu a ajuns încă să fie mulțumit cu rezultatele muncii
sale.
Momentul când Soarele se va afla în conjuncție cu Luna neagră o parte din problemele care
au fost lăsate de izbeliște de-a lungul anului se răzbună. Săgetătorul prin întoarcerea la trecut va
greși pentru că se va axa acum mult mai mult pe eficiență și mai puțin pe calitatea procesului la care
apelează. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră înseamnă, în egală măsură, și relația proastă a lui
Marte cu Saturn. Asta înseamnă că noile relații, noua poziție a săgetătorului ar putea să-l rănească și
această rana să nu mai poată fi închisă cel puțin până la finalul anului.
Acum pe finalul lunii septembrie Săgetătorului este ușor de rănit și persoanele negative din
jur vor abuza de această sensibilitate a sa pentru a-l incita și am orienta către zone în care să se facă
singur de râs. Rezistă acestor încercări sau le depășesc cu brio doar dacă își țin sub control
curiozitatea. Este însă complicat să ții sub control curiozitatea unui săgetător care are și foarte mulți
oameni în jur. Pentru că 2015 este anul secretelor dezvăluite, momentul acesta vine cu distrugerea
unui echilibru. Este posibil ca această cădere în gol a Săgetătorului să semene cu o palmă a
destinului pentru că până acum s-au risipit. Sunt însă și săgetători care au procedat corect, care au
lucrat pentru binele comunității care au susținut familia socială din care fac parte și aceștia vor fi
mai puternic motivați să distrugă răul, suferința sau banalul din jurul său.
Conjuncția Soarelui cu planeta Mercur ar putea să îi îndemne pe acești nativi către dialog,
către diplomație sau către a face un inventar al problemelor sociale pentru ca la momentul oportun,
nu foarte departe în timp, ci în luna octombrie, să se ocupe de acestea.

OCTOMBRIE
Demonstrație de forță. Nemulțumire. Comportament oscilant. Performanță. Agitație fără
rost. Au nevoie de protecție. Primesc mai mult din partea celor dragi. Sinceritate. Naivitate. Se
deschid sufletește. Rezolvă rapid o problemă. Reîmprospătat a raporturilor sociale. Sunt pedepsiți.
Apel la o demnitate. Profesie complicată. Câștigă timp. Afacerile merg bine. Insistență. Risipă.
Încrâncenare. Se întâlnesc cu un viciu. Reculegere. Protecție împotriva surprizelor. Obiectivitate.
Activități caritabile. Apel la niște resurse. Detașare.
În luna octombrie săgetători vor face din nou demonstrație de forță și chiar de la început
când Mercur, aflat în plin tranzit prin zodia Balanță se va întâlni cu Junon. Cu toate că se află în
mers retrograd, raportul său cu mediul de apartenență va fi unul echilibrat. În primul rând va scoate
la lumină o minciună apoi va transforma o nemulțumire personală într-un strigăt de durere pe care îl
va folosi pentru a-i convinge pe cei din jur că minciuna nu este bună.
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Cu toate acestea, anumite elemente de comportament care nu au fost sedimentate așa cum
trebuie vina asupra anturajului cu motive de scandal. Este posibil ca săgetătorul să ajungă la liniște
printr-o confruntare, să vadă care sunt efectele unui conflict și atunci să înțeleagă mai bine că
trebuie să se oprească. Înțelegem de aici că aglomerare de planete de pe casele a X-a și a XI-a
scoate în evidență importanța unui moment de relaționare. Nu se știe dacă această relaționare
implică în mod special raportul săgetătorului cu cei din jur. Această construcție astrală se poate
referi și la relația sa cu el însuși. Cu precădere, în cazul celor care folosesc energia astrală pentru
autoanaliză, lupta va fi declarată împotriva plăcerilor periculoase sau luxoase.
Această construcție astrală, indiferent de zona în care se localizează, face referire acum la
imperfecțiuni. Săgetătorului are impresia că ceea ce iese de pe mâinile lui este perfect, se adresează
unui număr foarte mare de oameni și tocmai de aceea nu se mai gândește care este compromisul pe
care-l face. Adesea pe acest motiv vedem săgetători care pot coexista în două luni, adică sunt ființe
care pot atinge o performanță excepțională în cultivarea unui talent, dar și entități care trăiesc cu
frica zilei de mâine ori cu ură. În tot acest joc al vieții, săgetătorul are nevoie de oameni care să-i
antreneze și să-i scoată din acest forfot, iar acum, când Mercur se va întâlni într-o conjuncție cu
Luna neagră, vor avea impresia că oamenii de încredere i-au abandonat. Aceasta este o informație
falsă pe care săgetătorii o cred și tocmai de aceea sunt avertizați să fie puțin mai raționali și să nu se
ia după aparențe.
Pericolul de a decide acum greșit începe să devină din ce în ce mai mare. A decide greșit
acum nu înseamnă neapărat a strica un obiect sau arunca pe geam televizorul care numai
funcționează. Decizia incorectă de-acum înseamnă a pierde șansa deschiderii sufletești și, șansa
blocării unei frustrări sau a agresivității. Tendința momentului, aceea care îndeamnă pe toată lumea
către schimb de experiență și relaționare aduce din nou în centrul atenției evenimente neprevăzute.
Cu cât ne apropiem de finalul primei decade a lunii octombrie cu atât Soarele se va apropia
din ce în ce mai mult de opoziție perfectă cu Uranus. Asta înseamnă că acest factor neprevăzut
răstoarnă ordinea pe care am încercat să o construim în ultima vreme și, în cazul săgetătorilor,
această tendință va lua înfățișarea luptei cu morile de vânt. Ceea ce au încercat să ascundă în
interior iese acum la lumină cu mai multă putere și mai multă determinare. Astfel, trecerea planetei
Venus pe casa imaginii sociale îi îndeamnă pe aceștia să-și redobândească confortul pe care l-au
pierdut. Nu reușesc să dobândească prea mult, dar ceva din ceea ce însemna succesul de altădată le
intră din nou în viața privată și se bucură de reușită. În 9 octombrie Mercur va reveni la mersul
direct însă acesta se află pe casa prietenilor destul de aproape de Capul Dragonului și îi îndeamnă
pe săgetători să pună la îndoială sinceritatea unor oameni. Nu se extind prea mult în timp, ci atunci
când invoca această neseriozitate fac referire la acțiunile din ultimele trei săptămâni. Pe motiv că au
fost mahmuri, zăpăciți, au trăit într-o țară fără să cunoască limba ori pe întuneric, săgetătorii
consideră că partenerii ultimelor trei săptămâni au abuzat de naivitatea ori de incompetența lor.
Dacă se pune problema ca un personaj din jur sa profite de incompetența unui săgetător în mod
sigur avem de-a face cu un nativ al acestei zodii care înoată în ape periculoase nu pentru că ar fi
naiv, ci pentru că este prea lacom. Dacă s-a întâmplat acest lucru atunci nu s-a profitat de un
săgetător, ci s-a făcut dreptate.
Capul Dragonului va trece pe 10 octombrie pe casa a X-a și săgetătorii își propun să se
implice din nou în acțiuni menite să le ofere rezultate spectaculoase. Primul lucru pe care îl vor face
vor elimina niște restricții. Apoi își vor rezolva problema cu cei care i-au acuzat de la începutul
anului și până acum strigând cu putere, acuzându-i așa cum au fost acuzați. Vor reuși să obțină
efectul scontat și timpul zboară pentru succesul și progresul lor.
Apoi în 12 octombrie Jupiter și Pluton vor împlinii un unghi pozitiv și se leagă două case
importante pentru acești nativi, casa X-a și casa a II-a, iar dacă luăm în calcul că, de această dată,
Capul Dragonului se află pe casa a X-a, modul în care aleg să-și folosească resursele, modul cum se
raportează la grupul de apartenență reprezintă un factor de progres, o reîmprospătare a raporturilor
sociale și diminuarea capacității de a greși în mod repetat. Prin aceste unghiuri, inclusiv prin
opoziția Soarelui cu Uranus, săgetătorii reușesc să vadă de sus, de foarte departe sau în profunzime
putând să înțeleagă scopul vieții, motivul pentru care au fost pedepsiți atât de aspru ori atât de
complicat în ultima perioadă și se simt bine.
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Nu încape discuție că relația bună a lui Mercur acum aflat în mers direct prin Balanță cu
Saturn de pe casa personalității are asupra săgetătorilor un efect tonic major. Nu se pune problema
cum să se vindece un organ ori să se închide o rană, ci se pune problema alegerii unui traseu,
acumulării de resurse pentru a face față unui efort major ce se va apropia. Luna nouă de pe casa
prietenilor are asupra anturajului săgetătorului un impact aparte. Poate să vorbească despre lucruri
noi, le poate folosi cu mare eficiență și pot deveni puternici prin aceste lucruri ieșite din comun sau
prin noile cunoștințe pe care le integrează cu demnitate specifică în forul personal. Prin aceste noi
adăugiri săgetătorul reușește să își asigure un fond aparte sau să-și aducă aproape oamenii care vor
fi foarte importanți pentru el pe viitor.
Relația pe care Marte oare cu Pluton vine să întărească acest mesaj aparte și să readucă atât
de mult curaj cât le trebuie pentru a se face remarcați față de aceste persoane ori pur și simplu
pentru a le vedea. Este posibil ca în cazul săgetătorii lor care au acum profesie în raport cu un plan
superior al existenței, fie că sunt profesori, ghizi si medici, traducători sau lideri de opinie vor reuși
să avanseze foarte rapid în aceste relații pentru a câștiga timp. Sunt avertizați săgetătorii că pe
aceste unghiuri nu câștigă timp, însă pot obține beneficii aparte. Unii ar putea să-și mute locul de
muncă sau chiar locuința alții, să se mute pentru o perioadă la prieteni ori pur și simplu să se
deplaseze către ceea ce înseamnă pentru ei acum element novator. Opoziția lui Venus cu Neptun
arată că aceste colaborări sunt motivate de o insatisfacție. Fie săgetătorii nu se mai plac așa cum
sunt și apelează, la un dietetician sau la o cunoștință care a obținut rezultatele pe care le dorește el
într-un chip miraculos. Unii dintre ei se bucură de faptul că sunt implicați în afaceri sau tranzacții și
atunci vor să iasă din această zona independenței și să se integreze în aceste concepte noi.
Indiferent de modul cum traduc acest mesaj astral există o componentă practică menită să
transforme ezitarea sa într-un succes social important. Aventurieri cum sunt de felul lor, incapabil
să simtă pericolul așa cum nu-l simte o zodie de apă sau Capricornul, luciditatea Săgetătorului acum
este adânc fixată în rezultatele pe care speră să-l obțină în viitor. Faptul că sunt visători și că puterea
de influență nu depinde acum de visul pe care și-l hrănește cu atât de multă insistență, se va baza
foarte mult pe experiența de viață. Deci nu toți săgetători vor fi imuni la ceea ce se întâmplă acum.
Acest context va fi mult mai avantajos pentru tipul superior care are experiență din toate domeniile.
Dacă mai și lucrează cu energia ori dacă au obținut rezultate în practica spirituală atunci progresul
este garantat de asemenea și protecția.
În 22 octombrie Pluton și Junon în se vor întâlni într-un unghi negativ și săgetătorii vor
observa că o parte din aceste proiecte de viitor intră în criză. Dacă sunt înțelepți atunci le vor lăsa în
urmă, dacă nu, atunci le vor căra cu ei și vor observa că tot ce câștigă pe mere dau pe pere. Asta
înseamnă că apelul acestor situații stranii va fi mai curând către plăcere. Acum, pe acest final de
octombrie săgetătorii nu știu să-și gestioneze așa cum se cuvine plăcerea.
Pe de o parte se bucură de o anume înțelepciune de viață alimentată de relațiile din ultima
vreme. De partea cealaltă sunt conștienți de faptul că noile prietenii nu le pot schimba viața, ci,
poate, cel mult să le ofere anumite surprize pe care să le savureze cu o mare emoție bucurându-se de
faptul că trăiesc intens. Raportul negativ pe care Marte și Chiron îl dezvoltă arată săgetătorilor că
toate aceste evenimente superficiale luptă împotriva virtuților. Este puțin probabil ca nativul acestei
zodii să se detașeze acum de virtuți și să pornească pe un drum ascetic, să fie strident față de bucurii
plăceri alimente gânduri sau vicii. Refuzând să facă acest lucru vor conștientiza că hrănește o nouă
formă de tensiune. Cu cât va fi mai puternic, încrâncenat pentru a hrănii viciul sau nedreptatea cu
atât mai greu va putea ierta. Unii se vor izola în muncă, alții își vor face un grup de studiu în care să
abordeze toate subiectele pe care nu le pot aborda în planul realității.
Pe 23 octombrie Soarele va intra pe casa a XII-a și evenimentele acestea, confuziile de acum
sau care-i creează senzația că rătăcesc în derivă îi îndeamnă la reculegere. De această dată simt că
se pot proteja împotriva surprizelor neplăcute dacă se detașează. Este adevărat având în spate
această tendință de a se bucura de viață este puțin probabil ca renunțarea la aceste vicii să fie făcută
pe deplin.
Din 25 octombrie când Venus și Jupiter se vor afla în conjuncție reușește să ajungă la o
concluzie interesantă pe baza a ceea ce s-a întâmplat cu precădere în această lume. Nu se va mai
acuza atât de puternic și de vehement de faptul că este oprit din evoluție, afirmarea este frânată sau

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

741

cineva luptă împotriva succesului său. Va analiza cu maximă obiectivitate toată această situație și
va înlătura barierele cele mai dure. Înțelege, de asemenea, că ridicarea pe forțele proprii înseamnă
efort susținut. Deci săgetătorul poate arăta prin comportament sau prin modul cum selectează
prioritățile vieții că poate fi și înțelept. Nu se știe dacă va fi un proces de durată. Se știe însă că
acesta va dura cel puțin până la finalul acestei luni.
Opoziția lui Mercur cu Uranus le vorbește lor de faptul că nu mai au timp. Este adevărat, nu
mai au timp pentru ceea ce au făcut până acum. Au însă timp să îi ajute pe ceilalți în probleme ce îi
vizează în mod direct. Din nou săgetătorii se întoarcă la activități caritabile la dorința de a ajuta, a
susține, a învăța pe cineva și văd că dacă procedează din nou așa se simt bine. Este adevărat, nu mai
dispun de energia din trecut și nici de resursele pe care le aveau cândva. De altfel, și de această dată
reușesc să se adapteze unui context de moment. Asta se întâmpla pentru că nu doar ei sunt altfel, ci
și anturajul este altul, iar personajele de acum nu sunt atât de pretențioase cum erau cele din trecut.
Finalul lunii octombrie vine să confirme toată această atitudine caldă și elevată. Soarele și
Neptun se vor afla într-un unghi pozitiv și nu doar atitudinea Săgetătorului va fi alta dar și
evenimentele în care se integrează cu aceste gânduri dau semne că se modifică în bine. Rămân în
continuare atrași de izolare sau de o anume detașare față de agitația la care au participat până acum.
Faptul că Soarele și Neptun devin prieteni într-o scurtă perioadă de timp arată săgetătorii lor că se
pot simții confortabil chiar dacă au de parcurs situații incomode.

NOIEMBRIE
Se precipită. Au nevoie de o nouă localizare. Interes pentru bogății materiale. Se ascund. O
nouă expresie la nivel social. Lumea devine ciudată. Angoasă. O nouă abordare a vieții. Spiritul
devine puternic. Invidia răutatea și scepticismul sunt defecte pe care le ascund. Senzația că au trăit
degeaba. Destinul îi pune la colț. Se orientează către relații noi. Răspund repede la provocări. Bat
în retragere. Traversează un moment delicat. Capricii. Aventură. Reglează anumite probleme
sentimentale. Tristețea le face curte. Deschid cufărul cu amintiri. Fac apel la o educație. Vorbesc
liber și mult. Împărtășesc din secretele lor. Se modifică ambianta familiei. Tensiunea plutește în
aer. Se simt responsabili.
Lucrurile încep să se precipită pentru săgetători deoarece chiar din 2 noiembrie Mercur va
intra pe casa a XII-a și cu toate că va trece destul de repede prin acest semn le va aduce acestora
întâlnire cu o teamă ciudată. Această teamă se poate localiza pe deoparte în zona prietenilor, iar de
partea cealaltă în zona bogățiilor. Fie că până acum au investit în prietenii, fie că au investit în
lucruri, săgetătorii sunt acum trimiși la reeducare. Nu se întâmplă așa cum s-a întâmplat de-a lungul
acestui an când au învățat din contactul direct cu evenimentele. Multe din concluziile la care ajung
le deduc, le intuiesc, adică lucrează cu informații care sunt ascunse contactului direct și este de la
sine înțeles că mult mai avantajați vor fi nativii care au lucrat cu informații de genul acesta, care sau bucurat de toate deliciile progresului spiritual și s-au ținut departe de materialismul bolnăvicios
al societății prezente. Conjuncția lui Venus cu Marte de pe casa demnității sociale arată că sunt în
continuare atrași de ceea ce se dorește să se exprime la nivel social. De această dată însă viața îi
orientează pe un alt drum. Ca și cum sunt în fața unui film și cineva îi leagă la ochii, aceștia trebuie
cum să se descurce într-o lume suspectă, ciudată, dar fără ajutor.
Pe 3 noiembrie Uranus va avea de împlinit o opoziție cu Junon, iar Jupiter i este va opune
lui Chiron. Acestea sunt primele și cele mai evidente semne de angoasă. Nu pentru toată lumea va fi
așa, ci doar pentru săgetătorii care trăiesc mai mult în exterior. Dacă sunt obișnuiți să abordeze
liniștea, dacă renunțarea nu este o problemă și nu a fost niciodată, atunci misterul spre care se
orientează acum îi va înnobila și le va aduce o mare tăria spiritului manifestată față de cei din jur,
fără să poată explica la modul concret ce anume a produs această schimbare.
Din fericire, Soarele se află, încă din luna anterioară, pe casa a XII-a și cumva săgetătorii își
pregătesc aceste încercări. Dacă au suficiente informații și le pot așeza într-o ordine anume, dacă
secretele nu i-au speriat până acum, ci i-au incitat chiar dacă până la urmă nu au fost dezvăluite,
momentul noiembrie 2015 înseamnă înțelegerea singurătății. Săgetătorului întotdeauna se sperie de
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singurătate pentru că nu știe ce să facă dacă nu are în jurul său persoane cărora să li se adreseze. În
general, lucrează foarte bine cu această informație a succesului și nu trebuie neapărat să aibă foarte
mulți oameni în jur, ci important este să aibă persoane care să îi ofere feedbackul pe care îl așteaptă.
În 6 noiembrie când se consumă unghiuri pozitive între planete individuale și planete colective
conștientizează care este realitatea în care s-a integrat. Este posibil ca o forță ascunsa, o forță oarbă
să îl orienteze către o zonă din care să învețe foarte multe într-un timp foarte scurt. Această educație
care vine din cadranul al patrulea înseamnă o mare greutate deoarece constată că invidia, răutatea
scepticismul sau alte defecte de caracter nu pot fi transformate, ci, poate, cel mult, ocolite. În 7
noiembrie au posibilitatea să se deschidă față de oameni sinceri cu care până acum au lucrat. Pentru
că această întâlnire se consumă pe finalul zodiei Fecioară, în 8 noiembrie Venus va trece pe casa a
XI-a, în Balanță, și le arată că lupta trece într-un alt plan. Cu Venus în Balanța lupta sa se dă pentru
promovarea principiilor sau a unei dreptății susținută prin eleganță și rafinament. Ceea ce se
întâmplă acum le arată săgetătorii lor că nu trăiesc degeaba și că problemele cu care se confruntă
constituie semnul că se schimbă sau că învață ceva important. În general, dușmanii când văd un
săgetător că suferă se bucură că în sfârșit acesta a fost pus la colț de destin. Acestor dușmani acum li
se va arăta că săgetătorul suferă pentru o cauză nobilă și nu este o rușine să cauți și să întrebi. Cea
mai mare pedeapsă pe care ar putea să o primească un om este aceea de a trăi degeaba.
A doua decada lunii noiembrie înseamnă surpriză. Marte se întâlnește cu Capul Dragonului
casa a XI-a și sunt din nou remarcați, evidențiați însă nu de persoane care intră pentru prima dată în
câmpul lor vizual. Cu aceste persoane s-au mai întâlnit însă au avut o altă de relație. Noutatea vine,
așadar, din modul cum își construiesc raporturile sociale sau cum fac un schimb util pentru ei.
Această perioadă înseamnă și educație prin deplasare. Pe casa drumurilor nu există planete deci
acest nativ nu este constrâns să procedeze într-un anumit fel, nu este constrâns de un anumit traseu,
ci poate alege în funcție de oamenii cu care interacționează și mai ales în funcție de drumurile pe
care aceștia le au de făcut. Le va face plăcere acum să fie antrenați, rugați adică să fie invitați să
pornească pe un traseu mental sau fizic și să le facă plăcere chiar dacă nu știu nimic despre
destinație.
În 12 noiembrie Marte le va intra pe casa prietenilor și dacă în general această poziție aduce
succes prin schimburi fructuoase, în cazul săgetătorilor acesta este un element de constrângere. Vor
fi atât de dezinvolți și de suspicioși în același timp, vor fi atât de expansiv și de temători încât dacă
vor avea neșansa să întâlnească oameni care gândesc și simt la fel ca ei vor ajunge foarte repede la
un conflict deschis. Această poziție este însă mult mai bună pentru săgetătorii care răspund repede
provocărilor mentale. O confruntare pe calea dialogului, o deschidere către o zonă a noțiunilor
ideilor înseamnă pentru acum expansiune în zona diviziunii, ceea ce le va aduce mari beneficii prin
observarea ansamblului. Este adevărat cu cât vor ieși din zona intimă cu atât mai temători vor fi, cu
cat vor fi mai orientați către un sector despre care nu știu dacă deține un element care să le ofere
feedback sau răspuns direct cu atât mai obosiți se vor simți. Dar așa se întâmplă de fiecare dată,
când are de făcut un pas important în viață se teme, bate în retragere și îi acuză pe cei din jur că au
un comportament indecent, că se abat de la reguli de vreme ce ei se simt agasați. Principalul lor
argument este starea proastă pe care o provoacă această schimbare. Dacă s-ar gândi că schimbarea
în sine reprezintă și șansa de a se întâlni cu un succes sau de a lăsa în urmă comedia umană aceea
care le-a creat atât de multe probleme atunci nu ar mai fi atât de supărați pe viață.
Situația aceasta pe care o vor traversa săgetătorii în a doua decadă a lunii noiembrie va fi
marcată de un vârf: conjuncția lui Venus cu Luna neagră. Această schimbare de forțe, această
transpunere negativă în relații va simula vindecarea cu multă eficiență. Întâlnirea planetei Venus cu
Luna neagră se produce în ziua în care Soarele și Mercur vor fi în conjuncție pe casa a XII-a. Află
lucruri ce îi deranjează și s-ar putea ca aceste informații să aibă o remanentă atât de puternică încât
mult timp de acum încolo să se gândească la ceea ce află acum. Pentru unii săgetători timpul va fi
prieten, adică se vor bucura că aceste conjuncturi au fost coordonate de evenimentele sociale în așa
fel încât să obțină această concluzie apoi vor fi încântați că în sfârșit au pentru ce să fie îngrijorați
sau își pot afișa din nou cu mare deschidere capriciile.
În 18 noiembrie, când Neptun va reveni la mersul direct pe casa familiei săgetătorii se vor
gândi că totuși aceste capricii ar trebui lăsate de izbeliște, ar trebui ignorate și să treacă într-un alt
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plan al relațiilor. Asta înseamnă că-și vor aminti de aventurile din vară sau din primăvară și îi
cuprinde o formă de tristețe, aceea care poate veni din insatisfacția pe care o familie incompletă sau
tristă o oferă. De această dată însă reușesc să-și regleze problemele și în acest sector. Mercur va
avea o relație bună cu Axa Dragonului și chiar dacă acum nu poate media această tendință, trigonul
pe care Mercur îl realizează cu Coada Dragonului de pe casa familiei arată că poate acum simplifica
tensiunea care există acolo pentru a armoniza și echilibra trăirile sau viața în sine. Există o mare
atracție acum către membrii familiei situați pe un alt tronson sau față de care există un grad
îndepărtat de rudenie. Asta se întâmplă pentru că săgetătorul va dori să-și extindă sfera
preocupărilor către o zonă socială pe care până acum a ignorat-o. Procedând în felul acesta, va avea
impresia că poate avea șansa de a se bucura de o viață de familie împlinită și destinsă.
Pentru că nu mai există această presiune a acțiunilor într-un spațiu îngust va fi mulțumit cu
viața sa, chiar dacă semnalele nu sunt la intensitatea la care le exprimau cândva. Pe 20 noiembrie
Mercur le va intra pe semnul lor și se simt încurajați să își folosească cunoștințele în alt mod. Este
adevărat, această poziție îi îndeamnă din nou la aventură însă acum această aventură se va desfășura
într-un alt plan. Știm că transferul de valori pe care îl face Axa Dragonului îi îndeamnă acum pe
săgetători să descopere valorile tradiționale, să umble prin cufărul cu amintiri și să își împlinească o
parte din dezideratele destinului. Mulți vor avea impresia că finalul anului 2015 a fost pregătit cu
mult timp înainte și că acesta este vârful unei expresii karmice de o valoare esențială. Cei care pot
transpune în cuvinte ceea ce simt sau gândesc vor elogia această perioadă făcând o comparație
interesantă între valorile sociale și cele spirituale prin prisma tradițiilor, a educației primite din
familie sau prin intermediul valorilor pe care le găsesc acolo. Ceea ce iese este de o frumusețe
aparte și din 22 noiembrie, când Soarele intră pe semnul lor, săgetătorii reușesc să capteze atenția
celor din jur și să transforme toată această suferință care au îndurat-o în ultimele săptămâni într-un
parfum de o savoare aparte.
Ceea ce se va întâmpla pe finalul lunii noiembrie înseamnă pentru săgetător exprimarea la
un nou nivel, mai ales că având Soarele pe semnul lor sunt acum încurajați să se exprime liber
deschis prin dantelării verbale, prin gesturi ample adică așa cum le place cel mai mult. Există însă o
nesiguranță în acest gen de expresie. Venus și Uranus se vor întâlni într-o opoziție și acest lucru va
fi cu precădere vizibil în sectorul afectiv. Chiar dacă multe sunt rezolvate, pentru săgetător sectorul
afectiv va fi în continuare o zonă nevralgică și dacă acordă mai multă importanță decât este cazul
acestui sector atunci le va fi afectată și disciplina, iar imaginea socială va primi o lovitură.
Săgetătorului însă știe să își ascundă o dramă afectivă. Este suficient să facă o glumă, una poate
chiar pe seama sa, pentru a simții că vorbește despre ceea ce îl nemulțumește și, prin împărtășire, să
scape de tensiune.
Luna plină care se împlinește cu Soarele pe semnul lor și cu Luna pe casa parteneriatelor
arată că aceste probleme afective dacă sunt scăpate de sub control, dacă sunt duse cu precădere
către o zonă a ideologicului ar putea să le tulbură conștiința săgetătorii lor prin promisiuni deșarte.
Acum nu vor vedea că aceste promisiuni care le vin din zona parteneriatului sunt deșarte. Mai târziu
când, Luna plină își va scădea forța, când mesajul acestei faze a lunii scad în intensitate, va rămâne
activ unghiul negativ dintre Neptun și Saturn, adică drama săgetătorului care simte că viața de
familie nu-l mulțumește. Cu cât va dori să lase în urmă mai mult această zonă, cu cât își va impune
să creadă mai mult în promisiunea unei vieți sociale împlinite, cu atât se va adânci și mai mult în
problemă. Relația săgetătorului cu familia are nevoie acum să descopere noi canale de expresie iar
cercetătorul să se pună în valoare prin elemente novatoare, nu prin aceleași mijloace despre care știe
din evenimentele anterioare că nu-i pot oferi nicio satisfacție.
Pe 28 noiembrie Chiron de pe casa familiei își va reveni la mersul direct și atunci săgetătorul
se poate ruga cerului împreună cu cei din jur. Este posibil ca acum să facă o greșeală, să folosească
un cuvânt nepotrivit, să se opună unei modificări în ambianța familiei însă au nevoie să fie înțeleși,
acceptați, să nu intervin asupra evenimentelor cu aceeași amprentă. Există o mare tensiune acum
care plutește în aer și care nu va afecta decât nativul care crește prin contrast. Dacă va lăsa în urmă
contrastul și se va integra în această familie de care a fugit tot anul atunci va vedea că are ce să
iubească acolo, are oameni pe care să-i îndrăgească și colaboratori cu care să se lanseze către o
mare realizare socială, aceia care le este rezervată pentru anul următor. Nu este puțin lucru să se
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traverseze o relație proastă construită între planetele Saturn și Neptun. Mai ales acum când Soarele
trece prin fereastra acestui unghi negativ și când are impresia că evenimentele sociale nu îl
încurajează, ci dimpotrivă. Tot ceea ce i se întâmplă acum îl îndeamnă să fie responsabil iar
săgetătorii care înțeleg repede acest lucru vor câștiga timp și vor trăi succesul încă din acest an.

DECEMBRIE
Sfârșitul lumii traseul lung și anevoios. Pericole. Răstălmăcire a unui adevăr. Auditoriul îi
judecă. Observații clare. Stabilitate în relațiile sociale. O valoare centrează viața. Sunt implicați
într-un proces de cercetare spirituală. Probleme de patrimoniu. Se ascund în spatele problemelor
celorlalți plouă. Declarații de război. Schimbări radicale. Apel la noi valori. Apel la dragoste. Se
confruntă cu un abuz. Au misiuni importante. Apel la concluzii interesante. Diversitatea este
obositoare. Confruntare dramatică. Criticism. Se apropie de binele celorlalți. Se sperie de lucruri
ascunse și de intrigi. Prin minciună puterea le scade în intensitate. Expansiune. Înțeleg în mod
corect experiența vieții.
Luna decembrie înseamnă pentru săgetător sfârșitul unui traseu lung și anevoios, adesea
încărcat de pericole pe care vor să îl lase în urmă și evident să-l uite. Chiar din prima zi a acestei
luni Marte și Luna neagră se vor întâlni într-o conjuncție și vor încerca să răstălmăcească un adevăr,
să spun altceva despre ceea ce au învățat, au gândit sau au vrut să facă de-a lungul acestui an. Din
fericire, Mercur de pe semnul lor se află într-o relație bună cu Uranus de pe casa iubirii dăruite și
vor avea în jur un auditoriu select care nu-i va judeca, ci poate cel mult le va atrage atenția asupra
faptului că această răstălmăcire a adevărului se va dovedi, de la un punct încolo, obositoare.
Venus se va întâlni cu Junon pe casa prietenilor și nu le va fi permisă sinceritatea, ci o
răstălmăcire a adevărului pe motiv că a avut grijă ca, în ultima perioadă, să-și prezinte foarte clar și
elegant pentru cei din jur observațiile. Procedând în felul acesta toți vor înțelege că trăiesc o dramă
și că dorește să o lase în urmă, ca un obstacol de învins și că aceasta este ultima gară în care trenul
anului 2015 se oprește. Chiar și așa atrag atenția asupra unor probleme pe care nu au putut să le
rezolve de-a lungul anului 2015 și acestea fac referire cu predilecție la stabilitatea socială. Dacă uită
că ultima perioadă s-a axat mai curând pe nevoia de a descoperii în familie un element important
care să schimbe valorile și să le centreze mintea pe adevăratele noțiuni atunci vor umbla acum, la
început de decembrie, după recompense inutile.
Departe cealaltă sunt săgetătorii entuziasmați care nu țin cont de reputație și vor acum să
reinventeze relațiile de familie, bucuria unei vieți trăite în intimitate. Dacă sunt îndemnați să se
exprime atunci vor vorbi numai despre lucrul acesta și vor arăta că cea mai mare parte a vieții lor
este centrată pe ceea ce se află acolo. Nu vor umbla după recompense, nu vor visa realizări
fanteziste ci vor aprofunda acest sector, pregătindu-se pentru saltul social rezervat în următorul an.
În 5 decembrie când Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse aceștia vor reuși să
ascundă, să treacă într-un plan secund sentimentele care nu pot fi prelucrate sau nu pot fi prezentate
într-un mod elegant și rafinat. Săgetătorii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală se
vor arăta de o mare sensibilitate pentru că vor intra în contact cu o energie aparte. Vor înțelege că
mintea poate fi controlată mult mai ușor, că ideile pot fi promovate prin mijloace sau instrumente pe
care le-au învățat în ultima perioadă de la cei din jur, dar și faptul că înconjurându-se de oameni
care accepta transformarea sau care vor să aibă cu el un schimb interesant devin protejați față de
pericolele pe care nu le văd în mod direct.
Ceea ce se întâmplă în prima decada lunii decembrie este de o mare însemnătate pentru
săgetători. Unii vor pierde din vedere faptul că nu ei acceptă mediul familiei, ci familia se arată
deschisă față de un săgetător care până acum și-a petrecut anul 2015 călătorind pe cărări de munte.
Relația proastă pe care Marte o are cu Pluton le readuce acestora în centru atenției probleme de
patrimoniu, probleme legate de recompensa față de munca prestată sau recunoașterea unui preț.
Săgetătorii care sunt implicați în activități de comerț nu pot stabili acum prețul pe care îl doresc fie
pentru că nu le este permis, autoritatea nu le dă voie să procedeze în felul acesta fie că segmentul de
piață nu apreciază evaluarea sa. Această problemă de evaluare se va inflama dintr-o dată și în
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preajma zilei de 8 decembrie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului, pot
apărea anumite derapaje în comportamentul săgetătorului care refuză să se adapteze unor condiții
exterioare. Abia acum vedem care au fost gândurile unui asemenea nativ și ce a fost în spatele unui
refuz. Fiind în general ființe elegante care au oroare de scandal public sau de ceea ce le-ar complica
raporturile sociale cu cei care le dau un feedback, săgetătorii își pot ascunde în spatele gesturilor
radicale aversiunea față de un personaj cu care coabitează. Acesta este un lucru necunoscut față de
acești nativi mai ales că acum, având Soarele și Mercur în prima decadă a lunii decembrie pe
semnul lor, vor traversa o perioadă de criză în relații pe care le au în derulare.
A doua decadă a lunii decembrie înseamnă pentru pregătirea pentru trecerea într-un nou an.
Având în vedere conflictele din prima decadă au nevoie acum, în mijlocul lunii decembrie, să se
reculeagă. Junon trecând pe casa lucrurile ascunse și Mercur, trecând pe casa a II-a a hrănirii arată
că a sosit momentul să se ocupe de ei înșiși în alt mod. Dacă, în general, oamenii pe aceste
schimbări astrale declară război, pentru că se simt puternic motivați să își revendice ceea ce cred că
le aparține, Săgetătorului face acum un pas înapoi și poate avea prin această atitudine o viziune de
ansamblu asupra mediului în care s-a integrat.
Aceste provocări sociale ar putea să ia înfățișarea
unei preschimbări interesante. Răul cel Mare este înlocuit
cu un rău mai mic, un pericol foarte mare este înlocuit cu
o neglijență sau raporturi sociale încordate cu o structură
socială sunt înlocuite de un conflict cu un personaj.
Săgetătorii sunt avertizați că dar acum în luna
decembrie se implică mult în a semăna, în a pune în
pământ gânduri bune pentru a avea ce culege în anul
următor. Dacă neglijează acest lucru atunci și această
perioadă a mijlocului lunii decembrie va fi vizibila prin
schimbări radicale sau printr-o formă de risipă enervantă.
Nu se poate stabili însă din această analiză cu caracter
general dacă aceste schimbări radicale nu cumva sunt de
bun augur pentru săgetător. Soarele se află în continuare
pe semnul lor și au un prețios simț al valorilor, iar relația pe care o are cu Jupiter arată că săgetătorii
se află în fața unor noi dezvăluiri. De aceea există și șansa ca aceste transformări, această
preschimbare sau aceste modificări radicale să aibă și un element bun. Dacă însă această schimbare
nu se face doar pe baza compromisului atunci se poate spera în mai bine și beneficiile sale să fie de
durată. În caz contrar evenimentele se orientează din ce în ce mai mult către abuz.
Situațiile pe care le parcurg în mijlocul lunii decembrie le schimba viziunea asupra vieții.
Chiar din 17 decembrie când Venus se va afla într-o relație bună cu Pluton și lucrurile ascunse pe
care le văd la ceilalți, pe care le constată la ei înșiși sau care sunt citite din evenimentele sociale îi
ajută să modifice această viziune asupra vieții și să o îmbogățească cu sensuri noi. În tot acest joc
minciuna are un rol aparte. Este posibil ca la finalul celei de-a doua decade a lunii decembrie
săgetătorii să se simtă rușinați de greșelile pe care le-au făcut de-a lungul anului. De această dată
Soarele se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului și își amintesc cu precădere de impulsul de
a stăpâni anturajul. Vor vedea de această dată mult mai clar și care sunt efectele unei asemenea
atitudini, iar cei care au un rol important în destinul celorlalți, săgetătorii care au o misiune față de
comunitatea în care trăiesc, față de națiune sau față de rasa umană în ansamblul își vor inventaria
rezultatele acestor abuzuri pe care le-au făcut și vor ajunge la o concluzie interesantă. Oricum ar fi
se vor simți apăsați de rezultatele acestora chiar dacă nu vor dori să-l schimbe, chiar dacă atitudinea
se va menține. Momentul acesta în care Venus se va afla într-o relație bună cu Chiron, iar Mercur
într-o conjuncție cu Pluton, arată contactul cu o diversitate obositoare. Pentru că reușesc foarte bine
să salveze aparențele această modificare fundamentală a atitudinii față de viață și față de oameni se
va desfășura într-un for intim. Săgetătorul știe că dacă produce o schimbare importantă acum atunci
pe viitor va putea evita evenimente dramatice, nu va mai fi un torționar pentru cei din jur stabilind
ca pe viitor când vor fi supărați sau triști să facă fapte bune și se vor lumina. Asta arată că sunt
înzestrați cu o mare putere de discernere, că au devenit înțelepți prin evenimentele pe care le-au
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parcurs de-a lungul acestui an. Nu se știe însă dacă aceste învățăminte le vor fi utile pe viitor. Se
știe însă că le vor aduce anumite beneficii și doară de ei depinde dacă aceste beneficii vor fi așezate
la baza unor comportamente sănătoase.
Ultima decadă a lunii decembrie înseamnă preocupare pentru binele personal. Săgetătorii se
comportă acum la final de lună decembrie ca și cum au de recuperat la acest capitol. Dacă ar sta
strâmb și ar judeca drept ar vedea că aceasta este doar o diversiune a destinului și că anumiți facturi
structurali sunt interpretați greșit și că de fapt cea mai mare problemă pe care o au acum la final de
luna decembrie este rutina. Se luptă cu rutina, vor să iasă din acest cerc vicios și invocă tot felul de
motive.
Beneficiază însă de suport astral pentru a face acest lucru, pentru că Venus și Jupiter se află
într-o relație pozitivă, iar participarea la activitățile colective, se face într-un tandem interesant. Pe
de o parte sunt sentimentele pe care le analizează, critică, investighează, adică tot ceea ce înseamnă
relație sau schimb reciproc, iar de partea cealaltă există ecoul social care încă funcționează pe
faptele mai vechi ale acestui nativ. Pentru că de-a lungul acestui an s-au ocupat și de un ajutor pe
care trebuie să-l ofere celorlalți, de binele celorlalți, acum Săgetătorul beneficiază de răspunsuri
favorabile, de un mediu prielnic pentru a se desfășura. Chiar dacă este dezorganizat, chiar dacă uită
este zăpăcit sau nu ține cont de anumite reguli, acum, la final de luna decembrie, nu va mai fi atât
de judecat. Își va permite chiar să refuze, să respingă ori să critice pe cineva din jur pentru că
anturajul pe care și l-a păstrat cu atât de mult efort îi va tolera un asemenea comportament.
Săgetătorului va plăcea mult această formă de toleranță și cei care sunt superficiali vor considera că
este tot ceea ce-și doresc și nu urmăresc sa obțină altceva și că dacă au muncit și i-au ajutat pe
ceilalți au făcut acest lucru pentru a menține genul acesta de relații sociale.
Totuși, Venus de pe casa lucrurilor ascunse încearcă să-i învețe și altceva decât ceea ce
consideră ei că reprezintă succesul, avantajul sau armonia. Lucruri ascunse pe care le constată acum
au și valori spirituale, nu doar morale sau relaționale.
Lucrurile acestea însă sunt atât de importante pentru dimensiunea lor spirituală încât se
poate stabili încă de acum că dacă vor fi ignorate atunci beneficiile anului 2015 nu vor mai fi atât de
mari, iar comunitatea care s-a adunat acum în jurul săgetătorului nu îl va mai susține. Luna plină
care se împlinește în 25 decembrie va scoate în evidență această componentă și dacă pe această
dispunere astrală Mercur se va înțelege bine cu Jupiter va fi tot un element care trebuie integrat în
dimensiunea spirituală a vieții. Dacă săgetătorii vor prefera să selecteze din toată această dispunere
un nou mesaj, dacă vor căuta să se păcălească atunci puterea lor va scădea în intensitate și în anul
următor dacă vor dori progres sau succes pe zona publică va trebui să o ia de la capăt.
În 26 decembrie Uranus își va reveni la mersul direct și zona afectivă va da semne că intră în
normal. Acolo lucrurile se vor desfășura pentru a susține această dorință de progres sau de a reașeza
viața pe alte baze.
Progresul spiritual al săgetătorilor nu se poate realiza în masă, chiar dacă au o mare
predilecție în a-și consuma toată energia pentru a se înconjura de oameni care sunt de acord cu ei și
apoi să poată fi ușor controlați. Obiceiurile lor vor fi prezentate celorlalți ca pe un trofeu și în
preajma zilei de 28 decembrie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, când
va reuși să medieze tendința Nodurilor, răspunsurile pe care le primesc din familie, din forul intim
sau de la o persoană cu care a stat mai mult timp reprezintă și cele mai corecte și bune rezolvări.
Finalul lunii decembrie, când Venus va intra pe semnul lor, va însemna și revenirea la o
formă de expresie care este specifică lor: expansiunea. Dacă în ultimele săptămâni, cât timp Venus
le-a trecut prin casa lucrurilor ascunse, nu au acumulat suficientă învățătură spirituală, nu au înțeles
că emoțiile sufletești sunt de bază pentru ceea ce va veni spre ei în următorul an, nu vor mai avea
timp de acum încolo să se ocupe de acest sector. Neglijând acest lucru vor comporta chiar de la
sfârșitul acestui an un eșec și în anul ce va veni vor trebui s-o ia de la capăt. Mesajul pe care îl
transmite Venus din Săgetător acum este unul nou și nu a mai fost parcurs până acum în felul
acesta. Din această cauză, experiența a aceea ce au parcurs până acum este una de o importanță
majoră.
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CAPRICORN

“A cunoaşte nu înseamnă să devii conştient de libertate, ci de
propriile-ţi limite: înseamnă să afli ceea ce este deja prestabilit.”
(Ioan Petru Culianu)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

ION MINCU
(20.12.1852/1.01.1853. Focșani - 6.12.1912. București)

Arhitect
Născut în același oraș ca și Anghel
Saligny. A absolvit Școala Națională de Poduri
și Șosele din București, apoi Școala
Națională de Belle Arte din Paris,
ca elev al arhitecților Remy de
Louanges și J. Gaudet. A fost unul
dintre
fondatorii
Școlii
de
arhitectură a Societății Arhitecților
Români. Profesor la Școala
Superioară de Arhitectură din
București. Deputat în Parlamentul
României (1895-1899). A fost unul
dintre creatorii stilului național în
arhitectura română. Lucrări: Casa
Lahovary (1886); bufetul de pe Șoseaua
Kiseleff (1882-1892), în prezent restaurantul
Doina; Vila Robescu din Sinaia (1897); Casa
Petrașcu din Piața Romană (1904); Școala
Centrală de Fete din București (1890); Palatul

Administrativ din Galați (1905-1906); Palatul
Băncii Comerțului din Craiova (1906, terminat
de C. Iotzu în 1916); Palatul
Primăriei
Capitalei
(proiect,
finalizarea a fost a lui Petre
Antonescu, născut lângă Focșani, la
Rm. Sărat); Școala de război din
București (proiect); cavourile lui
Ghica, Cantacuzino, Gheorghieff
din cimitirul Bellu (1900-1904); a
restaurat biserica Stavropoleos din
București
(1904-1910);
Casa
Monteoru (1887-1888, azi sediul
Uniunii Scriitorilor); Casa Vemescu
(188--1889); a decorat interiorul Palatului de
Justiție din București (1890-1895). Președinte al
Societății Arhitecților Români (1903-1912);
Institutul de Arhitectură din București u poartă
numele.

NICOLAUS OLAHUS
(10.01.1493. Sibiu - 17.01.1568, Trnovo)

Cărturar
Descendent din Vlad Țepeș după tată
(adică dinastia Basarab), Iancu de Hunedoara și
Matei Corvin după mamă. Olahus
este latinizarea lui Vlah, adică
valah, român. A studiat la Orăștie,
apoi la Școala Capitulară din
Oradea. Secretar particular al
reginei
Maria
a
Ungariei.
Arhiepiscop de Strigoniu (1562) și
primat
al
Bisericii
catolice
maghiare în timpul pașalâcului de
la Buda, când capitala coroanei
maghiare era la Bratislava, a
devenit chiar regent al coroanei
maghiare. Umanist ca formație. A
publicat în Musaim Hermeticarum
din Frankfurt, cu pseudonimul
Nicolaus
Melchior,
Procesus

universalis, 1525, a corespondat cu Erasmus din
Rotterdam, a călătorit în Țările de Jos ca
secretar al Măriei de Habsburg,
apoi al regelui Ungariei,
Ludovic al II-lea. A redactat
lucrări de istorie, susținând
originea latină și unitatea
poporului român: Hungar sive
de originibus gentis, regni, situ,
divisione,
habitu
atque
opportunitatibus (Maghiar sau
despre originile poporului,
domniei, așezării, împarțirii,
locuirii, înlesnirilor), 1536, și a
scris elegii: „La mormântul lui
Erasmus"; „Către secolul de
acum"; „La moartea fratelui
meu Matei".
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Încercări majore. Transformare în ritm alert. Interiorizare. Recuperarea energiei. Decizii
categorice. Apel la rezultate bune. Tensiuni pe sectorul medical. Probleme la locul de muncă.
Invitație la simplificare. Oscilație. Alegeri delicate. Neplăceri. Intrigi. Recalibrare. Construirea
unei imagini publice sănătoase. Transformare importantă. Explicații suplimentare. Înțelegere
secretă. Depășirea agresivității. Transformare aroganței în putere benefic[.
2015 este pentru Capricorn un an încercat în care sunt invitați să se transforme în ritm alert,
așa cum le displace cel mai mult. În egală măsură, acesta nu este un an încărcat de dureri. De prea
multe ori, poate de mai multe ori decât în anii anteriori, capricornii se vor interioriza, vor avea
momente de izolare, de desprindere de anturaj cu scopul de a-și recupera energia sau de a se proteja
de efectul coroziv al unor observații venite de acolo. Evenimentele astrale ale anului 2015 au asupra
lor un impact major.
Nu va fi însă în mare parte un an încărcat de elemente novatoare. Pluton le trece de câțiva
ani buni pe semnul lor și sunt obișnuiți cu aceste invitații către transformări rapide, dure sau
categorice. Ceea ce este neplăcut în anul acesta vine din faptul că perioadele de retrogradare ale
planetelor colective coincid, de regulă, cu invitații la decizii categorice. Cu alte cuvinte, sunt invitați
să facă ceea ce nu pot să facă ușor sau nu au reușit niciodată de câte ori au încercat. S-ar putea ca
anul acesta să aibă mai multe reușite în sensul acesta, adică să obțină mai multe rezultate bune decât
au obținut în anii anteriori când au trecut prin așa ceva.
Prin această prezentare generală nu doresc sa anticipez nimic din ceea ce este deja inserat în
analizele pe luni aplicate acestei zodii. Ca un caracter sintetic, momentul 2015, cu cele câteva
episoade astrale majore, va încerca să transforme firea capricornilor, șlefuindu-i și pregătindu-i
pentru ceea ce urmează să vină spre ei după a doua jumătate anului 2016, când careul maleficilor
Uranus și Pluton se va slăbi. Până atunci, deci și anul acesta, vor avea de înfruntat o viață interioara
apăsătoare, complicații, tensiuni pe sectorul medical, dar și la locul de muncă, probleme pe care va
trebui să le rezolve prin simplificare. Guvernatorul lor, Saturn, are în anul acesta un tranzit oscilant.
O parte a acestui an se va afla pe casa lucrurilor ascunse, apoi, prin retrogradare, se va întoarce din
nou în casa prietenilor și, spre finalul lunii septembrie, va intra definitiv în Săgetător, pe casa
lucrurilor ascunse, încercând firea capricornilor cu schimbări pe care nu le agreează. În general,
capricornii chiar dacă dispun de modul vibratoriu cardinal, le place stabilitatea, se mișcă încet sunt
așezați și nu le este specifică viteza mărită de lucru. Acest tranzit oscilant a lui Saturn între două
case, așa cum am indicat mai sus, îi obligă pe capricorni să facă alegeri delicate în momente cu totul
aparte.
Jupiter, o parte a anului 2015, se va afla pe casa a VIII-a aducându-i din nou șansa unor
câștiguri interesante. Apoi, va trece pe casa drumurilor și a educației superioare îndemnându-i pe
capricorni să-și rafineze structura gândirii. De această dată prin intermediul lui Jupiter, după cum
vom vedea din unghiul la care participă, capricornii vor trebui să lase în urmă modul lor de a privi
aspectul practic al vieții și să accepte că, poate, recomandările celorlalți ar putea la moment dat să
fie mult mai bune decât ceea ce gândesc ei despre o anumită situație. Acesta reprezintă unul din
momentele neplăcute ale acestui an când capricornii s-ar putea să se arate duri față de cei din jur sau
să dea bir cu fugiții.
De asemenea, Luna neagră le va elibera la un moment dat casa a IX-a, adică spre finalul
lunii august, și va intra pe casa imaginii publice atrăgându-le acestora atenția asupra consecințelor
faptelor săvârșite în prima jumătate a anului. Oricât de greu le-ar veni să facă apel la un etalon de
moralitate corectă, oricât de greu și imposibil li se va părea ca din câștigul lor să împartă și să
dăruiască și celorlalți în prima parte a anului, va trebui să facă acest lucru pentru că după ce Luna
neagră va intra pe casa imaginii publice, orice gest făcut de această factură va fi răstălmăcit și deci
orientat împotriva lor. Cu alte cuvinte dacă vor să facă fapte bune fără să aibă de tras ponoasele
atunci va trebui să se ocupe de această zonă a vieții până pe 25 august. Ulterior acestei date, după ce
Luna neagră va intra pe casa demnității, nu vor mai putea să facă de unii singuri, ci vor avea nevoie
să se asocieze adică vor avea nevoie de acceptul celorlalți pentru a face așa ceva.
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Apoi, Axa Dragonului se va remarca prin faptul că trece de pe Berbec - Balanță, pe Fecioară
- Pești. La un moment dat, va exista pe finalul zodiei Fecioară și începutul zodiei Balanță o
aglomerare de elemente astrale care se plasează în cazul capricornilor în zona cu vibrația cea mai
înaltă. Asta înseamnă că anul 2015 este de o importanță majoră pentru reechilibrarea,
redimensionarea vieții personale sau pentru a-și construi o imagine sănătoasă de care să beneficieze
mult timp de acum încolo. Această imagine sănătoasă nu se construiește peste noapte și nu cu un
singur gest. Contează enorm ceea ce fac de la începutul anului și până la final, urmând ca ceea ce se
va petrece din august și până la finalul lui octombrie, adică acel vârf, care se va consuma pe final de
zodie Fecioară și început de zodia Balanță, să aibă un caracter categoric asupra a ceea ce se va
întâmpla începând cu finalul anului 2015 și continuând cu anul 2016.
Ceea ce nu vor recunoaște nici în ruptul capului, va fi faptul că anul 2015 le va inspira
Capricornilor multă teamă. Unii s-ar putea să nu-și poate explica de ce periodic revin la aceste
sentimente periculoase. Cei care lucrează cu energia ori care sunt atenția asupra fenomenului social
vor veni din când în când cu explicații care au legătură cu mediul ezoteric sau cu cel social. În
realitate, greutatea pe care contextul astral al anului 2015 o pune asupra capricornului creează
acestuia senzația că se află pe un teren nesigur. De aici și teama față de necunoscut sau față de
anumite evenimente care se desfășoară dincolo de observația sa directă. Drept răspunzător pentru
toată această teamă este chiar guvernatorul lor, Saturn, care începând cu finalul lunii septembrie va
reveni definitiv în Săgetător, pe casa lucrurilor ascunse, și îi va face pe capricorni vulnerabil față de
conspirații sau mișcări de culise construite special pentru a le submina autoritatea. Cât timp Luna
neagră va asta pe casa imaginii publice va face o înțelegere secretă cu Saturn de pe casa lucrurilor
ascunse și aceștia vor fi vulnerabil, iar dacă se vor certa cu legea și vor miza pe noroc atunci vor
pierde. Dacă nu vor uita de-a lungul acestui an că puterea vine din profunzimea sufletului și nu din
episoade sociale în care se dovedește forța, agresivitatea, aroganța sau dominarea atunci vor reuși să
depășească cu bine toate aceste încercări.

IANUARIE
Transformări importante. Compromis. Schimbări esențiale. Planuri de viitor. Au nevoie de
suportul celor din jur. Modificare de atitudine. Contactul cu un câștig neobișnuit. Putere prea
mare. Apel la disprețul de altădată. Viața pare dură. Slăbiciune. Diversitate. Gânduri îndrăznețe.
Încălcarea unor jurăminte. Sfidarea unui ajutor. Apel la viața spirituală. Relație proastă cu un
asociat. Un element particular zdruncina. Probleme de sănătate. Cunoștințe solide. Privilegii.
Comunicare. Nu vor să se transforme. Vorbesc puțin. Se simt puternici prin tăcere. Acuzații. Se
simt marginalizați.
Capricornii au de câțiva ani planeta Pluton pe semnul lor și sunt îndemnați să se transforme,
să pornească pe un drum complicat, apăsător sau periculos fără să știe dacă destinația la care vor
ajunge este cu adevărat ceea ce își doresc. Din prima zi a anului, Marte de pe casa a a II-a va
împlini opoziție cu Jupiter te pe casa a VIII-a. Acea parte a anului 2014, cât Jupiter a fost pe zodia
Leu și acea parte a anului 2015, cât Jupiter va fi în continuare pe casa a VIII-a înseamnă pentru
capricorn ridicarea standardului de viață prin acceptare. Asta implică multe compromisuri pe care ar
trebui să le facă cu scopul de a atinge victoria. Sunt nemulțumiți de ceea ce au în jur, vor să schimbe
în puncte esențiale contextul în care se află și acest început a lunii ianuarie poate însemna
identificarea acelor pași, poate chiar nici, pe care trebuie să-i facă pentru a ajunge la destinație.
Debutul lunii ianuarie se face pentru capricorn cu speranțe noi. Vor să schimbe ceva în
mediul de apartenență, vor să-și pună amprenta pe ceea ce sunt, ceea ce gândesc sau ceea ce
consideră mai bun, mai corect sau de bun augur pentru mersul lucrurilor. Asta înseamnă că acum la
debut de an 2015 capricornul va vorbi despre valori personale și se va strădui să le implementeze.
În 3 ianuarie Venus le va intra pe casa comunicării și acest lucru va fi mult mai ușor de
făcut, iar dacă mai luăm în calcul și faptul că Soarele și Pluton se vor întâlni într-o conjuncție pe 4
ianuarie atunci lucrurile nu vor mai fi atât de complicate sau de apăsătoare, iar visul de a trăi mai
bine, visul de a privi foarte departe în viitor și de a construi acolo un element care să-i poarte
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numele, pare mai ușor de realizat. Acest lucru se poate explica din punct de vedere astral și prin
relația bună pe care Venus o are cu Saturn, guvernatorul lor, care le trece acum pe casa a XII-a.
Oricum ar fi, mersul lucrurilor pentru capricorn nu este bun sau nu este atât de bun pe cât vor.
Anumite componente ale anului trecut se păstrează și în anul acesta și activează case importante
pentru capricorni atât prin amploarea aspirațiilor cât și prin suportul pe care-l oferă acestora.
Când Mercur le va trece pe casa a II-a se vor simți puternici și anumite dorințe pe care le-au
avut la începutul anului, în primele patru zile, se transformă acum în comenzi. Nu știu prea clar ceea
ce trebuie să impună, nu au informații accesibile, însă au atitudine. Marte se află pentru puțin timp
pe finalul zodiei Vărsător și această combinație între poziția lui Marte și poziția lui Mercur pe acest
semn, căreia li se adaugă și tranzitului Venus pe această zodie arată câștiguri neobișnuite sau
preocupări pentru ceea ce iese din regulă sau din schema. Capricorni care să iasă din regulă sau din
schema fără să aibă propria comandă sau propriul reper sunt rari, iar asta înseamnă că toate aceste
ieșiri neobișnuite sunt calculate din timp și reprezintă expresia unei puteri foarte mari care s-a
autoanalizat și a considerat că numai prin neobișnuit sau numai prin duritate se poate exprima. Asta
înseamnă și manifestări negative, iar acolo unde capricornul se manifeste negativ întotdeauna un
element feminin va avea de suferit.
Modul în care alege un capricorn acum să se exprime îl apropie foarte mult de elementul pe
care îl desconsideră. Capricornii care sunt implicați de mult timp într-o relație de cuplu vor avea
acum nostalgia iubirilor din tinerețe, se vor transforma în chip miraculos și vor căuta să se identifice
cu ceea ce au disprețuit atâția ani de zile. Acum vom vedea că disprețul de altădată a venit pe o
formă de slăbiciune pe care nu și-au putut-o stăpâni.
Pentru ei acum timpul trece altfel și anumite informații care până acum îi deranja sau îi
opreau din lucru atât de important pe care-l făceau acum trec pe lângă ei fără să-i influențeze. Este
posibil ca acolo unde există un capricorn mult prea încrâncenat pe viață prea dur și prea atent la
ceea ce are el de făcut să avem de observat un proces periculos. Aceste persoane își vor impune
forța și vor repeta greșelile pe care le-au săvârșit de-a lungul vieții considerând că în felul acesta
procedează bine. Accentuarea casei a II-a pentru capricorni înseamnă contactul cu ceea ce îi
hrănește mai mult. Acum vom vedea nu atât slăbiciunile capricornilor cât ceea ce nu au recunoscut
mult timp: binele cu care se hrănesc.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

752

Trecerea planetei Marte în zodia Pești, adică pe casa comunicării și a drumurilor scurte le
aduce capricornilor inițiativă. Din fericire, Marte se va apropia de Neptun și asta înseamnă
inspirație însă toată această informație concentrată, toată inspirația care vine spre ei îi va îndemna
să-și ajusteze conduita. Dacă nu sunt suficient de maturi, dacă nu sunt educați sau dacă se află într-o
buclă a vieții lor, adică într-o perioadă de formare pentru care nu s-au pregătit în prealabil, atunci
Luna neagră din Fecioară le va complica judecata și le va arăta că maturizarea se face prin durere.
Asta înseamnă că relația bună dintre Venus și Uranus înseamnă o diversiune a destinului, o
păcăleală a vieții pentru că faptele de acum nu durează. Se vor bucura că agresivitatea momentului
ar putea să fie temperată de un optimism ori de o deschidere de care nu au mai avut parte în forma
aceasta. Raportul de forțe se poate schimba atunci când Mercur se va afla și el într-o relație bună cu
Uranus. Dacă Venus intervine cu sentimente bune, Mercur din Vărsător, zodie în care se simte
foarte bine, intervine cu idei mature, cu gânduri îndrăznețe menite să risipească o confuzie.
Realitatea lucrurilor pentru capricorni este însă alta. Nici de-a lungul anului 2014, dar nici în anii
din urmă nu au dorit să se transforme rapid. Evenimentele majore care i-au îndemnat să se
transforme rapid a însemnat pentru capricorni încălcarea unor jurăminte. Unii dintre Capricorn s-ar
putea să se fii implicat în evenimente sociale care să sfideze regulile familiei, în cazul în care
aceasta va afla, să încalce o promisiune sau să sfideze un ajutor. În toate aceste situații capricornul
va vorbi despre respect și trecerea planetei Marte pe zodia Pești, apropierea sa de planeta Neptun, îi
va îndemna pe aceștia să facă apel la anumite amintiri. Cunoașterea momentului, accesul la aceste
informații, după cum se prezintă lucrurile în această perioadă, se comportă ca o lamă cu două
tăișuri. Pe de o parte se vor separa de complicațiile pe care nu au reușit să le gestioneze cum trebuie,
iar de partea cealaltă își vor atribui mai multe libertăți decât până acum.
Asta înseamnă că pentru colaboratorii capricornilor momentul acesta de hotărâre, de decizie
pe baza unor informații acumulate în ultima vreme să reprezinte o dovadă de instabilitate. În 15
ianuarie Mercur se va afla într-o relație proastă cu asteroidul Junon și cei care au o viață spirituală
intensă, care au acces la o cunoaștere subtilă aparte, vor reuși să-i bulverseze atât de mult pe ceilalți
cu ceea ce știu, cu ceea ce invocă, sau cu dovezile pe care aleg să le prezinte anturajului încât se vor
teme. De partea cealaltă, Marte într-o relație proastă cu Saturn le va vorbi celorlalți despre puteri
subtile. Capricornul din acest punct de vedere poate face o impresie foarte bună. Adevărul la care
face trimitere, experiențele anterioare pe care le prezintă celorlalți ca pe dovezi de progres sunt atât
de profunde și de solide încât ar putea să se așeze la baza unui edificiu social important.
Ce care nu sunt născuți în zodia Capricorn, adică partenerii de dialog ai nativului născut în
această zodie, se vor simții înnobilați de informațiile care vin însă zdruncinată de prezența celui care
le oferă. Dacă sunt obișnuiți cu felul său dur de a fi, cu modul categoric de a pune problema, cu
logica imbatabilă sau cu informațiile tot timpul accesibile atunci momentul acesta în care Uranus și
Junon în se vor întâlni într-o relație bună în așa fel încât Junon să gestioneze relația proastă pe care
Uranus o are cu Axa Dragonului nu va însemna o rană care să îi separe pe aceștia de propria
problemă, ci o trezire la realitate. Dușul rece pe care capricornul îl poate oferi celor din jur acum se
va axa cu precădere asupra jocurilor periculoase pe care anumite personaje cu imagine socială
doresc să le facă.
În 19 ianuarie Venus se va afla într-o relație proastă cu Jupiter și superficialitatea devine
mijlocul prin care capricornul se va compromite. Nu se poate anticipa din această prezentare
generală dacă este vorba despre superficialitatea capricornului sau despre superficialitatea celorlalți.
Mintea va fi constrânsă de un element particular în așa fel încât această sugestie generală să aibă
neapărat nevoie de o particularizare pentru a fi utilă individului.
20 ianuarie reprezintă un reper important și pentru capricorni, așa cum reprezintă pentru
celelalte zodii. Momentul în care Soarele va trece pe casa doua, înseamnă pentru acești nativi
contactul cu o formă de hrănire menită să le aducă mai multă sănătate, mai multă atenție sa mai
multă putere. Imediat cum Soarele a intrat în zodia Vărsător se va întâlni cu Luna și Luna nouă din
20 ianuarie având în spate experiențele unor unghiuri puternice consumate la grad perfect când
Soarele se afla încă pe semnul lor, le deschide capricornilor oportunități importante și le aduce o
formă de inspirație aparte. Marte cu fiecare zi care trece, se depărtează de Neptun și asta înseamnă
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că le va fi cerut acestor nativi să facă dovada unor cunoștințe ce le-au fost încredințate cu scopul de
a le face publice ori de a le pune în aplicare.
Momentul 21 ianuarie este însă unul de o importanță majoră, poate de o mai mare
importanță decât ceea ce s-a consumat în 20 ianuarie, când Pluton și Axa Dragonului ating un careu
perfect, iar Mercur intră în mers retrograd pe casa a II-a capricornii, sunt chemați să explice de ce
sunt în posesia unor obiecte, deținătorii unor informații sau beneficiarii unor privilegii. Dacă se
pregătesc pentru acest moment, de ce sunt atenți la fenomenul social și nu se lasă impresionați de
lucruri frumoase. Din 21 ianuarie, când pentru 3 săptămâni Mercur se va afla în mers retrograd și nu
oricum, ci pentru selecția bunurilor, pentru confortul personal, pot intra în posesia unor informații
de care aveau nevoie pentru a fi mai sănătoși sau mai puternici. Asta înseamnă pentru ei muncă
suplimentară sau sarcini pe care și le atribuie singuri cu scopul de a se asemăna cu cei pe care îi
admiră. Accentuarea casei a III-a pentru capricorn înseamnă progres prin învățare, avansare prin
raportare la un exemplu pozitiv. Capricornul face acest lucru cu mare greutate pentru că nu agreează
acest proces de transformare. El dorește să crească prin adăugare, nu prin șlefuire. Șlefuirea inspiră
capricornului teamă că ceea ce se desprinde de pe corpul său fizic mental sau afectiv s-ar putea să
fie o amputare mascată.
Lucrurile s-ar putea să se schimbe iremediabil în momentul în care Venus va trece pe casa a
III-a și drumurile scurte vor deveni pentru capricorn elemente neobișnuite sau ipostaze curente
consumate într-un mod ieșit din comun. Asta înseamnă că se află în fața unei transformări
importante, asta înseamnă că sunt cuprinși de valul schimbării și parfumul unei vieți noi se înfiripă
acum cu scopul de a le oferi acestora soluții importante. Capricornii constată acum că ușile li se
deschid și că pot privi cu mai multă îndrăzneală către problemele trecutului. Este adevărat, nu le pot
vorbi cu oricine, nu le pot verbaliza către oricine pentru că acest val al schimbărilor arată că este
posibil să nu fie pregătiți pentru o schimbare atât de mare. La asta se gândesc acum capricornii când
au accese de muțenie, la asta meditează ei când refuză să vorbească cu cei din jur și când pentru a fi
lăsați în pace inventează tot felul de explicații penibile. Spre finalul lunii, când Soarele i se va
opune asteroidul lui Junon, capricornii vor constata că tot acest proces, că toate aceste gânduri
consumă și mai mult ducându-i în zona în care să își consume prea mult din energie fără un rezultat
favorabil.
30 ianuarie va deveni astfel momentul în care geniul capricornului, în cazul celor care îl
întrețin, va fi vizibil pentru el însuși pentru sentința. Cu cât sunt mai acuzați, mai marginalizați sau
pur și să cu cât își justifică mai bine ritmul respirator, pasul pe care îl fac sau privirea aruncată
aiurea pe fereastră, cu atât mai puternici sunt și deci mai periculoși pentru oamenii care s-au adunat
în ultima vreme în jurul lor. Acest lucru va fi accentuat cu precădere de opoziția lui Mercur cu
asteroidul Junon, dar și de conjuncția lui Marte cu Chiron. Inspirația va fi folosită altfel, deci de
această dată capricornul nu va mai proceda ca la mijlocul lunii ianuarie sau, poate, ca la începutul
acestei luni, când ceea ce știau puneau la dispoziția celorlalți. Acum cu cât știu mai multe sau vor să
demonstreze mai multe, cu atât se simt mai acuzați sau mai marginalizați.

FEBRUARIE
Experiențe inedite. Concluzie interesanta. Aprofundarea unor informații. Inspirație
specială. Multă căldură. Apel la tăcere. Vor să se facă dreptate. Invocarea dreptului la opinie.
Cineva i sprijină. Primesc daruri. Reechilibrare prin interacțiune. Îndeplinesc o condiție. Se
grăbesc. Recâștigarea unei poziții. Se simt umiliți. Se află în fața unei păcăleli. Rușine. Răspuns
negativ. Ecou. Se simt puternici și înțelepți. Relațiile dificile îi ajută să-și refacă viața. Resping un
rău. Îndrăzneală. Trec dincolo de aparențe. Se gândesc doar la proiecte benefice. Apel la trecut.
Nostalgia are rol tonic.
Luna februarie este foarte generoasă pentru capricorn deoarece le aduce o experiență inedită
legată de imaginea socială sau de familie. Militează mult asupra calității vieții, asupra efortului pe
care-l fac asupra compromisurilor pe care le-au îmbrățișat anterior, nu doar în luna ianuarie, dar și
în anul 2014, și rezultatul la care ajung îi mulțumesc. Debutul lunii februarie se face cu împlinirea
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unei relații negative dintre Uranus și Axa Dragonului, dar și de împlinirea conjuncției dintre Venus
și Neptun. Capricornii au acum forță, privesc și spre trecut și spre viitor și obțin din ambele direcții
o concluzie interesantă. Semnul de progres al capricornului, acela cu care se va lăuda foarte mult
față de anturaj, va fi dat, în primul rând, de ușurința cu care accesează informația. Pe baza acestei
informații unii capricorni vor dori să pornească într-o aventură. Dacă slăbiciunile de până acum s-au
localizat la nivelul conștiinței, la nivelul cunoașterii sau informațiilor aprofundate atunci se vor
orienta către studiu. Vor avea presentimente, vor ține cont de acestea și ținta pe care și-o vor stabili
va fi una foarte îndrăzneață.
O altă categorie acestor nativi va prefera să speculeze o șansă de moment, adică să privească
foarte aproape în jurul lor și să profite de ceea ce universul sau Dumnezeu l-a pus aproape. O parte
a nativilor născuți în Capricorn se vor bucura de trigonul Soarelui cu Capul Dragonului prin care se
va media tendința nodurilor, iar o altă categorie se va ocupa de opoziția lui Venus cu Luna neagră,
adică îmbrățișarea unui compromis de dragul de a depăși acest moment de impas. Va exista însă și o
a treia categorie de capricorni iar această categorie va conține notificarea că până acum au trăit în
izolare. Relația bună a Soarelui cu Uranus le aduce acestora o inspirație aparte încât îi determină să
iasă din bârlog. Oamenii care pe vremuri erau retrași acum ies la rampă și au de spus ceva, au de
anunțat un mesaj, de convins opinia publică referitor la un lucru rău negativ sau periculos care
urmează să se consume. Este posibil ca aceasta să fie doar impresia lor însă am putea vedea acum
vizionari născuți în zodia Capricorn care încearcă să-i convingă pe ceilalți să evite un pericol.
În felul acesta, se poate vorbi aici despre puterea mesajului, despre gândul concentrat cu
toate că Mercur se află acum în mers retrograd. Faptul că anturajul le opune rezistență, că nu au
resursele necesare sau că sănătatea le este afectată, capricornii reușesc acum să răspândească în jur
multă căldură. Nu este specifică acestui semn să răspândească în jur căldură. Zâmbetul
capricornului arată o frumusețe rece, iar puritatea aceea ce transmite aduce aminte mai curând de
formele inaccesibile de la poli, decât de ceea ce știm că există în zonele foarte populate. Tocmai de
aceea mesajul acestora spune că s-ar putea ca acum să nu fie înțeleși cum trebuie sau să fie
marginalizați tocmai pentru că nu au structura necesară pregătită pentru a face acest lucru ori trăiesc
într-un mediu obișnuit cu tăcerea sa.
Opoziția Soarelui cu Jupiter arată că de această dată capricornul preferă să scoată la lumină
informații eronate. Este posibil ca aceste informații să-i aparțină, dar pe acesta nu-l va interesa,
important este adevărul, dreptatea, justiția. Libertatea de expresie a capricornului îi va afecta și pe
ceilalți pe ideea "dacă este dreptate, atunci aceasta să se aplice pentru toată lumea".
Maniera în care capricornul va dori să facă dreptate acum arată și un lucru mai puțin corect
frumos sau decent în ceea ce îl privește. Saturn care le va tulbura foarte mult în acest an dar mai
ales în anii care vin de pe casa a XII-a le va arăta acestora cât de ușor își pot atrage antipatii.
Momentul februarie 2015 este începutul unei perioade de complicații relaționale de care capricornul
este direct răspunzător. Această dreptate pe care o invocă acum s-ar putea să fie puțin cam abuzivă
și să nu aibă parte de un câștig așa cum visează. De partea cealaltă relația bună pe care Venus oare
cu Chiron de pe casa comunicării le vorbește acestora despre avertismente. Cineva din preajmă,
poate consoarta sau un frate, o soră mai mare, o persoană față de care un capricorn a investit atenție
dragoste, respect, îi lansează acestuia un avertisment. Fiecare întoarce dintr-un drum care s-ar putea
să se finalizeze tragic, fie că le oferă acestora un cadou, un obiect, un produs o idee de care
capricornul va trebui să țină cont pentru a se reechilibra.
Rămân însă multe lucruri nespuse despre abilitatea capricornului de a ieși din situații
conflictuale sau de a găsi soluții la problemele celorlalți. Având Luna neagră pe casa noua, mulți
pun la îndoială inspirația capricornului și o confundă pe aceasta cu concluziile profunde. Este
posibil ca o parte din adversarii capricornului să aibă drept argument acest lucru. Alții însă vor fi
invidioși pe succesul său, pe ușurința cu care își lasă de izbeliște viața intimă complicată, instabilă
sau furtunoasă pentru a se ocupa de carieră. Nici acolo lucrurile nu sunt clare, însă au parte de mai
multă diversitate, iau contact cu mai mulți oameni și se aerisesc mult mai ușor.
Viața de familie a capricornului, nu doar în anul acesta, ci de câțiva ani, trece prin
frământări stranii. Este posibil ca în anul 2015 Capricornii să împlinească o altă etapă a ceea ce au
decis în urmă cu trei ani. Asta îi va bucura foarte mult și le va spori încrederea în sine cu toate că
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dacă familia lărgită, dacă prietenii care nu le cunosc un secret, nu le știu gândurile, obiceiurile pe
care le lucrează acum, în această perioadă, ar afla mai multe despre ei, ar fi dezamăgiți.
Din 11 februarie Mercur va intra în mers direct și le va pregăti pe capricorni pentru o
relansare. Nu se știe dacă mai au putere, dacă mai au energie să pornească pe drumul nou dacă mai
pot să recâștige o poziție pe care au pierdut-o în ultimele săptămâni. Ar putea nici să nu-i mai
intereseze pentru că accentuare a casei a III-a îndeamnă pe capricorn acum, în această perioadă, să
privească doar înainte. Dreptatea pe care o invocă are însă conotații complicate asupra vieții lor și
dacă nu au înjur oameni care să facă un efort în a-i înțelege, dacă nu au în jur persoane profunde
care să încadreze informația ce vine de la capricorni cu mare ușurință atunci am putea vedea în
februarie, în special în mijlocul acestei luni, capricorni care decad. Pentru că de felul lor se
interesează ușor, chiar și atunci când sunt umiliți, se marginalizează și mult mai mult accent pun pe
ceea ce gândesc ei decât pe ceea ce gândesc ceilalți vor reuși să depășească acest impas.
La mijlocul lunii februarie pentru capricorni timpul va trece altfel când vor avea impresia că
nu-i grăbește nimeni să iau o decizie, ci doar ei înșiși se grăbesc, iar dacă stau și meditează asupra
unei probleme le lasă pe celelalte de izbeliște și ceea ce le este hărăzit să se îndeplinească de la sine
se va împlini, iar ei vor fi bucuroși că meditația sa va atinge profunzimea pe care o caută. Lucrurile
acestea sunt complicate pentru Capricorn acum pentru că trecerea lentă a timpului este o păcăleală.
Mercur numai ce și-a revenit din mersul retrograd și pe casa doua va îndemna pe aceștia să își
recupereze bunurile pe care i-au pierdut la rătăcit ori nu au putut să intre în posesia lor din diverse
motive. Se preocupă acum să obțină din nou anumite privilegii sau să se bucure de un anturaj despre
care nu știe foarte clar dacă îi mai acceptă. Timpul acesta pe care capricornul îl vede ca trecând lent
înseamnă de fapt momentul când acest nativ ignoră tot ceea ce l-a definit până acum. Când vine
vorba de lucruri situația poate fi ținută sub control, dar când vine vorba de oameni această situație
este delicată.
Momentul de Lună nouă care se împlinește în 19 februarie când Soarele și Luna se află pe
ultimele minute ale zodiei Vărsător urmând apoi să treacă în zodia Pești, le aduce acestora un
moment de înțelepciune. Nu se știe cum îl vor valorifica, dar fiind vorba de ultimul grad al zodiei
Vărsător, chiar dacă între momentul de maximum al Lunii noi și intrarea Soarelui în Pești, au trecut
doar două minute, astrologul sau interpretul acestor unghiuri vede în ecuația astrală a zilei de 19
februarie pentru capricorn teamă de profunzime sau nevoia de a face ceva ieșit din comun pentru a
compensa un întuneric sau un rău de care capricornul se rușinează sau îi este teamă. Nu se știe însă
dacă va dori să împărtășească celorlalți, dar se știe că față de sine va fi mulțumit că fără cea mai
potrivită atitudine sau fără tot ceea ce a făcut până acum anturajul îi va răspunde negativ și are
motiv să-l schimbe.
Intrarea planetei Marte în zodia Berbec, pe casa a IV-a ar putea să le aducă acestora
tulburări în mediul familiei mai mari decât se așteaptă ori decât s-au obișnuit că pot suporta. În ziua
de 20 februarie, când Marte și Venus trec împreună în zodia Berbec, Mercur se va afla în opoziție
cu Junon și din nou apar îndoieli față de un anturaj asupra căruia capricornul nu mai are niciun
control. Înțeleg, astfel, că au nevoie să-și ajusteze anumite ținte, să privească cu mai multă încredere
către viitor și să se bazeze mai mult pe forțele proprii decât pe ecourile care vin din jur. Dacă se
bazează foarte mult pe agresivitatea din familie sau pe anumite tensiuni care vin din această zonă
atunci au nevoie de oameni buni, puternici, înțelepți sau echilibrați pentru a face față acestui
moment. Dacă nu au în preajma lor persoane de o asemenea calitate atunci capricornii vor fi
irascibili, se vor certa cu toată lumea și vor considera că doar ei au dreptate. Este posibil să aibă
dreptate însă nu se fac înțeleși, nu au răbdare să ducă argumentul până la capăt și deci nu au răbdare
cu cei care le opun rezistență.
Conjuncția planetelor Venus și Marte pe zodia Berbec, adică pe casa a IV-a înseamnă pentru
capricorn posibilitatea de a se asocia. Dacă până acum au trecut prin relații dificile este posibil să fie
tentați să-și refacă viața, să privească și în altă parte, să mai guste puțin și din alte fructe să nu mai
mănânce același tip de mâncare la nesfârșit. Sunt avertizați însă că această relație a lui Venus cu
Marte se consumă când Soarele se află într-un raport negativ cu Saturn. Pasiunea aceasta pentru a
trăi bine sau pentru a produce o schimbare doar în acest registru s-ar putea să se lase cu urmări
negative. Nu înseamnă că sunt pedepsiți, ci înseamnă că având această apăsare pe suflet s-ar putea
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să nu aleagă bine și în loc să trăiască mai bine, să ajungă să trăiască mai rău. Unii s-ar putea să se
creadă foarte curajoși însă este important să își amintească de această recomandare, să țină cont de
avertismentul astral și să nu se arunce cu capul înainte. Nu le este însă specifică această atitudine.
Capricornii, în general, nu se precipită, dar acum s-ar putea să greșească.
Finalul lunii februarie înseamnă pentru capricorni mai multă îndrăzneală. Dacă vor neapărat
să meargă pe această filieră atunci Luna neagră de pe casa a IX-a va deveni regină și îi va îndemna
să facă tot felul de prostii, invocând faptul că sunt inspirați, că aud voci, că așa consideră mai bine
sau că așa au înțeles din toate recomandările pe care le-au primit din jur. Dacă se întorc la
înțelepciunea specifică, la reținerea atât de prețioasă cu care au fost înzestrați din naștere atunci
capricornii vor reușit să valorifice relația bună a planetei Marte cu Saturn, care se consumă pentru a
le consolida acestora inspirația și îi îndeamnă să mediteze la ceea ce înseamnă profunzimea
sufletească sau viața de după moarte. A se gândi mai mult la ceea ce se află dincolo, adică la
caracterul trecător al beneficiilor sau al vieții la modul general reprezintă pentru capricorn acum
imensul beneficiu. Este posibil ca multe din concluziile la care ajung acum să aibă un rol
educațional nu doar pentru sine, cât mai ales pentru familie. Judecând după faptul că trei malefici se
află pe o casă de finalitate, capricornii sunt chemați să fie înțelepți, maturi să nu se grăbească în
atrage concluzii și să depășească o criză prin maturitate, respect, profunzime. Nu toți capricornii
care tac sunt și înțelepți, unii poate nu se gândesc la nimic bun pentru ceilalți. Cei mai mulți însă
pentru că se maturizează repede pun în fiecare ipostază de genul acesta și regretul că aceea perioadă
de maturizare prematură a însemnat și privarea de anumite sentimente. Finalul lunii februarie le
aduce acestora nostalgia a ceea ce nu au putut să trăiască. Dacă unii merg cu gândul foarte departe
în timp, poate chiar în perioada copilăriei sau în perioada adolescenței nu este nimic neobișnuit.
Conjuncția Soarelui cu Neptun, care patronează acest final de luna februarie, înseamnă pentru
capricorn rezolvarea unui conflict printr-un altfel de conflict. Nostalgia are acum un rol tonic și nu
este nicio greșeală ca un Capricorn să se lase în voia ei.

MARTIE
Lucrează în alt ritm. Modificarea strategiei. Înțelesuri aparte. Vibrațiile se schimbă.
Simplifică lucrurile. Se află în fața unei decizii importante. Modificări în zona intimă. Viitorul este
special. Sarcini suplimentare. Ultimatum. Au nevoie de dreptate. Deconspiră un mincinos. Se
pregătesc pentru schimbări importante. Modificare de atitudine. Fac apel la dragoste, respect,
iertare. Nu au ce să demonstreze celorlalți. Conflict. Trăiesc în alt timp. Observă suferința
celorlalți. Sunt detașați. Trec prin greutăți. Confirmări negative. Consumă. Sunt rezervați. Au bună
perspectivă. Demersurile sunt importante. Se simt marginalizați. Înfruntă un obstacol. Analizează
comportamentul celorlalți. Am nevoie de toleranță.
Capricornii se vor simții foarte bine că lasă în urmă o lună februarie atât de încărcată de
complicații, de probleme sau de evenimente care i-au scos din ritmul lor. Debutul lunii martie se va
face cu o opoziție între Soare și Luna neagră, ceea ce înseamnă modificarea strategiei de lucru. Din
nefericire se produce pe o axă a educației și capricornii ne pot arăta prin fapte sau ar putea spune în
mod implicit prin vorbe că nu au înțeles nimic din ceea ce li s-a întâmplat în ultima perioadă. Este
posibil ca o parte din aceste probleme să vină spre ei cu rolul de a produce o modificare într-o zonă
pe care ei nu doresc în niciun fel s-o modifice. Asta înseamnă că vibrațiile începutului de lună
martie înseamnă pentru capricorni momentul când invoca ajutorul. Au nevoie să li se spună cum ar
trebui să procedeze, să le creeze cineva un traseu ori pur și simplu să le indice o soluție pe care până
acum nu am văzut-o. În încercarea lor de a simplifica lucrurile s-ar putea să dea de o problemă și
mai mare aceea în care o decizie judecătorească, administrativă sau o sancțiune venită din partea
anturajului ce a fost amânată în ultima vreme să fie pusă în aplicare. Trecerea lui Venus prin Coada
Dragonului înseamnă de asemenea și un atentat la bunele moravuri sau încercarea de a modifica
ceva în zona intimă. Toate asocierile pe care le-au făcut nu sunt de bun augur sau poate nu sunt ceea
ce caută capricornul. Întâlnirea lui Venus cu Coada Dragonului înseamnă și nevoia de a se
reîntoarce la căldura familiei de altădată sau la o dragoste mai veche.
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Capricornii nu sunt acum în postura în care să pună condiții deși tot comportamentul lor
vorbesc celor din jur despre ușurința cu care cer ceea ce au nevoie sau impun ca sarcini celorlalți ca
să le rezolve lor anumite probleme. Este adevărat, având o maturitate specifică, fac acest lucru cu
un tact și o diplomație aparte. În 3 martie, când Jupiter și Uranus se vor întâlni într-o relație bună
capricornii vor cere un ultimatum celor cu care s-au asociat. Din fericire, aleg să facă acest lucru în
momentul în care cei din jur nu pot să le ofere ceea ce le solicită. Asta nu înseamnă că dacă obțin
ușor ceea ce au cerut acum se vor opri din a cere pe viitor același lucru. Este posibil ca pe viitor,
adică în perioada în care Saturn, guvernatorul lor, va fi în mers retrograd să ceară acest lucru și să se
aștepte să primească mai repede sau mai frumos.
Când Venus și Jupiter vor fi într-o relație bună, Venus se va afla într-o relație proastă cu
Pluton și această nevoie de dreptate sau judecățile de care un capricorn s-ar putea să se lovească îl
fac atent la experiențele celorlalți, la ceea ce anturajul a încercat să modifice în ultima perioadă și
nu a reușit. Această relație proastă a lui Venus cu Pluton coincide cu Luna plină, moment în care va
fi vizibil și pentru cei din jur că acest nativ umblă cu cioara vopsită.
Pentru că Soarele se află într-o relație bună cu Pluton atunci implicarea lor în această formă
de revendicare, solicitările care vin dintr-o ambiție personală s-ar putea să găsească un răspuns bun.
Această previziune este emisa cu titlul "s-ar putea" deoarece relația bună dintre Soare și Pluton se
consuma când Marte va trece prin Coada Dragonului. Știm că de fiecare dată când Marte se
întâlnește cu Coada Dragonului lansează provocări sau complicații care nu pot fi rezolvate cu soluții
de moment. În fața acestor evenimente oamenii nu reușesc să facă față decât dacă s-au pregătit din
timp. Vorbim aici despre puterea de a anticipa sau abilitatea unui individ de a-și corecta
comportamentul greșit pentru ca viitorul să fie mai ușor mai simplu și să nu mai conțină anumite
efecte generate de precipitare inconștientă sau ignoranță.
În 8 martie când Soarele se va întâlni cu Chiron vom vedea că acest mod de a gândi, aceasta
atitudine a capricornului se poate aplica și în cazul celorlalți. Dacă au anticipat pericolul ce vine din
partea conjuncție lui Marte cu Coada Dragonului atunci vor putea să le spună celorlalți cum au făcut
și exemplul lor să fie ușor de reprodus. Implicațiile planetei Venus asupra contextului astral din
această perioadă încurajează capricornul să dezvolte sentimente negative față de tot ceea ce este
feminin. Nu ne referim aici doar la atitudinea bărbaților față de femei, la atitudinea femeilor în
vârstă față de cele tinere ori la un anumit dispreț pe care o femeie care a trăit greu ar putea să îl
dezvolte față de o femeie care trăiește mai ușor. Ne referim aici la cultivarea sentimentului de
dragoste, respect, iertare, la puterea de a îndura sau la inteligența analitică.
Dacă în 10 martie Marte se va afla într-o relație bună cu Jupiter îndemnându-i pe capricorni
să ceară ultimatum celor care le-au promis susținere sau ajutor, relația proastă a lui Marte cu Pluton
de pe casa I a personalității îi aduce pe aceștia din nou în criză. Motivul la care apelează pentru a le
pune acestora ultimatum, duritatea cu care o cer acestora, un anumit mod de a se comporta, anumite
atitudini sau anumite renunțări îi transformă din nou pe aceștia în ființe greu de suportat. Dacă mai
luăm în calcul și faptul că acum au Saturn pe casa a XII-a înțelegem cât de ușor le va veni celor din
jur să răstălmăcească anumite atitudini pe care Capricornii nu știu să și le ajusteze așa cum trebuie.
Dacă dispun în cele mai multe din cazuri de o anume înțelepciune de viață, acesta este momentul
când nu vor putea să demonstreze nimănui acest lucru.
Relația proasta lui Marte cu Saturn, așa cum s-a întâmplat și acum doi ani, arată în cazul lor
că viața are surprize neplăcute. De această dată însă se află și Uranus în preajmă și se accentuează o
problemă de destin pentru că Axa Dragonului se suprapune peste această ecuație astrală. Conflictele
din această perioadă nu sunt deloc simple și nici nu trebuie trecute cu vederea.
În 13 martie Mercur intră pe zodia Pești și va intra în fereastra careului cu Saturn. Chiar
dacă se menține această componentă a dificultăților de limbaj chiar dacă în continuare capricornii
nu vor putea să se justifice ori să explice celorlalți cât de clar le este ceea ce trăiesc vor putea să afle
pentru ei înșiși, își vor putea explica lor înșiși de ce li se întâmplă toate acestea. Pentru că se
accentuează în această perioadă cele două case aflate de o parte și de cealaltă a polului nordic al
horoscopului capricornii se preocupă foarte mult de gradul de satisfacție și de sentimentele adânci.
Este mai puțin important dacă pot împărtăși ceva din ceea ce simt, esențial este că în acest proces de
analiză să facă apel la ei taloane corecte.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

758

În 13 martie Junon va reveni la mersul direct și capricornul nu va resimții un prea mare
beneficiu din acest lucru pentru că Saturn în 14 martie va intra în mers retrograd până la începutul
lunii august. Ceea ce se află în jurul său îi generează suferință și dacă acum doar intuiește acest
lucru sau constată vizual cu cât vor avansa în anul 2015, cu cât se vor apropia mai mult de
momentul în care Saturn își va încheia acest traseu retrograd cu atât mai intensă va fi această durere
sau mai neplăcută va fi această nemulțumire.
Pentru a ieși în acest impas vor dezvolta față de cei din jur o respingere sau chiar un dispreț.
De acest lucru vor fi conștienți în preajma zilei de 16 martie când Mercur de pe casa comunicării va
împlini careul perfect cu Saturn de pe casa lucrurilor ascunse. Cu cât vor zâmbi mai larg cu atât mai
mult vor crede despre cei din jur că sunt ființe limitate, ignorante sau demne de disprețul pe care-l
gândesc acum. Saturn retrograd de pe casa lucrurilor ascunse înseamnă o mare încercare pentru
capricorn, mai ales că această planetă este și guvernatorul semnului lor. Aceste greutăți cu care se
comportă acum capricornul s-ar putea să fie cunoscute doar din ceea ce au mai trăit acum
aproximativ 28 sau 30 de ani. Deci cei care sunt tineri se confruntă acum cu probleme noi pe care
nu le recunosc sau nu știu să le încadreze așa cum trebuie. Dacă pe acest fond al inițierii mersului
retrograd al lui Saturn se mai întâlnește și un careu perfect între Uranus și Pluton atunci evenimente
sociale care doar speriau până acum în Capricorn se transformă acum în confirmări negative. Se
revoltă teribil de mult împotriva celor care au păcălit, care au umilit sau care le-a vorbit numai
despre lucruri rele acuzându-i de faptul că aceștia sunt de fapt principalii vinovați pentru care acum
li se întâmplă toate aceste lucruri negative sau din cauza lor au acum greutăți. Este cazul ca un
capricorn să se dezică de toată profunzimea cu care au fost înzestrați și să creadă o asemenea
aberație. Nimeni din jur nu este vinovat pentru ceea ce se întâmplă cu celălalt. Fiecare este
răspunzător pentru modul cum reacționează într-un anumit context. Nu ne obligă nimeni să gândim
într-un anumit fel să reacționam într-un anumit fel. Ceea ce vrem să protejăm ne constrânge să
avem astfel de reacții, iar ceea ce credem că suntem reprezintă propria creație sau o parte din ceea
ce credem că suntem. Cu
alte cuvinte noi suntem
răspunzători pentru cum
reacționăm și de bucurii și
de supărări.
Accentul pe care ar
putea să-l până acum un
Capricorn pe viața intimă ar
putea să devină începând cu
17 martie un motiv să iasă
din reguli, din schemă și să
considere că a sosit
momentul să mai consume
din ceea ce acumulat până
acum. Dar planeta Venus în
zodia Taur înseamnă și
nevoie de distracție de
destindere dorința de a
gusta din plăcere sau din
relaxare. Acum capricornii
în vârstă se bucură de copii,
de urmași sau dacă sunt
implicați în meserii în care
se transferă informația, care
sunt ghizi si protectori,
profesori, îndrumători vor
avea o mare satisfacție văzând că munca pe care au prestat-o până acum este încărcată de mari
beneficii. Venus trece prin zodia Taur destul de repede însă este suficient să producă efectele
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acestea. Faptul că pe trecerea lui Venus prin zodia Taur se consumă și conjuncția lui Mercur cu
Neptun pe zodia Pești arată că în continuare capricornii au suficient de multe rezerve și chiar dacă
trec prin frământări de câțiva ani nu înseamnă că sunt privați de dreptul de a se bucura de ceva. Acel
ceva acum va fi verbalizat va fi lăudat, elogiat și prezentat ca un etalon de normalitate. În cele mai
multe din cazuri bucuriile la care apelează acum sunt taloane de normalitate și nu trebuie privite
altfel.
Privite separat aceste unghiuri care le vorbesc celor născuți în zodia Capricorn despre
bucuria de a trăi vin să confirme o realizare importantă pentru existența. Trecerea lui Venus în Taur
le arată capricornilor în primul rând că în ciuda vicisitudinile vieții au reușit să acumuleze ceva, că
munca lor nu este în zadar, iar conjuncția lui Mercur cu Neptun arată că încă nu le-a ruginit clopotul
și că sunt în continuare inspirați de ceea ce trebuie să facă și, mai ales, sunt inspirați să facă fapte
bune constructive sau majore. Concluzia la care ajung, urmărind aceste lucruri îi va bucura foarte
mult și le deschide sufletul către un sentiment de împlinire. Este posibil ca unii acum să se
gândească la faptul că o perioada a acestui an au trăit mai mult în exterior. Adică să se gândească la
faptul că doar au salvat aparentele. Acum este cazul să ajungă din nou în acest punct pentru a
înțelege mai bine. Bucuriile, dacă le vor avea, vor arăta că în trecut au procedat bine.
Ultima decada lunii martie accentuează capricornilor problemele în relații. Încă din 20
martie când Venus și Junon își vor definitiva careul lor aceste bucurii pe care le explorează
capricornii, aceste sentimente de încântare sau de deschidere poate aduce în egală măsură și teama
de lucruri ascunse. Luna nouă care se împlinește în aceeași zi le vorbește despre faptul că aceste
lucruri ascunse s-ar putea să aibă o mare perspectivă în timp. Se tem acum de intrigi, de vorbe
aruncate aiurea și le văd pe acestea mai importante decât sunt.
În 21 martie Soarele intră pe casa familiei și se întorc din nou la gânduri mai vechi la
declarații pe care le-au primit din partea celorlalți și vor deconspira intențiile negative ale unor
asociații mai vechi. Nu se știe dacă procedând în felul acesta își fac un bine eliberându-se de această
presiune psihică sau își fac un mare deserviciu că incită acești adversari la fapte concrete. Dacă
invocă intenții sau acțiuni care s-au desfășurat dincolo de privirea directă, atunci ar trebui să se
oprească pentru că nu pot anticipa din ceea ce le este dat acum modul cum ar putea acești vrăjmași
să reacționeze. Dacă fac referire la acțiuni concrete atunci pot să spună tot ce vor pentru că mai mult
decât li s-a întâmplat nu li se va întâmpla.
Relația proastă pe care Mercur o are cu Luna neagră aduce un caracter conflictual disputelor
ideologice, culturale sau chiar politice. Capricornii care fac parte din structuri sociale se văd acum
pedepsiți pentru ideile pe care le au sau acuzați de faptul că nu sunt original. Deși în general nu
bagă de seamă acest lucru, acum vor fi afectați pentru că Mercur este intim legat acum de ceea ce se
întâmplă pe casa personalității, adică împlinește un sextil perfect cu Pluton. Au nevoie acum să le
fie acceptată opinia, au nevoie să fie crezuți, să nu fie marginalizați pentru că, după cum am
constatat în ultima perioadă, izolarea i-a adus doar probleme. Dacă sunt loviți în acest punct
vulnerabil capricornii se retrag și suferă mai mult decât au suferit în trecut.
Finalul lunii martie înseamnă pentru Capricorn apropierea de o formă aparte de studiu. Unii
vor dori să studieze comportamentul uman, alții se ocupă de studiul la modul clasic mergând la sala
de lectură, citind acasă sau dorind să aștearnă pe hârtie anumite idei sau concluzii la care au ajuns
prin analiză proprie. Indiferent de modul în care se apropie de studiu vor înfrunta un obstacol
personal și vor dori să își ofere un privilegiu de care până acum nu au avut parte: mulțumirea. Vor
să fie mulțumiți cu ceea ce cunosc, cu ceea ce află, nu doar cu ceea ce primesc sub forma elaborată
din jur. Elementele personale pe care un capricorn le va invoca aici sunt însă atent selectate din
comportamentul celorlalți. Chiar dacă își petrec o mare parte citind sau studiind fac acum trimitere
la comportamentul uman. Se simt puternici și încurajați de faptul că experiența lor de viață își
găsește acum echivalentul în informațiile cu care intră în contact.
Cu toate acestea, au timp să se relaxeze, să se distreze și să-și consume din rezervele pe care
le-au acumulat de la începutul anului până acum. Chiar și-n această zonă a relaxării, dă dovadă de o
duritate aparte, impunând celorlalți un sentiment nou, acela al importanței de sine însă nu la modul
inferior, nu pentru desconsiderarea evoluției, a progresului, ci pentru a-și aduce mintea și a se
proteja de judecata celor din jur. Vor vorbi despre realizările personale cu atâta încântare și atâta
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fascinație încât îi vor molipsi și pe cei din jur îndemnându-i să-și caute în viețile proprii ceva de
care să fie la fel de mândri sau de încântați.
Pe 31 martie Mercur va intra în zodia Berbec, pe casa a IV-a, iar Marte pe casa plăcerilor și
este posibil ca un capricorn să găsească și înțelegere în familie pentru toate aceste ieșiri. Cei care nu
sunt născuți în această zodie, dar consultă aceste previziuni sunt îndemnați să manifeste față de
aceste persoane înțelegere și deschidere. Capricornul are acum cea mai mare nevoie de înțelegere.
Dacă alege să încerce pe cineva din jur distrându-se nu înseamnă că este superficial sau inferior. Pe
cât de mare este încercarea pentru el să se comporte în felul acesta pe atât de mare va fi încercarea
și pentru cel din jur să-l accepte în felul acesta.

APRILIE
Consum suplimentar. Participă la mare evenimente. Află de o conspirație. Gândurile sunt
răvășite. Au dorințe stranii. Aspirațiile sunt fanteziste. Fac apel la valorile sufletești. Îndoială. Se
amplifică gradul de sensibilitate. Relații profesionale revigorate. Transfer de responsabilitate.
Timpul trece greu. Se risipesc pe direcții inutile. Rigiditate. Putere de a îndura un etalon nou.
Devotament. Erori de judecată. Dobândesc o stabilitate. Caută beneficiul imediat. Nu mai au
răbdare. Iau o decizie importantă. Trec dincolo de dorințe. Repetă o greșeală. Vor să fie impecabil.
Probleme de destin. Condiționare socială.
Problema distracțiilor sau a consumului va deveni pentru capricorn în luna aprilie una dintre
cele mai complicate direcții spre care se va îndrepta. Chiar de la începutul lunii când, în 2 aprilie, se
vor împlini atât de multe unghiuri pozitive la care participă planetele individuale și cele colective
capricornii vor renunța la un discernământ pe care și l-au însușit cu atât de mult efort și vor dori să
se orienteze pe acest traseu al destinderi. Cu cât vor porni mai hotărât pe această linie cu atât mai
puternică va fi încercarea momentului. Se poate vorbi aici despre un disconfort cauzat de
neimpliniri din perioada de formare. Pentru că Neptun se află de câțiva ani pe casa drumurilor
scurte capricornii au ezitat adesea să privească în perspectivă și s-au alimentat la ceea ce au avut în
preajmă. Au visat foarte departe s-au crezut foarte curajoși pe motiv că au trecut de mai multe ori
prin încercări cauzate de tranzitul planetei Saturn și știu la ce să se aștepte. Acești capricorni
învârstă nu se mai tem de lucruri ascunse, știu că acolo cei care conspiră au aceleași gânduri pe care
le-au avut și în urmă cu aproximativ trei decenii. Eforturile lor se îndreaptă acum spre a-și rectifica
anumite neajunsuri legate de modul cum se simt bine, de înțelepciune de viață sau de
disponibilitatea pe care o au față de cei dragi. Ceea ce se întâmplă pe casa a V-a în cazul nu
înseamnă doar risipă și distracție, ci înseamnă și dorința de a trăi bucuri intense alături de cei dragi.
Luna plină care se împlinește pe zodia Berbec activează această ușurință a capricornilor de a
privi lucruri importante. Axa Dragonului se află pe casele IV – X și le vorbește în continuare
acestor nativi despre conflicte alimentate de ei între dorințele împlinite și aspirații fanteziste. În
toată această ecuație astrală dorința capricornului de a se bucura alături de cei dragi de aceste
beneficii ale prezentului constituie dovada lor că o partea a sufletului, o parte bună a ființei lor, a
rămas intactă.
În 6 aprilie când Soarele se va afla în conjuncție cu Uranus această dorință de a împărtăși un
bine față de cineva drag s-ar putea să depășească o limită. Ceea ce capricornul consideră că este
bine pentru el nu este neapărat bine și pentru ceilalți. El nu trebuie să uite că în general își face
prieteni când vorbește puțin, când oferă din ceea ce are doar nu îi obligă pe cei din jur să participe la
conexiunile pe care le face, la judecățile sale sau la procesele de analiză. Când scoate din adâncul
sufletului aceste procese cei din jur bat în retragere pentru că puțini sunt aceia care pot să ducă pe
umeri îndoiala și suspiciunea unui capricorn și pe baza acestora să producă efecte remarcabile. Cu
alte cuvinte caracterul neobișnuit, extravagant, inedit sau lipsit de regulă ce vine din conjuncția
Soarelui cu Uranus arată un eveniment major pe care aceștia îl declanșează depășind limita.
Unii Capricorn s-ar putea să se simtă liberi în a face acest lucru ori încurajați de ceea ce aud
că se discută în jur sau încurajați de mersul lucrurilor. În 8 aprilie Jupiter își va reveni la mersul
direct după un lung traseu și gradul de sensibilitate al celor născuți în Capricorn se mărește. Pe de o
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parte, sunt mulțumit de faptul că găsesc în jur oameni buni cu care să împartă anumite bucurii, iar
de partea cealaltă constată că încă se poate aplica dictonul "Dar din dar se face Rai".
Se simt însă încurajați de faptul că răspund unor solicitări și reușesc să-i bucure pe cei din
jur cu ceea ce au de oferit. Știu însă că atunci când dăruiesc scade din altă parte și relația proastă pe
care Mercur o are acum cu Pluton arată că acestor nativi le revin fricii mai vechi. Unii se vor teme
că aceste bucurii ale prezentului îi distrag de la muncă și pierd timp important pe care ar putea să-l
folosească studiind, muncind sau odihnindu-se. Alții vor considera că este bine să își dezvăluie
adâncimile sufletului, sensibilitatea față de un auditoriu care nu știe să îl aprecieze.
Conjuncția Soarelui cu Mercur pe casa a IV-a aduce acestora multe beneficii și puterea de a
investi cu gândul că poate este mult mai bine acum să ia de la capăt pe un anumit traseu. Își vor
aduce aminte că orice plată își are răsplata sa și sunt mai curajoși pornind pe acest traseu.
Pe 11 aprilie Venus va intra în zodia Gemeni și aceste gânduri de relaxare sau de
reconstrucție înseamnă pentru un capricorn o nouă modalitate de a privi reinvestiția. Este posibil ca
o parte din cei pe care-i antrenează acum în acest proces de destindere să devină viitorii parteneri
sau viitorii colaboratori. De asemenea, faptul că Venus intră pe casa muncii ar putea să le aducă
acestor nativi și noi relații profesionale. Venus le poate aduce și o mare tensiune la locul de muncă
pe care să o gestioneze corect. Nu putem neglija faptul că Venus intrată acum în zodia Gemeni se
află într-o relație proastă cu Saturn retrograd. Anumite temeri legate de schimbul de
responsabilități, comunicarea între departamente sau poate chiar pasiunea pe care un capricorn o
pune în munca pot fi duse la bun sfârșit, însă planurile profesionale să-l consume atât de mult și să-l
întoarcă la rigiditatea și asprimea cu care a privit viața atâția ani de zile. Pluton de pe casa
personalității le atrage însă atenția că pe acest drum nu mai pot merge. Nu se mai pot întoarce la
intrumentele de altădată, eventual pot construi o altă modalitate de a se stabiliza pe o idee sau pe o
atitudine însă la ceea ce-au fost cândva nu se mai pot întoarce. Capricornii nu trebuie însă acuzați
acum că nu sunt foarte hotărâți și nu știu pe ce traseu să pornească. Faptul că oscilează într-un
interval astrală în care sunt zdruncinați pe de o parte de Pluton, care le trece pe zodia lor, iar de
partea cealaltă de guvernatorul semnului natal aflat în mers retrograd, arată că încă sunt lucizi și că,
în ciuda problemelor, nu se risipesc pe direcții inutile. Puterea capricornului este recunoscută în tot
zodiacul. Ea nu poate fi definită doar prin încăpățânare sau rigiditate. Ea vine în primul rând din
adâncimea gândirii, iar acum gândirea le este intactă.
Aceasta tentație la care sunt supuși Capricornii au de asemenea o mare semnificație pentru
efortul pe care acești nativi îl fac de câțiva ani încoace. De această dată componenta lor va fi
încărcată de o patimă nouă. Cu cât au mai mult curaj în a-i implica pe ceilalți în ceea ce au de
înfăptuit, atât mai mult vor fi implicați în procese de conștiință sau în îndoieli ciudate. Curajul lor
acum nu trebuie luat ca model. Puterea de a îndura este etalonul capricornului și doar în aceasta
zonă poate fi văzută abnegația devotamentul sau respectul pe care acest nativ îl are față de cei din
jur ori față de munca pe care o prestează. Relația bună dintre Pluton și Luna neagră nu este un lucru
bun pentru capricorni. Le este încurajat un mod greșit de comportare și din această încercare nu vor
ieși decât capricornii care pot să privească dincolo de patima și să nu exagereze.
În 17 aprilie Pluton va intra în mers retrograd pentru aproximativ cinci luni de zile și în acest
interval se vor preocupa să afle secretele celorlalți în ideea că vor fi mult mai încurajați sau poate
ajutați să ia anumite decizii radicale. Constatând că și alții sunt la fel, având convingerea că lipsurile
pe care le au ei le au și ceilalți le va veni mult mai ușor să accepte că prin decizie radicală se pot
ridica deasupra acestor probleme. În felul acesta, calitatea morală a capricornilor va fi văzută de cei
din jur ca fiind dependentă de anumite pretenții. Erorile de judecată, curajul prin care un Capricorn
se impune asupra celorlalți putea să le creeze acestora mari probleme cu anturajul sau tensiuni la
locul de muncă. Nu se sperie însă de lucrul acesta, ci, dimpotrivă, ar putea să le vadă pe acesta ca pe
niște confirmări ale unor presupuneri asupra cărora au zăbovit în ultimele luni. Dacă aleg să
consulte aceste previziuni astrale atunci află că se află în fața unei erori de judecată. Luna neagră și
Pluton îi îndeamnă pe aceștia să privească în direcția greșita sau să aprecieze în mod eronat o
situație foarte simplă.
A treia decadă a lunii aprilie înseamnă pentru capricorn contactul cu o sentință. La tot pasul
aud doar despre aceste verdicte și dacă inițial lucrul acesta li se pare corect, echidistant sau potrivit
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pentru vremurile pe care le trăim, de la un punct încolo, adică spre finalul acestei luni, vor simți că e
prea mult. Marile centre de putere în care s-a integrat acum prin transformări pe baza acestor
sancțiuni. În 20 aprilie când Soarele va intra pe casa iubirii dăruite se va uita în jur și va dori să
găsească oameni cu care să dezvolte un astfel de schimb. Este posibil ca în jur să găsească doar
ființe aflate în momente dificile, în suferință sau în mare lipsuri și să dorească să își ofere sprijinul.
Acest lucru este neobișnuit pentru un capricorn care judecă totul după cât pierde și cât câștigă, dar
mai ales după golul care rămâne în urma unui asemenea gest. De această dată însă judecă totul după
intensitatea sentimentului și se va remarca în grupul de apartenență atrăgând atenția asupra celor din
jur prin noblețe, eleganță, plăcerea de a vedea în jur oameni fericiți sau bucuria de a participa
împreună cu ei la salvare. Nu se știe însă dacă gestul pe care-l face un capricorn acum este cu
adevărat o salvare pentru cei aflați în suferință. Suferința din punct de vedere ezoteric, are un rost și
intervenția unui capricorn care acum primește din partea contextului astral îndemnul la a selecta
greșit o informație ar putea să nu fie ceva bun pentru destinul celor ajutați. În mod sigur este bine
pentru confortul lor, pentru gradul de satisfacție sau pentru dobândirea unei stabilități. Marele
probleme ale conștiinței, acelea care sunt acum zdruncinate, reformulate sunt prin retrogradarea lui
Saturn transformate de acești nativi în ființe care vor să facă bine și care nu reușesc. Nu toată lumea
are aceeași părere despre un capricorn. Cei care sunt superficiali se vor bucura de faptul că după ceau stat toată ziua cu mâna întinsă vine cineva și le oferă un bănuț. Nu se mai gândesc la faptul că
destinul îi pune să stea cu mâna întinsă pentru a învăța, ci se vor bucura doar de beneficiul imediat.
Dar cu destinul nu este de joacă. Asta înseamnă că finalul lunii aprilie înseamnă pentru
capricorn momentul de luciditate în care să vadă dacă au făcut bine sau nu. Unii vor fi optimiști și
vor considera că din toate aceste probleme reușesc să extragă un lucru bun, înțelept și să se aleagă și
cu un sentiment profund de mulțumire. Alții vor considera că binele pe care l-au făcut constituie o
asociere de proastă factură și că cerșetorul care a primit din partea sa un bănuț îl va aștepta în
fiecare zi și va cere de fiecare dată să repete acest gest creându-se astfel legături karmice ciudate.
Unii capricorni nu au niciun fel de problemă dacă se conturează aceste legături, iar interpretul astral
nu judecă dacă aceste legături sunt bune sau rele. Atrage însă atenția capricornului că a construi
astfel de legături pe un context astral în care invitația la maturitate înseamnă a depășit tentația
deciziei la primul gând ar putea să îi ducă în fața unei probleme de destin și mai mare decât aceea
pe care încearcă acum să și-o rezolve atât de simplu. Este posibil, pentru că știm câte ceva despre
mecanismul cauză - efect, că peste ani dacă acum nu a fost impecabil, dacă nu a fost detașat de
gestul pe care l-a făcut el însuși să devină pentru un for superior cerșetorul care stă cu mâna întinsă
și care se bucură de ceea ce nu-i face bine să primească, dar îl încântă. Un capricorn înțelept și
matur care nu dorește să-și facă rău singur va înțelege corect această informație.
Astfel, ultima zi a lunii când se împlinește o relație bună a Soarelui cu Neptun arată că acești
nativi pot trece dincolo de dorință. Acesta va fi practic unul din momentele speciale ale anului 2015
când capricornul se va desprinde de lipsurile materiale și va privi dincolo de nevoie, se v-a
interioriza nu pentru că există o condiționare socială, ci pentru că este inspirat în alt mod. De
această dată inspirația s-ar putea să le salveze din a repeta o greșeală pe care au făcut-o de curând.

MAI
Îndeplinirea unor planuri suplimentare. Obiective greu de atins. Îndrăzneală. Depășirea
unor obstacole. Noi standarde. Dreptul la muțenie. Interiorizare. Deschidere către noi proiecte.
Nevoie de iertare. Apelează la justificări ciudate. Evenimente benefice. O greșeală se continua. Au
argumente credibile. Demersurile trec prin impas. Ideile proprii sunt acceptate. Se trezesc la viață.
Iubesc aspectul practic al colaborărilor. Respectă părerile celorlalți. Visează la extindere către o
nouă zonă de influență. Conflicte. Nu sunt mulțumiți cu ceea ce au înjur. Au nevoie de schimbare.
Prieteni falși. Posibil de a se bucura. Apelau nouă tradiție. Problemele ultimilor ani pot fi
rezolvate. Apel la un talent nou.
În luna mai capricornul va dezvolta o mare ambiție pentru a-și duce la îndeplinire planurile
sale. Chiar de la începutul lunii, când Mercur va intra pe casa a VI-a, grijile sale față de relațiile
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parteneriale cu colegii de serviciu sau cu proiectele pe care le au se transformă în sarcini, în
greutății sau în obiective destul de greu de atins. Ziua în care Mercur trece pe zodia Gemeni mai
conține un aspect acela în care Soarele se află într-un careu cu Junon. De pe casa a V-a Soarele va
încerca să-i îndemne să fie mult mai deschiși, mai optimiști și mai rezervați față de situațiile
frecvente ce vin în calea lor, din care înțeleg că nu pot merge mai departe decât dacă muncesc din
greu. Reținerile cu care s-au obișnuit atât de mult se transformă acum în agresivitate orientată
împotriva propriei persoane. Practic, din această cauză își atribuie roluri atât de îndrăznețe, din
această cauză își iau de la sine putere sarcini suplimentare.
Relația proastă a lui Mercur cu Saturn arată că viteza de reacție atunci când întâlnesc
probleme profesionale se modifică. Un eveniment neașteptat schimbă registrul comportamental și-i
duce pe aceștia în zona în care să se simtă vulnerabil dacă participă la un parteneriat social.
Luna plină care se împlinește pe 4 mai are un rol decisiv în această direcție, cu atât mai mult
cu cât intervine în această fază a Lunii și planeta Jupiter care de pe casa a VIII-a încearcă să le ofere
capricornilor, cu generozitate, experiențe de viață sau bunuri care să le asigure un trai decent. Acum
însă nu vor bunuri care să le asigure un trai decent, vor să fie ajutați să se concentreze mai mult pe
linia profesiei sau să depășească obstacole care țin de obiective pe care nu și le-au mai stabilit până
acum niciodată. Din această cauză ar putea acum să refuze un ajutor, să considere că un parteneriat
nu mai este atât de util, atât de bun și prietenii vechi, aceia pe care i-au ajutat atât de mult de la
începutul anului până acum sau cu care s-au bucurat pe finalul lunii aprilie acum nu mai corespund
standardelor și sunt ignorați sau schimbați.
Pe 6 mai se împlinește trigonul Soarelui cu Pluton și înțelegem de aici cât de important este
pentru Capricorn ca această împlinire a dezideratului, aceasta aspirație să fie dusă pe mai departe.
Cei din jur care au acum în fața lor un capricorn ce se dovedește mult prea ambițios față de cum îl
cunosc ei trebuie să-l lase în apele sale, să îi respecte dreptul la muțenie, la interiorizare sau să îl
ajute să vadă puțin mai departe față de cum vede acum, să îi susțină viziunea de ansamblu pentru a
putea ca informațiile, abilitățile sau deschiderile ce vin acum din adâncul sufletului să poată fi
valorificate așa cum trebuie.
Dintr-un alt punct de vedere relația bună a Soarelui cu Pluton înseamnă pentru Capricorn
regenerare pe un tronson foarte solicitat. Dacă luăm în calcul și faptul că Soarele se află în fereastra
opoziției cu Saturn și că viziunea de ansamblu este constrânsă la o anumită idee, noțiune sau
direcție, înțelegem cât de important este să îi acordăm acum capricornului clemență, susținere sau să
îi încurajăm această viziune de ansamblu. Cu alte cuvinte, acum se pune în practică proverbul
chinez "Iubește-mă când merit cel mai puțin, atunci am nevoie cel mai mult ".
Din 8 mai când Venus va intra în zodia Rac, capricornul va fi mult mai îndrăzneț, va spune
celorlalți că este atașat de cămin însă va dori să-și construiască propriul cămin. De aici le vin și
anumite sentimente contrare față de ceea ce declară și din nou spun dacă au în jur oameni care să-i
înțeleagă atunci ar putea să transforme toată această confuzie de termeni, de explicații, de justificări,
în situații eficiente. Finalul primei decade a lunii mai înseamnă pentru capricorn implicare în acțiuni
care se soldează cu o dezamăgire. Intrarea planetei Venus pe zodia Rac înseamnă integrarea sa în
fereastra careului cu Axa Dragonului. Micul benefic, adică Venus, nu le va aduce acestora șansă în
parteneriate, posibilitatea de a se remarca ori de a se evidenția prin calități ori prin evenimente
benefice. Obțin lucrul acesta prin conflicte sau gafe monumentale ceea ce obosește foarte mult
psihicul unui Capricorn preocupat acum exagerat de mult de performanță personală.
Dacă în grupul de apartenență se implică în evenimente care să sfideze acest tip de
conștientizare, adică dacă un capricorn greșește în continuare și încearcă să-i convingă pe ceilalți că
el este cel corect, că toți din jur greșesc și să vină și cu argumente credibile, atunci se vor adânci
într-o strategie eronată din care nu se știe dacă vor e și până la finalul acestui an. Grupul învinuit,
treptat, își va recăpăta drepturile și se va implica într-un proces de acuzare a capricornului
amplificând conflicte din care să se vadă foarte clar care este adevărata sa intenție.
În 12 mai când Soarele intră pe casa muncii grijile sunt transformate în evenimente. Acest
lucru se întâmplă nu doar pentru că planeta Marte intră pe zodia Gemeni, ci și pentru că ridică tonul,
îi oprește pe ceilalți din demersurile pe care le au în derulare și dorește să se erijeze în lider de
opinie deși fuge de funcții de răspundere sau nu este responsabil cu ceea ce declară. Cu alte cuvinte
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din 12 mai capricornul devine un factor de stres pentru ceilalți și noi, pentru că studiem astrologia,
știm că Marte pe casa a VI-a înseamnă întotdeauna rezistență scăzută la stres. Deci pe cât de mult îi
stresează pe ceilalți atât de mult arată că și ei sunt îngrijorați pentru ceea ce au de traversat. De
asemenea, problema drumurilor este din nou activată iar capricornul dorește sa ascundă faptul că se
teme de un traseu nou, nu mai are încredere în ideile proprii și încearcă să-i bulverseze pe cei din jur
cu suspiciunea sa. Acestora le scapă din vedere faptul că unui capricorn nu-i este niciodată
recomandat să-i pună pe ceilalți în temă cu suspiciunile sau cu durerile sale. Atunci când o fac îi
îngrozește, ii sperie sau îi umple pe ceilalți cu fricile pe care nu și le-au rezolvat încă.
Capricornii consideră că lucrurile mari se facă nevoia inerției și că dacă vor să participe la
mare evenimente sociale atunci trebuie să se mobilizeze suficient de bine, să-și găsească resorturile
necesare pentru a obține ceea ce își propun. Este singura zodie care procedează în felul acesta însă
de această dată o face într-un mod aparte. Gruparea de planete de pe începutul zodiei Gemeni,
deocamdată formată doar din planetele Mercur și Marte, dar spre finalul acestei luni și Soarele, le
va aduce această idee capricornilor cu scopul de ai trezi la viață. Fiind din nou activ și implicânduse dinamic în evenimentele sociale reușesc să iasă din acele pete oarbe, din umbră să evite separării
le schismele și să arate celorlalți că educația este un punct slab. Acum capricornul are ocazia să
demonstreze că este foarte practic, că se adaptează situațiilor și că atunci când a fost considerat un
închistat sau un retrograd toți ceilalți au greșit. Momentul acesta în care capricornul iese din
bârlogul său pentru a-i demonstra ceva ori pentru a obține ceva important este unul delicat pentru
comunitatea în care s-a integrat. Cei care nu sunt născuți în această zodie, dar au capricorn în jur
sunt avertizați că nu au de ce să-l contrazică acum, trebuie să se dea din calea sa și să-l lase să își
ducă la bun sfârșit operația pe care o efectuează.
Dacă mai luăm în calcul și faptul că în 19 mai Mercur va intra în mers retrograd pentru
aproximativ trei săptămâni atunci această casa muncii devine un element de maximă prioritate
pentru el. Este posibil ca intimitatea, viața de familie, sentimentele care au nevoie de prelucrare să
fie ignorate complet. Din nou, dacă în Capricorn are în jur oameni care au demonstrat până acum că
sunt fideli și credincioși atunci în peisajul în care se integrează vom avea ce să urmărim, vor face
demonstrații de forță și toți vor fi impresionați. El nu-și dorește acest lucru, ci își urmărește să fie
foarte eficient, urmărește să aibă un randament bun al muncii, să obțină foarte mult cu un minim de
efort, dar pentru că în jur nimeni nu mai face acest lucru va reuși să atragă foarte ușor atenția asupra
sa.
Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni pe casa a VI-a înseamnă de fapt și accentuarea acestor
direcții importante însă, de această dată, primește, pentru că Venus încă activează pe casa
parteneriatelor, o notă aparte. Capricornul pentru a demonstra că este foarte eficient are nevoie
acum de un război. Nu declară război celorlalți, ci se implică în zonele de conflict testându-și
exploziile temperamentale puterea, viteza de reacție sau chiar forța. Opoziția lui Venus cu Pluton le
arată acum Capricornilor dacă în ultima perioadă, însemnând primele luni ale anului sau a doua
jumătate anului 2014, au învățat ceea ce trebuie. În primul rând, vor lupta împotriva minciunilor
celorlalți apoi vor testa dacă sunt dispuși să facă un sacrificiu, fie el cât de mic, pentru a-și proteja
sentimentele sau pentru a proteja o persoană dragă. Dacă este mulțumit cu ceea ce obține din aceste
acțiuni, opoziția Soarelui cu Saturn îl îndeamnă către răbdare. A fi neschimbat în conflict, a te
menține puternic și rezistent, adică a sta în picioare atunci când furtuna este mai mare, va însemna
pentru capricorn faptul că problemele vieții nu l-au schimbat. Capricornul întotdeauna este mândru,
mulțumit și încântat cu înțelegeri de genul acesta. Când vede că problemele vieții nu-l schimbă, ci,
dimpotrivă, îl înnobilează, îi argumentează atitudinea poziția și mai devine și un exemplu pentru cei
din jur, se simte foarte bine, bucuros, încântat și ceea ce vede la el îl motivează să se mențină în
această formă.
Unii înțeleg că asta trebuie să învețe, acest gen de experiență trebuia acumulată prin
parcurgere a conflictelor din ultima perioadă. Alții vor considera că au nevoie de un asemenea duș
rece pentru că nu puteau trăi cu atât de mult compromis sau cu prieteni falși. Nimeni însă nu știa de
compromisul capricornului și nici de faptul că își considera anumiți prieteni ca fiind falși. Nu a spus
nimănui acest lucru sau dacă a vorbit despre probleme personale ori despre relații, parteneriate,
colaborări nu a pomenit absolut deloc despre această componentă. Tocmai de aceea deciziile lor
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acum s-ar putea să șocheze la fel de mult cum ar putea să șocheze randamentul sporit la locul de
muncă sau forța pe care o dovedesc în confruntări.
Finalul lunii mai le aduce capricornilor și posibilitatea de a se bucura de ceea ce au mai
prețios. Pentru că s-au implicat în evenimente sociale și acum știu foarte clar care le este puterea și
care este calitatea celor cu care colaborează, momentul acesta de intimitate este trăit cu mare
intensitate. Este posibil ca din dorința de a explora această latură a vieții să atingă și lipsa de respect
sau puncte dureroase din viețile celorlalți. Este mai puțin important pentru el acest lucru pentru că
urmărește acum să-și atrag în jurul său oameni care fac notă discordantă cu cei pe care i-au apreciat,
elogiat sau ajutat în lunile anterioare. De această dată, chiar dacă are Mercur retrograd și judecata sa
s-ar putea să nu fie la cotele optime, se bucură că are în jurul său ceea ce-i trebuie și asta îl bucură
foarte mult.
Pentru că, în general capricornii, sunt firi interiorizate, este posibil ca acest lucru să se
producă fără prieteni. Gândurile ideile noțiunile sau proiect le de viitor să fie prietenii pe care și ține
acum aproape și în care să aibă întru totul încredere. Aceștia sunt capricorn interiorizați care de
câteva ori de-a lungul acestui an au ieșit din bârlogul lor pentru a face impresii bune. Acum,
renunțând la anturaj și apropiindu-se pe ceea ce este intim personal, arată că vor din nou să se
întoarcă la acea intimitate în care se descurcă foarte bine.
Indiferent de decizia pe care o ia, indiferent de zona care-l mulțumește, finalul lunii mai
înseamnă pentru capricorn și ipostaza în care se îndoiesc de anumite acțiuni pe care le-au făcut în
primele luni ale anului. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că această îndoială vine din
explorarea unui conflict pe care l-au rezolvat de-a lungul anilor. Nu este cazul acum să fie atât de
dezamăgiți pentru că în acțiunile ultimelor săptămâni nu au putut să fii atât de eficienți pe cât și-au
stabilit. Rezultatele reale sunt atât de mari și impresionante încât au motive de bucurie. Nu era
posibil, oricât de mult s-ar fi mobilizat, ca problemele ultimilor ani să fie rezolvate într-un timp atât
de scurt. De aceea li se recomandă să se orienteze acum către lucrurile bune pe care le-au
achiziționat pentru a se reechilibra și am învățat să le iubească. Aceasta este, de altfel, una din
lecțiile pe care un capricorn trebuie să o învețe: să-și iubească deschiderile, talentele, calitățile.

IUNIE
În impresii false. Întâmplări neobișnuite. Intimitatea cere să fie protejată. Apel la lucruri
rele. Probleme de comunicare. Dușmanii sunt puternici. Lăcomie. Sănătatea este afectată. Ideile
sunt răvășite. Condiționări. Prietenii dezamăgesc. Crize neobișnuite. Mare sacrificiu. Apel la
măsură. Se îndeplinesc anumite dorințe. Există un risc. Adevărul este apreciat. Oportunități
majore. O șansă inedită. Învățătură specială. Se simtă marginalizați. Frica de sancțiune.
Deprinderi noi. Nu respectă o interdicție. Visează prea mult. Se întâlnesc cu oameni speciali. Au
nevoie de certitudini.
Luna iunie le aduce capricornilor impresii false despre persoanele ori situațiile cărora le-a
acordat multă atenție până acum. Chiar de la începutul lunii, când se împlinește Luna plină,
pasiunea lor pentru lucruri ascunse s-ar putea să-i facă neserioși. Pe de o parte vor fi foarte
preocupați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, iar de partea cealaltă vor fi îngrijorați de faptul că nu
ar dori să se întâmple cu ei așa cum s-a întâmplat cu ceilalți. Nu vor să împartă anumite secrete și
vor să acționeze într-un registru personal, fără a fi puși în situația să se justifice ori să le explice
celorlalți de ce se comportă în felul în care se comportă.
Relația bună dintre Mercur, aflat acum în mers retrograd prin Gemeni și Capul Dragonului,
tocmai pentru că Mercur se află în mers retrograd, aduce capricornul în fața unor situații
neobișnuite. Prin ceea ce observă, constată ori doresc să își protejeze reușesc să medieze o problemă
de destin. Capricornii nu sunt ciudați pentru că vor să-și protejeze intimitatea în situația în care se
preocupă de intimitățile celorlalți, ci pentru că fac acest lucru acum. Asta înseamnă că Saturn, aflat
acum pe ultimul segment al zodiei Săgetător, urmând ca foarte curând să intre în Scorpion, îi
avertizează referitor la anumite pericole pe care nu le pot observa sau le parcurg așa cum se
consumă. Toate aceste lucruri rele se desfășoară departe de ei, într-o zonă necunoscută sau
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inaccesibilă Procedând în felul acesta, adică preocupându-se de ceea ce fac alții în intimitate și
protejându-și propria intimitate, se apără de pericolele pe care nu le pot investiga.
Ceea ce se întâmplă acum cu un capricorn este foarte interesant pentru o persoană născută în
altă zodie. Vor lăsa impresia că sunt obsedați de trecut, de problemele de comunicare pe care nu leau putut rezolva și mergând înapoi acum, când alții merg înainte, reușesc să construiască față de cei
din jur imaginea unor persoane ciudate.
În 5 iulie Venus intră pe zodia Leu și anumite puteri ale capricornului cresc în intensitate ori
se mobilizează foarte mult pentru a proteja acel interior pe care nu dorește să-l împărtășească
celorlalți. În anul secretelor dezvăluite capricornul va face tot ce va putea pentru a nu se întâmpla
acest lucru cu el, pentru a nu pune la dispoziția celorlalți ceea ce se întâmplă cu el. Uneori va
prefera să povestească despre ceea ce i se întâmplă, dar asta se va întâmpla doar prin voință proprie.
Pentru că pot să fac acest lucru și cu ceilalți, vor încerca acum să simplifice lucrurile, să se
arate puternici prin ceea ce se vede fără să recunoască adevărul. Este posibil ca anumite dorințe să
se împlinească și puterea lor de acțiune să se răsfrângă și asupra familiei. Acolo unde lucrurile sunt
destul de complicate sau tulburate de neînțelegerea unor evenimente pe care nu le pot controla intra
acum pe un făgaș normal și vor fi mult mai apreciați în familie chiar dacă până acum s-au plâns că
au dureri de spate, de gât, de picioare sau de cap.
Relația proastă pe care Chiron și Luna neagră le complică relația cu educația cu drumurile
sau cu planurile care au nevoie de definirea unor condiții preliminare pentru a ieși pe zona publică.
Procedând în felul acesta multe din evenimentele la care participă capricornii vor fi reprezentate de
o atitudine nefirească. Vor dori să domine cu orice preț pentru a ascunde ceea ce nu vor să
împărtășească. Unii vor da dovadă de lăcomie alții vor refuza să învețe ceea ce este oferit cu titlul
urgent. Au nevoie să se întoarcă din nou la modul de a gândi și de a se comporta abordate în
perioada de formare, când ambiția nu era privită cu reticența sau agresivitate din partea celorlalți.
Asta înseamnă că acum, în prima decada lunii iunie, capricornul visează. Cu cât se va separa mai
mult de anturaj, din dorința de a controla ceea ce săvârșește cu atât mai mult se va apropia de visul
iluzoriu, acela care se construiește fără personaje reale.
Pe 12 iunie, Mercur va reveni la mersul direct și dacă vor să fac o retrospectiva asupra a
ceea ce au parcurs în primele 10 zile ale lunii iunie sau în ultimele trei săptămâni vor observa că nu
au procedat bine. Pe de o parte sănătatea le este afectată, mintea le este răvășită, iar de partea
cealaltă sunt evenimentele sociale care au scăpat de sub control. Relațiile sociale devin astfel mult
mai apăsătoare, iar capricornul va proceda greșit atunci când va alege să se desprinde de ceea ce nunțelege, să rupă relațiile care pun asupra lor o mare greutate pe motiv că nu mai au răbdare cu cei
care nu s-au schimbat.
Ziua în care Mercur va intra în mers direct coincide cu ziua în care Neptun va intra în mers
retrograd și nu oricum, ci când Marte și Luna neagră își vor împlinii unghiul lor negativ. Dorința
exacerbata de a ieși în evidență s-ar putea să-i îndemne pe capricorn să procedeze greșit, să ridice
tonul, să impună celorlalți condiții pe care știu sigur că nu le pot îndeplini sau să acuze fără o bază
reală. Dacă aceștia sunt colegi de serviciu sau subalterni, dacă sunt partener de dialog sau persoane
care au cu un capricorn o colaborare atunci vor avea viață grea cu un asemenea nativ care dorește
să-i modifice în chip urgent, să-i ajusteze pentru a-i putea controla mai bine.
Așa după cum se poate constata, capricornul de-a lungul acestui an manifestă această
preocupare intensă față de a-i controla pe ceilalți. Poate de-a lungul vieții nu au fost atât de invazivi
în ceea ce privește genul acesta de comportament. Acum, când universul pune o mare presiune pe
ei, reacționează, punând și ei la rândul lor o presiune pe grupul de apartenență. Despre asta este
vorba pe careul dintre Soare și Luna neagră. Pentru ei nu mai este o surpriză că viața de familie
trece prin crize neobișnuite și singurul lucru pe care pot să-l facă fără a strica este să se închidă în ei
înșiși și să lase lucrurile să se deruleze de la sine. Își închid ochii, își închid urechile, își strâng
brațele în jurul corpului și așteaptă să treacă timpul. Dacă fac acest lucru acum când, Soarele și
Marte se află în conjuncție, înseamnă un mare sacrificiu, iar cei din jur trebuie să-l aprecieze pe
măsură.
Pe 15 iunie Saturn intră pe casa prietenilor, în scorpion și chiar dacă atinge gradul de final al
zodiei Scorpion, capricornii se vor simți eliberați de o mare presiune și răul acesta care vine spre ei
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este incomparabil mai mic decât răul pe care l-au trăit de la începutul anului și până acum. Nu este
cazul însă să respire decât pentru o perioadă scurtă. Spre finalul lunii septembrie Saturn va reveni
din nou pe casa a XII-a și până nu-și va încheia tranzitul prin Săgetător, capricornii nu vor scăpa de
problemele pe care acest astru le predispune. Acum intră într-o perioadă de respiro. Fac apel la alte
modele, se asociază cu alți oameni și vor să obțină rezultate sociale remarcabile într-un timp foarte
scurt. Am mai văzut că de-a lungul acestui an a mai trecut prin episoade de acest gen în care nu au
răbdare și vor să împlinească totul într-un timp foarte scurt. De această dată însă au mai multă
putere și chiar mai mult noroc. Cu Saturn pe casa prietenilor și Jupiter pe casa a VIII-a momentul
acesta în care capricornul se eliberează de vulnerabilitatea pe care o simte față de lucrurile ascunse
reprezintă un adevărat moment de progres. Apoi celelalte unghiuri care se-mplinesc până când cea
de-a doua decadă a lunii iunie se finalizează nu reprezintă altceva decât apelul la recomandări mai
vechi. Vor lăsa impresia celor din jur că reacționează cu întârziere însă ei acum consideră de bun
augur că trebuie să se ocupe de recomandările pe care cei din jur le-au făcut lor. Relația pe care
Mercur de pe casa muncii are acum cu Capul Dragonului de pe casa imaginii sociale îi îndeamnă pe
capricorni să facă o legătură interesantă între munca pe care o prestează prin impunere, prin regim
strict de lucru și ceea ce le face mare plăcere să facă. Asta înseamnă că sunt capabili să facă o
impresie bună față de partenerii de dialog, de comunicare sau de serviciu și în același timp ar putea
să-i antreneze pe aceștia în munca plăcută, în cazul în care nu au mai făcut așa ceva. Prin această
atitudine, capricornii devin susținători ai celor aflați în perioada de formare și, în egală măsură,
exemple de bune practici.
Intrarea Soarelui în zodia Rac, pe casa parteneriatelor, înseamnă și apropierea sa de fereastra
opoziției cu Pluton. În primele zile ale celei de a treia decade nu există riscul ca un Capricorn să
greșească prin măsură. Cu cât avansează mai mult spre finalul lunii iunie cu atât abuzurile pe care
le-au făcut cu atât de multă insistență în săptămânile anterioare îi duc în punctul în care să
depășească o barieră a înțelegerii, acțiunii sau forței.
Dacă luăm în calcul și faptul că pe această intrare a Soarelui în casa parteneriatelor se
împlinește și un unghi pozitiv între Uranus și Jupiter înțelegem că un nativ al zodiei Capricorn ar
putea înțelege acum că se află în fața unei oportunități majore. Ajunge la această concluzie pentru
că citește semnele sociale, nu pentru că ar fi convins că acest lucru merită cu adevărat. Faptul că
Marte se află în continuare în fereastra careului cu Axa Dragonului arată că există anumite
suspiciuni față de șansa inedită a acestui moment.
Capricornul care este sigur pe mijloacele sale de expresie, care nu are aspirații stranii, ci
doar certitudini față de ceea ce a demonstrat până acum că poate controla nu se va lăsa în voia unor
sugestii negative venite din partea celorlalți. Cu toate acestea, indiferent de zona în care activează
retrogradarea asteroidul lui Chiron înseamnă pentru Capricorn intrare într-o perioadă de restricție.
Fie că au abuzat până acum cu efortul, fie cu învățătura impusă celorlalți. Acum doresc să se
detașeze de tot acest context și să exploreze alte sentimente. Este posibil ca aceste încurajări să
capete o notă dramatică din 24 iunie, când Marte va intra pe zodia Rac, adică pe casa parteneriatelor
și când vor vedea, sub forma unor evenimente concrete, ce înseamnă să fi marginalizat, ce înseamnă
să fii dat la o parte sau pus pe rezervă. Intrarea planetei Marte în Rac le aduce aminte de o datorie
pe care o au față de partenerii de dialog și vor să se achite. De această dată însă o fac cu prea mare
deschidere și devin prea generoși. Nu înseamnă că abundența pe care le-o arată celorlalți este
susținută și de un entuziasm pe măsură. La baza acestei deschideri se află frica de sancțiune, frica
adâncă, aceea care le-a intrat în suflet ca nu cumva pe viitor să se afle într-un moment dificil al
vieții și cei față de care nu se achită să le întoarcă spatele.
Finalul lunii iunie înseamnă deschidere către această zonă sau înțelegerea faptelor proprii.
Așa după cum constatăm, se pare că pentru acest nativ este mai puțin important cum anume se
consumă un eveniment, cât care va fi încărcătura emoțională. Importanța a ceea ce simte este atât de
mare încât cea mai mare parte a energiei se orientează către acest sector. Pe 27 iunie, când Soarele
se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, multe din evenimentele sociale le transmit
informații false. Îi îndeamnă să creadă că depind prea mult de cei din jur în situația în care un om
atât de profund și de înțelept cum este capricornul ar trebui să se gândească prima dată la faptul că
omul este făuritorul propriului destin și că dacă dorește să se atașeze de cineva o face prin voință
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proprie nu că ar fi obligat. Prima obligației de acum, de pe finalul lunii iunie, ia înfățișări dureroase
pentru capricorn. Saturn se află într-o relație proastă cu Junon și le vorbește acestor nativi despre
ușurința cu care confundă o binefacere de moment cu o mare șansă a vieții. Junon se află acum pe
final de zodie Leu și foarte curând va trece în Fecioară, pe casa educației superioare. Deocamdată
speră ca în viitor să fie mai optimiști, se întâlnească oameni care să-i antreneze mai mult și să iasă
din această durere pe care nu o pot împărtăși celorlalți. Asta se poate traduce pentru Capricorn și
nevoia de mari spații însă acum nu o poate obține. Trecerea asteroidul lui Junon pe ultimul grad în
zodia Leu le vorbește acestor nativi de limitare ca timp sau a puterii de expresie. Dacă se ocupă de
domenii precum comunicare, artă, transfer de valori, atunci se vor simți îndemnați să comită o
greșeală pentru a avea certitudinea că este real ceea ce percep și că din punct de vedere social chiar
trăiesc în spații înguste.
Astfel, finalul lunii iunie devine unul dintre cele mai periculoase ipostaze ale anului 2015.
Pentru că nu se pot desfășura au nevoie acum de certitudinea realității dureroase. Își pot crea singuri
probleme pentru a se convinge că aceasta este realitatea în care trăiesc, să nu mai viseze așa cum s-a
întâmplat de-a lungul acestei luni.

IULIE
O nouă etapă a vieții. Privesc foarte departe. Analiză. Refuzul bucuriei. Îndemn spre
analiză. Sacrificiu. Întărirea optimismului. Contact cu energie superioară. Putere de influență.
Discernământ. Explozii temperamentale. De personalizare. Se simt puternici. Pericolul plătește în
jur. Nu știu ce sa aleagă. Inspirație. Depășirea propriilor limite. Rigiditatea este înfrântă.
Comportamente ciudate. Modificări importante aplicate vieții. Informații noi. Recalibrare
emoțiilor. Recomandări speciale. Neîncrederea.
Chiar din prima zi a lunii iulie asteroidul Junon le va intra în fecioară și nu oricum, ci chiar
în ziua în care Venus și Jupiter se vor întâlni într-o conjuncție pe casa a VIII-a, pe zodia Leu. 1 iulie
este și ziua când Luna se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și nu oricum, ci chiar de
pe semnul lor, de pe zodia Capricorn. Aceste evenimente de debut ale lunii iulie le spune
capricornilor că a sosit momentul să privească puțin mai departe. Dacă se află în continuare în sfera
de influență a vibrațiilor de pe finalul lunii iunie atunci vor continua să se gândească la faptul că cea
mai mare noroc a fost este acela de a se analiza pe sine. Analiza de sine aplicată prin îndoielile ori
suspiciunile de pe finalul lunii iunie înseamnă refuzul bucuriei, a realității, a deschiderii sau a
bucuriei.
2 iulie înseamnă reaprinderea inspirației. Vorbesc mult, tare, uneori chiar ridică tonul sau se
impun prin atitudine. Asta înseamnă că primesc un influx puternic din partea Lunii pline ce se
consuma cu Soarele pe zodia Rac și cu Luna pe semnul lor, îndemnându-i să se analizeze mai bine
și să-și ofere privilegii care ar putea să trezească în jur invidie sau răutate. În 2 iulie Marte
împlinește o relație proastă cu Axa Dragonului și aduce confirmări negative. Capricornul se poate
uita în altă parte, poate întoarce capul de la aceste complicații sociale, se poate ocupa de lucruri
bune pentru a ridica o interdicție și a se orienta pe colaborările pozitive. Casa parteneriatelor este
acum susținută de planete care vor să încurajeze un nativ născut în Capricorn să facă progrese. Din
nefericire, progresul capricornului de acum doare sau se obține cu un mare sacrificiu. Este adevărat,
nimeni nu este perfect, cu toții facem greșeli, indiferent de zodie în care ne-am născut. Tocmai de
aceea pe acest context astral, relația bună a lui Mercur cu Jupiter vine să întărească optimismul și să
transforme prin comunicare orice durere în energie superioară. Cu alte cuvinte, capricornii primesc
ajutor însă prima dată am nevoie să formuleze, să ceară sau să arate că au nevoie de așa ceva.
Ceea ce se întâmplă pe prima decadă a lunii iulie le arată că pot să facă mai mult. Nimic însă
nu rămâne neatins de puterea sau voința lor. Se pot impune cu mare ușurință, pot ridica tonul sau
pot să le ceară celorlalți perfecțiunea, în timp ce ei sunt cu mult prea departe de acest standard.
Astfel, adevăratele probleme ale capricornului constau în faptul că ar putea acum să nu-și țină sub
control agresivitatea. Opoziția pe care Soarele de pe zodia Rac o împlinește cu Pluton de pe semnul
lor arată că se află în fața unui moment de explozie temperamentală, unul foarte dificil, poate cel
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mai dificil al anului 2015. Nu le trece aceasta agresivitate nici dacă sunt mângâiați, nici dacă
mănâncă o prăjitură, nici dacă primesc cel mai frumos cadou pe care și l-ar fi dorit vreodată.
Lucrurile se pot tempera începând cu 8 iulie când Mercur va intra pe casa parteneriatelor și
din discuții aceștia își pot diminua agresivitatea starea proastă, nervozitatea, dacă sunt fumători nu
vor mai fuma trei pachete de țigări pe zi, iar dacă sunt consumatori de băuturi alcoolice vor renunța
la cantitățile industriale pe care au ales să le consume în ultima perioadă pentru a-și diminua
tensiunea internă.
Din 9 iulie Marte și Neptun se va afla într-o relație bună și capricornul va dori să renunțe la
o dramă să privească puțin mai departe și să-și folosească libertatea de expresie pentru a-i ajuta pe
ceilalți. În realitate, dorește să facă acest lucru pentru a compensa agresivitatea arătând, în felul lor,
că regretă.
Inspirația pe care capricornul o are acum ar putea să le schimbe celorlalți modul de a vedea
realitatea înconjurătoare sau să le modifice traseul în viață. Ceea ce se întâmplă acum nu reprezintă
un bine pentru Capricorn, ci pentru partenerii săi de dialog. Depersonalizarea pe care Marte din
zodia Rac o predispune le vorbește capricornilor despre puterea de a schimba lumea fără ca ei să se
schimbe.
Mijlocul lunii iulie înseamnă pentru acești nativi creionarea unor noi direcții în viața. Unii
vor considera că au obosit să tot alerge, vor să se comporte așa cum s-au comportat până acum, alții
vor căuta jumătăți de măsură pentru a atrage atenția celor din jur pe motivul că au nevoie de ajutor,
chiar și ei care au probat până acum că sunt foarte puternici. Relația proastă a lui Mercur cu Axa
Dragonului se referă la această formă de neîncredere și prima dată va fi văzut pe proiectele de
maximă importanță. Dacă se adâncesc mult în această percepție atunci capricornii se vor îndoi de
puterile cu care s-au născut, de cunoștințele pe care le-au acumulat sau de faptul că s-au născut în
timpul care trebuie sau în țara care trebuie.
Careul lui Mercur la Axa Dragonului va fi continuat de careul Soarelui la Uranus. Știm că
de fiecare dată când Soarele construiește un unghi cu Pluton în mod absolut obligatoriu se va
implica și într-o relație proastă cu Uranus. Asta până în a doua parte a anului 2016 când razele
negative dintre Uranus și Pluton se va diminua suficient de mult. Momentul de mijloc al lunii iulie
le va vorbi capricornilor despre slăbiciuni. Acum nu mai e nevoie să se adapteze la noi condiții de
lucru. Sunt atât de nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în jur încât vor să distrugă totul până și
convingerea lor că lucrurile ar putea să meargă mai bine. Asta înseamnă că cei slabi ar trebui să
fugă din calea capricornului care nu se poate controla sau se conturează însă alege acum să își arate
față de toți cei din jur agresivitatea, tensiunea sau nemulțumirile.
Dacă un Capricorn să înconjurată de oameni sinceri, buni sau serioși atunci nu se știe dacă
pagubele pe care le vor produce vor fi atât de periculoase pentru că vor avea o susținere puternică
din partea oamenilor pozitiv și atunci toate lucrurile se vor așeza în albia potrivită. Cert este că mult
mai vulnerabile vor fi femeile pentru că Venus din Leu va împlini un unghi negativ cu Saturn și vor
fi tentate acum să ia decizii proaste împotriva a tot ceea ce au construit cu atât de mult efort. Se vor
gândi că așa cum au construit până acum și de acum încolo tot așa va fi. Din a doua parte a lunii
septembrie Saturn va reveni pe casa lucrurile ascunse și le va veni greu să se ocupe de reconstrucție
și în egală măsură să facă față unor adversar redutabil.
În 15 iulie Marte și Pluton se vor afla într-o relație proastă. Lucrurile se vor precipita atât de
mult pentru capricorn încât dacă citesc aceste previziuni din timp au nevoie să-și pregătească încă
din prima parte a anului 2015 momentul acesta. De altfel, agresivitatea vizibilă în luna iulie va fi
aplicata tuturor zodiilor, însă capricornul o va privi pe aceasta ca pe un factor de destructurare
pentru că Pluton le trece pe semnul lor și în direcția aceasta se îndreaptă. Mijlocul lunii iulie devine
astfel un prilej în care să se confrunte cu propriile slăbiciuni. De altfel, aceeași perioadă când se va
împlini și Luna nouă, când Soarele se află în continuare pe casa a VII-a, a parteneriatelor, se va
consuma și opoziția lui Mercur cu Pluton asta înseamnă că lucrurile rele îi vor transforma pe
capricorni în persoane mult prea îndrăznețe. Vor avea mai mult curaj să facă rău sau să facă bine,
chiar dacă din faptele anului 2015, cele care s-au consumat până acum, citesc altceva.
Singurele elemente pozitive ar putea să vină din toată această agresivitate vor putea fi
valorificate doar de cei care se ocupă de creație. Dacă scriu sau pictează, dacă sculptează sau
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compun muzică toată această contracție interioară se poate transpune în opere de om mare
sensibilitate artistică. În rest, oamenii vor fi chinuiți de proprii demoni, de propriile nemulțumiri sau
de teama de schimbare.
Faptul că refuză să se schimbe, faptul că le este teamă de acest lucru va fi foarte vizibil
începând cu 19 iulie când Venus va intra pe Fecioară și îi va constrânge să pună în aplicare o
modalitate de distracție care îi va speria pe cei din jur. În general, oamenii nu asociază rigiditatea,
întristarea cu distracția, iar atunci când o fac ceea ce apare se transformă într-un fel de struțo-cămilă
care, în cazul de față, numai distracție nu. Este mai puțin important dacă cei din jur emit față de
capricorni și față de pasiunile lor astfel de idei. Important este că ei se vor desprinde de o tensiune,
vor fi degajați si de răspundere și au puterea cum să cultive frumusețea printr-o formă de simplitate
care-i este foarte accesibilă. Așadar, acolo unde ei văd simplitate, ceilalți văd închisoare.
Dacă nu au suficient de mult control, și se lasă seduși de toate aceste lucruri rele atunci ar
putea să intre într-o nouă etapă, una destul de periculoasă în care ar putea să iasă dacă au economii,
dacă au educație sau dacă au în jur oameni care se ocupă de confortul lor. Cu alte cuvinte
privilegiați ai sorții sunt tot cei care au avut grijă să își umple cămara cu provizii sau să locuiască
într-o clădire plină de oameni calzi și primitori.
În timp ce alte semne zodiacale se ocupă de transferul de informații, de idei, de deplasare
către o zonă interesantă din care se pot alege cu cunoștințe noi cu informații sau cu noi prieteni,
capricornii fac selecții drastice în propria viață. Visează la poziții foarte înalte și atunci se gândesc
la faptul că ajunși acolo sus nu vor putea să urce cu toți prietenii în spate. Această selecție, ciudată
de altfel, va deveni mult mai importantă începând cu 23 iulie când Soarele va intra în domiciliu,
adică pe casa a VIII-a. Puterea capricornilor se va transforma într-un foc interior și nimic nu le va
sta în cale. Vor reușit să obțină tot ceea ce-și pune în minte mai ales că în aceeași zi de 23 iulie și
Mercur va intra pe zodia Leu și va împlini cu Soarele, spre seară, o conjuncție. Toată această
dispunere astrală le vorbește despre raporturi sociale, despre ambiția de a obține lucruri imposibile
sau despre situații sociale când pot obține lucrul acesta.
Sunt avertizați capricornii că dacă în prima parte a celei de-a treia decade a lunii iulie
primesc și avantajul tranzitului planetei Venus prin zodia Fecioară atunci nu înseamnă că este cazul
să se bazeze doar pe calitatea acestor emoții. Foarte curând Venus va intra în mers retrograd și
lucrurile se pot schimba într-o direcție asupra căreia nu vor mai putea avea control. Deci este cazul
dacă tot vor să-și îndeplinească aceste ambiții supraevaluate să se înconjoare de oameni sinceri,
calzi, generoși. În caz contrar, vor schimba cadrul social însă problema se va menține.
În 25 iulie Venus intră în mers retrograd și lucrul acesta se complică pentru capricornii care
se lasă în voia emoțiilor. Fie că privesc realitatea socială doar prin speranță, fie că pierd din vedere
anumite informații de factură rațională sau logică menite să îi ducă pe aceștia foarte departe sau
acolo unde și-au propus să ajungă. Momentul 25 iulie este dificil nu doar pentru că Venus intră în
mers retrograd, ci și pentru că Marte se află într-o relație foarte proastă cu Uranus. Parteneriatele
sociale, dar și cele care sunt deja stabilizate ca familie sunt acum încărcate de o mare răspundere.
Acolo se întâmplă lucruri mai puțin plăcute pe care capricornul trebuie să le rezolve și ocupându-se
de ele, pierde timp important pe care ar putea să-l folosească pentru sine.
Deși multe din situațiile care se prezintă începând cu 25 iulie amplifică această latură egoistă
acest nativ nu trebuie judecat după aparențe. Calitatea emoțiilor le vorbește celor din jur despre
marile preocupări ale acestor nativi, despre ambițiile de pe urma cărora cu toții vor beneficia, nu
doar capricornul. Această acțiune amplă va primi opoziții severe din partea unui anturaj care nu este
încă pregătit să participe la acest proces complicat de transformare așa cum îl preferă el. Poate, pe
alocuri, ar trebui să simplifice și el lucrurile, cel puțin așa i se recomandă. Nu va putea pentru că din
26 iulie Uranus va intra și el în mers retrograd până la finalul anului și lucrurile se complică pe
această linie a tentației încercând să-l convingă pe acest nativ că respectul față de trecut este o trăire
intimă și dacă o împărtășește celorlalți atunci face risipă.
În ultima zi a lunii iulie, când se împlinește și faza de Lună plină, Venus va intra, prin
retrogradare, din nou în casa a VIII-a și aceștia vor fi îndemnați să se ascundă mai mult. Deci
această formă de neîncredere se va transforma în eveniment sau în argument și dacă nu au, așa cum
am mai invocat până acum, oameni calzi deschiși și puternici în jur atunci se duc la vale.
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AUGUST
Schimbări. Relații noi. Contactul cu puterea de dominare. Evitarea unui accident.
Distracție. Sunt nemulțumiți. Își caută jumătatea. Apelează la procedee neobișnuite. Tinerețea este
un dezavantaj. Comunicări ciudate. Apel la căldură. Își asumă riscuri. Drumurile lungi obosesc. Au
nevoie de stabilitate. Ascultă recomandările celorlalți. Își depășesc anumite limite. Relații proaste.
Declarații de dragoste. Au nevoie să se izoleze. Planuri fanteziste. Familia este un sprijin. Se tem
de despărțire. Vorbesc foarte clar. Înțeleg foarte corect. Se impun. Câștigă atenția celorlalți. Riscă
să fie păcăliți. Probleme de administrare.
Pe 2 august Saturn revine la mersul direct și de această dată lucrurile intră pe un făgaș
normal. Este adevărat că durează cam puțin această normalitate, adică până spre finalul lunii
septembrie, când Saturn va intra prin această deplasare directă în Săgetător. Acum însă au timp să
se ocupe de ceea ce înseamnă pentru ei putere de dominare sau relații care să ducă în direcția
aceasta. Capricornii constată astfel la începutul lunii august că nivelul lor de percepție se ridică și
reușesc să atragă atenția oamenilor importanți cu funcție, cu rang, cu demnitate sau cu posibilitatea
de a le oferi acestora ceea ce caută mai mult de la viață.
Mulți se vor trezi dintr-o dată că sunt dați ca exemplu bun, că sunt ajutați să depășească un
moment dificil al vieții ori sunt întorși din drum și, în consecință, evite un accident. Asta înseamnă
că au noroc, deși acesta nu poate fi transpus deocamdată în bani. Capricornii însă caută altceva. Se
bucură de ceea ce primesc însă beneficiile spre care tind trebuie să aibă o altă consistență și este
posibil să-i vedem acum supărați ori nemulțumiți de ceea ce au în preajmă. Se bucură de hrana pe
care o au, de faptul că ascultă muzică bună, că văd un film pe care și-au dorit de mult timp să-l vadă
și nu au avut timp, că pot citi o carte scrisă de un autor preferat sau că pur și simplu sunt lăsați în
pace să se relaxeze la soare. Aceste lucruri sunt binevenite în forul interior al capricornului însă el
caută altceva. Pentru a ajunge la ținta pe care și-a stabilit-o încă din prima jumătate a anului ar putea
să slăbească anumite relații și să facă o greșeală foarte mare față de un apropiat. Nu se știe dacă nu
cumva această greșeală este făcută chiar față de un protector și acesta să-l lase să se descurce singur
sau să nu-i mai ofere informațiile pe care le căuta cu atât de multă insistență.
Ceea ce se întâmplă acum cu capricornii la începutul lunii august se poate traduce prin
pretenții nejustificate sau invocarea unor motive absurde. Nu putem însă să-i judecăm pe aceștia
doar prin faptul că nu dau curs acestui îndemn. Profunzi cum sunt din fire, știu în mod sigur ceea ce
este mai important pentru ei.
Dacă însă nu sunt lacomi atunci conjuncția lui Venus cu Jupiter care se consumă pe zodia
Leu, cu Venus retrograd, atunci nu-i vor judeca pe cei din jur după pericolul de care se tem, după
greșeala potențială pe care aceștia ar putea să o săvârșească. Procedând în felul acesta nu se vor
teme nici de faptul că în ambițiile lor greu de explicat chiar și de ei înșiși se ceartă cu un protector
ori întorc spatele unui personaj ce au făcut eforturi pentru ca el să se ridice. Cei care se află-n
perioada de formare, mai exact tinerii primesc acum lecții despre cum trebuie să se comporte cu o
persoană importantă pentru stabilitatea afectivă. Casa a IV-a se află în continuare ocupată de
Uranus însă casa parteneriatelor conține până pe 9 august doar planeta Marte. De aici și pasiunea lor
pentru a-și îndeplini într-un interval foarte scurt anumite dorințe, de aici și neastâmpărul lor în fața
unor probleme de genul acesta. În 7 august Mercur va trece pe zodia Fecioară, pe casa comunicării
și am putea vedea acum Capricorn riscând. Riscul este pentru capricorn acum, cu Marte în Fecioară,
un element calculat din timp. Cei din jur vor considera că își asumă un risc cu mare rigiditate însă ei
știu că vor să scoată din ecuație ceea ce este cu adevărat periculos.
Trecerea lui Marte pe casa a VIII-a le aduce o concretizare a riscurilor pe care nu le-au putut
observa. Capricornii sunt acum vulnerabil față de căldură, fac față cu greu reacțiilor de apărare ale
celorlalți sau față de anumite procese care se desfășoară în corp și care sunt generatoare de energie.
Pentru că odată cu trecerea lui Marte pe casa a VIII-a casa parteneriatelor rămâne goală, argumentul
pe care-l vor avea acum va fi și mai puțin înțeles de cei din jur. Cu alte cuvinte, dacă vor să facă o
nebunie atunci nu trebuie să se mai obosească să explice și celorlalți pentru că oricum nu îl vor
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înțelege. Se întâmplă lucrul acesta nu pentru că refuză să înțeleagă un capricorn, ci pentru că acesta
are repere diferite față de cei din anturajul său.
În 10 august Saturn se va afla într-o relație bună cu Luna neagră și asta se va întâmpla cu
puțin timp ca Jupiter să părăsească zodia Leu și să intre în Fecioară. Din nou, capricornii sunt
vulnerabili în fața unui vis. Din nou, experiențele de viață nu sunt așa cum le cer sau cum și le
închipuie. Dacă nu evoluează bine riscul atunci foarte probabil după 11 august când Jupiter va intra
și pe casa drumurilor lungi nu vor mai putea da înapoi și ce-și programează acum vor trebui să pună
în practică începând cu 11 august.
În primul rând, pentru cel marcat de tranzitul lung și obositor al lui Pluton, intrarea lui
Jupiter în Fecioară înseamnă consolidare. Până aici lucrurile sunt bune pentru că este ceea ce și-au
dorit cel mai mult de-a lungul acestui an. Problema se pune atunci când își aleg cele mai bune
instrumente pe care să le folosească pentru această consolidare. Intervenind în această zonă cu
obsesia controlului, capricornul va considera că nu poate ajunge la stabilitate decât prin măsuri
adminstrative. Se va grăbi să se căsătorească ori să divorțeze, să stabilească printr-un contract o
asociere ori să pună capăt unor colaborări care nu sunt de bun augur. Este posibil ca anumite
hotărâri care au fost atât de decisive și puternice în ultima perioadă să treacă acum printr-o criză, ba
chiar un capricorn care ascultă de recomandările celorlalți să se răzgândească brusc și să o ia de la
capăt.
O altă componentă a intrării lui Jupiter în Fecioară se referă la teama de consecințe. Acum în
zodia Fecioară, pentru o perioadă, se mai află și Luna neagră și Jupiter intrând acolo le aduce
aminte că nu pot să fugă la nesfârșit de rezultatele muncii lor sau de rezultatele unor fapte cu un
caracter îndoielnic. Dacă au fost buni atunci bunătatea lor se va transpune prin vorbe prin
recomandări sau prin invitația la a reedita gestul pe care l-au făcut cu ceva timp în urmă. Dacă au
fost răi atunci vor fi dați de exemplu și cei care se află acum în perioada de formare vor abandona
un capricorn despre care află că n-a fost așa cum a declarat.
Despre inițierea acestui tranzit de aproximativ un an de zile a lui Jupiter prin zodia Fecioară
rămân multe lucruri nespuse acum și capricornii nu vor putea să fie opriții dacă inițiază un proiect
în care să implice și pe ceilalți. Acum vor dori să-i țină cu forța aproape și nu vor avea mustrări de
conștiință dacă vor minții. În 13 august Mercur se va întâlni într-o opoziție cu Neptun și atunci vor
înțelege mult mai clar că dacă sunt atenți doar la beneficiu atunci vor folosi toate metodele și nu vor
dori să se oprească până când nu își ating scopul.
Mijlocul lunii august înseamnă pentru acești nativi depășirea unor limite. De asemenea, așa
cum am văzut și în alte luni ale anului 2015, aceste limite vor fi depășite fără ca o persoană din jur
sa afle de lucrul acesta. Ei vor cosmetiza întâi un blocaj al voinței, acela pe care-l traversează de
câțiva ani din cauza lui Pluton de pe semnul lor. Apoi, dacă se vor desprinde de teamă de consecințe
și vor acționa, vor prinde mai mult curaj și vor observa că Mercur de pe casa a IX-a le aduce o
flexibilitate în mesaj și posibilitatea de a vedea cele mai bine soluții adică de a face o selecție
eficientă.
Conjuncția Soarelui cu planeta Venus ce se va consuma pe zodia Leu când Venus în
continuare se află în mers retrograd le vorbește despre aceste aversiuni față de lucruri nerezolvate.
Acesta este momentul în care se declară obosiți de faptul că trebuie să se ocupe din nou de acest
lucru, că trebuie să explice din nou unui anturaj dezinteresat lucruri pe care nu a reușit niciodată să
le formulezi atât de clar, încât să le înțeleagă toată lumea. Lucrurile însă pot merge puțin mai
departe pentru că Venus retrograd din Leu le aprinde sentimentele și îi face să creadă că au mai
multe drepturi decât au primit până acum și că nu este cazul să fie tratați cu dispreț pentru că atunci
vor proceda și ei în consecință. Conjuncția lui Mercur cu Junon de pe casa drumurilor lungi îi
avertizează că dacă acum își țin sentimentele sub control atunci ei vor fi cei care vor pleca dintr-o
relație, ei se vor deplasa către o altă zonă și doar în cazul lor se poate aplica o metodă nouă. Ceilalți,
partenerii de dialog sau chiar de viață, vor rămâne acolo unde sunt și vor dezvolta față de capricorni
pentru mult timp de acum încolo sentimente de aversiune. Cu toate că sunt puternici, pentru că așa
au demonstrat și până acum, relația proastă pe care Mercur din Fecioară o are cu Chiron din Pești va
explora această formă de revoltă către o zonă destul de delicată. Fie că renunță la o formă de
educație, la studii, fie că un anume disconfort este evaluat greșit. Rezultatele la care ajung nu sunt
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dintre cele mai bune și tocmai de aceea dacă trebuie să facă un efort într-o direcție atunci să facă
efort aici în această zona, să-și controleze emoțiile să nu-și iasă din fire măcar până la finalul lunii
august.
În 22 august când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Saturn se vor ocupa în
continuare de secretele celorlalți. Vor face declarații de dragoste însă doar atunci când se sufocă și
nu mai suportă singurătatea. Vor da bani săracilor doar atunci când se așteaptă ca universul să-i
ajute să câștige la Loto ori să primească o mărire de salariu. Vor face gesturi remarcabile doar dacă
au pretenția ca din jur să li se răspundă cu aceeași monedă.
În 23 august Soarele va intra în zodia Fecioară adică pe casa a IX-a și asta se va întâmpla în
ziua în care Chiron și Junon vor fi din nou în opoziție. De această dată renunța la anumite reguli
morale și vor să-și însușească altele despre care încă nu știu prea multe. Asta înseamnă că pentru o
perioadă, poate chiar până la finalul lunii vor fi încurajați să se izoleze ori să intre din nou într-o
perioadă de studiu. Nu se știe cât de intens va fi acest studiu, cât de mult vor fi ajutați să facă o
alegere bună. Armonia pe care o caută nu o vor găsi anul acesta, cel puțin ea nu va fi predispusă de
contextul astral, iar dacă se vor apropia foarte mult de ea atunci aceasta nu va fi decât o foarte mare
iluzie.
Până să ajungă în punctul în care Luna neagră să treacă în zodia Balanță vor avea de parcurs
aceste planuri fanteziste, vor avea de înfruntat defecte de caracter pe care și le vor vedea în ceilalți
ca într-o oglindă. Asta înseamnă severitatea sau tendința de a judeca tot ceea ce se află în jur pe
baza unor scheme mai vechi care acum nu vor da niciun rezultat. Se vor teme că pot fi părăsiți de
protectori, de oameni importanți, de familie sau se vor îndoi de sinceritatea celorlalți chiar dacă nu
se vor gândi atât de departe, adică la despărțire. Dacă vor reuși să-și țină sub control aceste
sentimente neobișnuite atunci relațiile incomode pe care le-au alimentat de la începutul anului și
până acum se vor stabiliza pe niște lucruri clare. Vor vorbi mai clar decât până acum, cel puțin în
această problemă dată de motivele pentru care doi oameni ar trebui să stea împreună. Cei care au în
preajma lor Capricorni care vor acum să clarifice situații de genul acesta sunt rugați să privească
argumentul său cu mare atenție cu discernământ pentru că s-ar putea să revină asupra lui și dovada
de stabilitate pe care spune că o oferă de fapt să o aștepte de la cei din jur.
În 25 august când Luna neagră va intra în Balanță se vor interesa de carieră în alt mod decât
au făcut-o până acum. Nu putem însă generaliza. Capricornii care au avut o educație foarte bună pe
care și-au însușit-o în perioada de formare vor fi circumspecți acum față de tentațiile care le vin de
pe zona publică. Vor accepta câștigul ușor și vor fi protejați în fața unor mari pericole. Aceste
pericole mari sunt anunțate de trecerea lui Marte pe casa a VIII-a, prin foc sau printr-o chimia
corpului pe care nu reușesc să o țină sub control. De această dată când Luna neagră le intră pe casa
a X-a și dacă cedează în fața câștigului ușor atunci celelalte probleme de care s-au ținut departe
acum vor veni spre ei în cascadă.
În 27 august Mercur va intra în Balanță și, fiind foarte aproape de Luna neagră cu care
practic pe 28 august va împlini o conjuncție, va stabiliza convingerea capricornului pe care și-a
format-o în momentul în care anumite relații s-au rupt. De această dată sunt ferm convinși că
procedând așa au luat cea mai bună decizie. Dorința de a străluci, îi găsește pe aceștia într-o stare
proastă. În primul rând, sunt curioși cum au câștigat ceilalți, cum a ajuns să fie atât de cunoscuți,
puternici sau cu imagine atât de bună. Apoi vor încerca să se păcălească pe motiv că destinul așa le
este și de aceea trebuie să scurteze calea spre reușită. Dacă au în jurul lor oamenii echilibrați atunci
deciziile acestea nu vor fi atât de proaste, iar interesul care migrează de la moral la imoral nu va fi
atât de periculos.
Situația este însă foarte delicată și li se cere acestora atenție sporită pentru că pe calea
comunicării le vin cele mai mari tentații. Mercur trece nu doar prin conjuncția cu Luna neagră, ci și
prin conjuncția cu Capul Dragonului deci destinul, întărit acum de Luna plina ce se împlinește pe 28
august, le va duce acestora accesul la zone noi. Noutatea acestor zone nu vine numai din faptul că se
află în fața unor episoade pe care să nu le evalueze corect sau nu știu cum să le administreze, ci și
prin intensitatea lor.
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SEPTEMBRIE
Încercări dificile. Auto analiză. Probleme cu vârsta. Obosesc. Criză ideologică. Devin
arhitecți. Explozii temperamentale. Conștientizează calități pe care nu le pot folosi. Apel argumente
neobișnuite. Nu doresc să se transforme. Consum. Ridicol. Ochiul furtunii. Sunt deschiși față de
recomandările celorlalți. Interacțiune. Experimente interesante. Pornesc pe un drum nou. Se
mențin în echilibru. O nouă modalitate de a se aproviziona. Au drepturi. Apel la situații imposibile.
Se mândresc cu propria moralitate. Iubesc frumusețea și strălucirea. Mi se tem de părăsire.
Sentimente confuze. Subconștientul este răscolită. Apel la amintiri. Regrete.
Gruparea planetelor în emisfera sudică pe horoscopul capricornilor înseamnă faptul că sunt
invitați să facă fapte mari. În 1 septembrie, când Soarele și Neptun se vor afla într-o opoziție, aceste
fapte mari sunt destul de dificil de încadrat într-o schemă cunoscută. Planeta Venus aflată în
continuare în mers retrograd până pe 6 septembrie va împlini la începutul lunii o conjuncție cu
Marte.
Pentru ei ceea ce se întâmplă acum seamănă cu o analiză. Vremea aceasta de analiză face
trimitere la relații mai vechi la ceea ce nu au dorit să împărtășească partenerilor de dialog care, din
fericire, au rămas în continuare fideli relațiilor cu un capricorn. Unii se vor teme acum de
îmbătrânire, iar asta înseamnă că au o relație cu vârsta, cu timpul, cu experiența de viață. Alții vor
să fie morali, că nu degeaba Jupiter le trece acum prin casa a IX-a. Pentru a deveni și mai morali
decât cred fac apel la relații mai vechi la ceea ce nu au putut controla la vreme de cumpănă.
Ceea ce vine acum către capricorn seamănă mai curând cu o criză ideologică. Nu le mai plac
informațiile care sunt în preajma lor și creează tot felul de tensiuni la locul de muncă sau cu
prietenii pe motiv că s-au săturat de această rutina. Tensiunea pe care o parcurg acum poate semăna
cu începutul unei perioade benefice. Dar nu-i poți spune așa ceva unui capricorn circumspect, care
nu dorește să consulte o previziune astrală, care se ia doar după ceea ce vede, simte și aude în mod
direct. Începutul acesta se consumă printr-un conflict însă în urma acestui conflict capricornul își dă
seama de adevărata sa valoare.
Deși este foarte conștient de ceea ce știe poate să facă sau înțelege, faptul că acum trece
printr-o perioadă în care Venus se află în mers retrograd pe o casă atât de importantă pentru
capricorni, casa a VIII-a, cea care le ține laolaltă tot felul de impresii sau observații, arată că nu sunt
așa cum cred. Deci au nevoie să li se spună că această explozie temperamentală constituie începutul
unei perioade bune prin faptul că își conștientizează calități pe care în ultima vreme le-au ignorat.
În 6 septembrie Venus va intra în mers direct și acest lucru se va întâmpla în ziua în care
Soarele și Pluton vor avea de împlinit un unghi pozitiv. Acesta este momentul practic când și
capricornul ar putea să dea crezare unei recomandări venite din exterior. Acesta este momentul când
înțeleg că au ignorat anumite calități pe care le au și s-au orientat spre ceea ce strălucea mai mult
deși nu este specific.
Revenirea lui Venus la mersul direct coincide și cu alte evenimente astrale benefice ceea ce
reprezintă pentru un capricorn serios în munca sa și respectuos față de cei cu care colaborează o
dovadă a faptului că este bine câteodată să faci efort pentru a te menține pe cale. Pentru că este
viclean de felul său, chiar dacă nu arată acest lucru seriozitate la care face acum apel o folosește ca
un argument împotriva a ceea ce înseamnă invitație la transformare. Știm din analizele aplicate
celorlalte luni că nu doresc să se transforme sau au o mare problemă cu modul în care sunt invitați
să se transforme în acest an.
Pentru a supraviețui acestor impulsuri majore capricornii fac apel și la metode mai puțin
corecte. Nu vor să se declare împotriva celorlalți pentru că acum simt că nu au cuvintele la ei, trec
printr-o criză de inspirație și atunci apelează la alte tertipuri. Invocă dureri fizice, dureri psihice
dureri sufletești, toate tipurile de dureri pentru a contura o patimă. De această dată în cazul lor
patima nu vine din pasiune, ci din dureri, iar această durere va reuși, prin relația proastă a lui
Mercur cu Pluton, să extragă experiențe nefaste ce sau consumat în mod concret.
Și de această dată sunt la mâna celorlalți nu doar în a nu săvârși o greșeală de genul acesta,
ci mai ales în a înțelege corect ceea ce s-a-ntâmplat.
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Faptul că în 12 septembrie Soarele și Chiron vor trece printr-o opoziție nu înseamnă
neapărat că teama reprezintă un disconfort, ci faptul că își orientează atenția către aceasta. Dacă au
lucrat cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală atunci vor reuși să
sublimeze această frică și curiozitatea nu-i va compromite, ci dimpotrivă îi va ajuta să vadă dincolo
de întunericul pe care-l invocă. Luna nouă care se va împlini în 13 septembrie va avea un rol
binefăcător asupra acestor experiențe, îndemnându-i să își sedimenteze, este adevărat cu puțin
subiectivism, anumite concluzii la care au ajuns împreună cu grupul de apartenență. Se simt cumva
apăsați de amintirile grele pe care nu le mai pot controla, vor să se debaraseze de tot ceea ce
înseamnă resentiment însă vor să facă acest lucru pe de-a dreptul, trecând prin mijlocul lor și
convingându-i pe cei din jur că suferința pe care o invocă a fost cât se poate de reală. Dacă sunt
lăudați și apreciați sau consolat și, dacă se acordă atenția cuvenită acestor evenimente pe care le
invocă, atunci gloria le este garantată, iar capricornul se va arăta deschis față de recomandările
celorlalți pentru a ieși din acest impas sau pentru a anula suferința despre care vorbește cu atâta
patima acum.
Așadar, înțelegem că aportul personal, acela cu care capricornul alege să interacționeze
acum, nu este atât de important pentru curajul dovedit, cât este important pentru a-și consolida
discernământul. Dacă alege să promoveze o minciună, dacă se simte avantajat de faptul ca auditorul
nu are priceperea cuvenită, nu este atât de puternic și nici atât de experimentat pe cum se simte el și
apelează la neadevăruri atunci peste ani când se va reveni în aceste momente se va pune la îndoială
bunele sale intenții. Acum, nu este cazul să acuzăm un capricorn de la sine putere, fără să avem în
față fapta concretă pe care o va face. Asta înseamnă că puterea de schimbare stă doar în mâine sale.
Capricornii vor trece din nou printr-o perioadă de retrogradare a planetei Mercur de această
dată pe casa demnității sociale, însă acest lucru se întâmplă imediat ce Junon i-a intrat în Balanță.
Sunt loviți din ambele părți, iar judecata lor este pusa la îndoială și nu le rămâne decât să privească
spre noi tipuri de asociere. Aceste noi tipuri de asocieri se construiesc acum cu mai mare greutate.
Casa parteneriatelor este goală deci ei nu dispun acum de o putere aparte, de o putere specială
pentru a se orienta în această direcție. Din nefericire însă retrogradarea lui Mercur pe casa imaginii
publice îl va pune din nou pe capricorn în postura în care să-și demonstreze bunele intenții sau
curajul. S-ar putea unii s-o facă așa cum au procedat în ultimele luni, adică prin forță, agresivitate
sau indecență.
Este mai puțin important dacă vor porni pe acest drum cu intenții bune, cât de important este
că din 18 septembrie Saturn, guvernatorul lor, le va intra pe casa lucrurilor ascunse. Saturn nu va
mai reveni în Scorpion decât după ce-și va împlini un ciclu complet al zodiacului de aproximativ 30
de ani. Asta înseamnă că de această dată ideea de dreptate se întoarce împotriva capricornului fiind
din nou sancționat dacă în ultimele luni, când nu a fost corect și a abuzat de naivitatea celorlalți, a
obținut un avantaj concret.
De această dată însă Saturn din Săgetător le vorbește despre necesitatea de a menține
echilibrul între individ și societate, între realizările personale și realizările sociale pentru a identifica
o nouă sursă de venit, un nou izvor, o nouă modalitate de a se aproviziona. Este adevărat, se face
apel acum la spiritualitate la morală, la filozofie și s-ar putea ca rememorarea a ceea ce s-a
întâmplat în prima parte a anului să-i lovească pe Capricorn și să îi întristeze mult prea mult. Cei
care sunt Onești, care nu abuzează de încrederea celorlalți se vor simții îndemnați să facă o
declarație publica, să se dezică de răul care se proliferează acum.
Conjuncția lui Junon cu Capul Dragonului ar putea să însemne pentru Capricorn, de
asemenea, și prin implicarea celorlalte elemente astrale de pe finalul de zodie Fecioară și început de
zodia Balanță, faptul că aspirațiile ce păreau cu câteva luni în urmă de-a dreptul imposibile acum
par realizabile. De această dată, se va face o distincție foarte clară între capricornul educat și cel
needucat. De această dată se va face comerț cu moralitatea, cu impresiile și personajul care a fost
corect, echilibrat, nu abuzat de cei din jur, va fi oferit ca exemplu celorlalți, iar faptele sale
prezentate ca un model de bune practici. Ceilalți se vor uni în organizații, în structuri noi, vor
construi noi centre de putere pentru a rezista împreună. Lucrul acesta nu este însă o surpriză pentru
că am mai văzut că de-a lungul acestui an disconfortul creat de minciună i-a motivat pe aceștia să o
pornească pe un drum diferit față de traseul pe care merg ceilalți.
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Intrarea Soarelui pe zodia Balanță în 23 septembrie înseamnă deschidere către o reușită
socială. Pentru că acolo se află și Luna neagră și nu putem să ne grăbim și să dăm un verdict
pozitiv. Nu ne putem aventura să le spunem capricornilor că vor avea parte de reușite importante.
Acest lucru se va întâmpla doar după ce trec un test, după ce depășesc o încercare. De asemenea, se
păstrează încă tentația câștigului ușor și libertatea de expresie ar putea fi folosită cu precădere în
această direcție.
Lucrurile însă nu sunt atât de periculoase sau de negative cum au fost până acum. Intrarea
lui Saturn pe casa a XII-a încă este tatonată, iar capricornii încă, din inerție, mai pot să-și susțină
punctul de vedere. Întâlnirea Soarelui cu Capul Dragonului se transformă într-o mare binefacere
pentru cel născut în zodia Capricorn. Cadrul social devine astfel permisiv față de ideile unui
asemenea nativ și iau contact acum cu lucruri noi, cu frumusețea, cu strălucirea, cu optimismul sau
cu oportunități la care în prima parte a anului nici măcar nu au visat.
Dar nu trebuie însă să visăm. Capricornul se schimbă greu uneori foarte greu și acest lucru îl
vor vedea și cei din jurul său dar, dar și el însuși, în preajma zilei de 25 septembrie, când Mercur în
mers retrograd se va afla din nou într-o relație proastă cu Pluton. Brusc își aducă aminte de lucruri
despre care cei din jurul lor au crezut că le-a uitat sau le-au lăsat în părăsire. Dintr-o dată dau semne
de nervozitate nu mai au răbdare cu cei din jur și se preocupă din nou de lucruri indecente. Acesta
este un alt element când capricornul ar putea să cedeze în fața unei presiuni publice și faptul că
Marte intră pe casa drumurilor în acest moment de maximă vulnerabilitate ar putea să-i ducă pe
capricorni pe drumuri nebănuite. Intrarea lui Marte pe casa a IX-a înseamnă împlinirea careului cu
Saturn și sunt invitați la autocontrol. Ceea ce se întâmplă acum prin relația lui Marte cu Saturn le
vorbește oamenilor născuți în această zodie despre un accident, despre o ripostă, despre o ruptură.
Întâlnirea lui Junon cu Luna neagră nu înseamnă consolidarea relațiilor sociale așa cum în aparență
ar sugera, ci dimpotrivă tulburarea acestora cu scopul de a-i face pe oameni triști neîncrezători în
partenerul de dialog sau ranchiunos.
Apoi ce se va întâmpla cu capricornii până la finalul lunii septembrie face parte din același
registru în care au nevoie să își răscolească subconștientul, să fac apel la anumite amintiri cu scopul
de a se pregăti pentru marile evenimente ale finalului de an. Nu mică le va fi mirarea când pe Luna
plină din 28 septembrie vor fi capabili să facă gesturi mari așa cum am mai văzut că pe regret
lucrează foarte bine. Devin generoși calzi însă noi, pentru că studiem astrologia, știm că aceasta este
doar o simulare. Căldura sufletească ar putea să le vină doar din partea lui Venus care îndeamnă
acum pe capricorni să facă orice numai să nu permită celorlalți accesul adevăratele sentimente.

OCTOMBRIE
Mari încercări. Resentimente. Agresiune împotriva unor situații. Expansiune. Întâlnire cu
neobișnuit. Critică prea mult. Acuzații nefondate. Se gândesc la nedreptate. Aspirații prea mari.
Presiune din partea mediului social. Nefericire. Își doresc o schimbare. Divergente de opinie.
Diversiuni. Consum interior. Apel la muțenie. Sunt dați ca exemplu pozitiv. Declarații la scenă
deschisă. Direcții noi. Nu acceptă jumătățile de măsură. Se simt puternici. Viața le oferă surprize.
Își fac prieteni noi. Se recompensează față de un ajutor primit. Iubesc gesturile profunde. Nu fac
apus de cuvinte. Se exprimă prin sensibilitate, poezie. Voluntariat.
În luna octombrie capricornii vor să facă față unor mari încercări. Pe de o parte, vor încerca
să acceseze noi cunoștințe, să facă o impresie bună în grupul de apartenență sau să obțină un avantaj
important din noile asocieri. Din 2 octombrie când Mercur și Junon vor fi în conjuncție, își vor face
un plan, doar că acest plan va fi construit pe resentimente. Retrogradarea lui Mercur le afectează
acum judecata și înțelegerea lucrurilor așa cum sunt ele coordonate de comunitate. Asta înseamnă
război împotriva unor idei promovate de ceilalți sau agresiune împotriva acelor situații în care ar
trebui să le povestească celorlalți cam tot ce le trece prin minte și care sunt demersurile viitoare.
Conjuncția lui Mercur cu Junon implică și conjuncția lui Mercur cu Luna neagră ceea ce înseamnă
că ideea de succes social, de demnitate sau de expansiune capătă acum conotații majore.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

777

În acest moment consideră că nu pot să reușească și nu pot să fie promovați pe ierarhia
socială decât dacă atrag atenția. Este neobișnuit pentru un Capricorn să gândească în felul acesta și
să se conformeze acestor idei. El dorește să avanseze trecând neobservat sau țintind la momentul
potrivit către un rezultat. Toată această atitudine ar putea să pară celor din jur ca un moment de
neglijență. Pe de o parte spun că au fost nedreptățiți și invocă punctual anumite persoane care și-au
depășit atribuțiile abuzându-i ori criticându-i pe nedrept. Apoi Mercur va trece de la conjuncția cu
Junon la conjuncția cu Luna neagră și ei înșiși arată că pot să procedeze așa cum au procedat cei pe
care i-au acuzat. De aici și marea confuzie a anturajului care se construiește în jurul unui capricorn
și de aici acuzațiile pe care capricornul le consideră nefondate. Soluțiile pe care le invoca pentru a
face față acestor situații sunt marcate de nevoia de a reașeza informațiile după o altă ordine.
Este posibil ca această schimbare de situație în cazul unui capricorn să se concretizeze
printr-un abandon. Își lasă în urmă un prieten și nu este deloc pe plac să recunoască acest lucru față
de ceilalți. Este posibil să le fie rușine sau se gândesc la faptul că ar putea fi judecați greșit ori se
tem ca nu cumva cei din jur să se gândească că s-ar putea să le vină și lor la un moment dat rândul.
Relația proastă pe care Soarele o are cu Pluton le vorbește Capricornilor tocmai despre
aceste aspirații. Dacă cineva din anturajul unui capricorn dorește să-l ajute acum să-și ofere
sprijinul, dacă urmărește să înțeleagă măcar ce gândește și unde dorește sa ajungă se lovește ca de
un zid. Va avea impresia că până acum, de la începutul anului, capricornul nu a dezvoltat altceva
decât ambiții pentru reușita socială. Este posibil ca o parte din aspirațiile sale să fi fost prioritar ca
orientate către imagine socială. Însă cel care se orientează către acest nativ cu gânduri pașnice ori cu
inima deschisă trebui să se uite puțin și în viața de familie și să se pună în locul său. În mod sigur nu
ar rezista la atâtea presiuni la care este expus capricornul. Dacă realizează acest exercițiu și
consideră că în continuare are dreptate atunci să dea înapoi în anul 2014 sau chiar mai în urmă și să
vadă dacă la presiunea de-acum ar fi rezistat câțiva ani la rând, de când Pluton îi încearcă pe aceștia.
În 7 octombrie când Mercur retrograd se va întâlni într-un sextil perfect cu Saturn de pe casa
a XII-a capricorni vor încerca să se justifice ori să atrag atenția protectorilor sau celor cu care
interacționează asupra unor greutăți personale. Din nefericire nu-i ascultă nimeni și nimeni nu are
atât de multă răbdare cu ei precum au avut ei în trecut. În 8 octombrie Venus va intra din nou pe
casa a IX-a și de această dată nu va mai avea în timpul tranzitului prin Fecioară un mers retrograd.
Își vor aduce aminte de o sancțiune pe care au primit-o în ultima vreme, însă nu doresc să se lase în
voia unor diversiuni sau divergente de opinie pentru că în general capricornul învață din
experiențele pe care le parcurge.
În octombrie și Mercur își va reveni la mersul direct și teama de lucrurile ascunse, de o
problemă pe care capricornul va considera că nu am investigat-o îndeajuns se transformă într-o grijă
pentru ziua de mâine. Ar fi prea mult să se gândească atât de departe, ar fi prea mult să fie atât de
analitic însă de această dată deși nivelul rezervelor se află la cota minimă, își propune să ia lucrurile
la pas mărunt să gândească lucrurile de mai multe ori chiar dacă asta înseamnă să piardă timp
important sau să consume suplimentar din energia pe care acum o au.
În 10 octombrie Capul Dragonului le trece pe casa noua și atunci capricornul se va elibera
de o mare responsabilitate. În general acești nativi pot să atingă performanțe sociale impresionante
însă fac acest lucru cu un mare consum interior. Lor le face plăcere să trăiască în interior, să aibă un
schimb cu cei din jur pentru a se simți bine, pentru a-și încânta simțurile sau pentru a-și consolida
poziția pe care consideră că o merită. De aceea se și maturizează devreme de aceea ajung la un
moment dat să nu aibă remușcări de lungul vieții pentru că știu că în muțenia lor gândesc tot felul
de ciudățenii.
Având această abilitate de a gândi totul în profunzime capricornul devine acum un exponent
pentru cei din jur la capitolul “Așa da!”, acționându-se asupra partiturii vieții într-un mod cu totul
aparte. Capul Dragonului pe casa a IX-a înseamnă preocupări pentru profunzimea spiritului, pentru
însușirea unor cunoștințe noi sau pentru deplasări atât la modul concret pentru îmbogățirea
experienței, cât și mental, virtual pentru adâncirea spiritului în cunoaștere. Însă nu este un lucru
simplu pentru că acest lucru nu-l fac doar pentru ei. În timp ce Capul Dragonului se află pe casa a
IX-a, Coada acestuia se află pe casa a III-a și drumurile scurte sau cunoștințele pe care trebuie să le
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acumuleze continuu au nevoie să fie folosite pentru ceilalți. De această dată are nevoie mai curând
de un titlu de glorie, de un edificiu construit din mâinile sale decât de declarații la scenă deschisă.
Avem de parcurs această schimbare de registru prin trecerea Axei Dragonului de pe Berbec Balanță pe Fecioară - Pești, capricornul se simte părăsit de ceea ce este mai valoros și deci se
asocieze cu cine nu trebuia. Procedând în felul acesta se simte singur, marginalizat sau supus unor
încercări tot cu titlu gratuit.
În 12 octombrie Soarele și Uranus se vor întâlni într-o opoziție și această nesiguranță nu va
putea să compenseze încrederea în sine pe care capricornul se presupune că ar avea-o. Faptul că
conștiința acestui nativ este zdruncinată de noua poziție a Capului Dragonului binele care vine din
relația pozitivă a lui Jupiter cu Pluton nu va putea fi acum manifestat.
Există însă o undă de speranță în care aceste demersuri la care participă Capricornul. Marte
și Pluton se află acum într-o bună înțelegere, într-o bună relație, iar curajul și expresivitatea par să
le umple acestor nativi viața de un suflu nou. Imediat ce acest unghi se va împlini, capricornii se vor
simți acceptați într-un mediu sau încurajați să se orienteze către noi domenii. Acesta va fi practic
momentul în care se vor familiariza cu noile direcții pe care le vor aborda atât în acest an, cât a mai
rămas din el cât și în anul următor. Este posibil ca o parte din aceste demersuri să fie criticate de
anturaj pentru că puțini sunt cei care simt cu adevărat ce trăiește un capricorn. Neștiind în detaliu
care sunt etapele sale de transformare, ci doar luând contact dintr-o dată cu decizia ar putea aceștia
să se declare nemulțumiți, să fie reticenți față de conținutul acesteia și să-i critice. Capricornul acum
în a doua jumătate a celei de-a doua decade nu are nevoie de critică pentru că își face singur
autocritica și ajunge la concluzii mult mai dure și mai agresive decât ar putea oricine din jurul său.
Aproape că intră într-o transă și se pot detașa foarte ușor de ceea ce se întâmplă în jurul lor
pentru că au din nou parte de o inspirație specială aceea care le vine gradat din poziționarea Capului
Dragonului pe casa a IX-a. Se știe că în astrologia natală Capul Dragonului își are domiciliul în
zodia Săgetător și implicit în casa a IX-a. Ceea ce înseamnă pentru capricorn contactul cu un destin
pe care îl caută de mult timp și de asemenea contactul cu anumite semne avertismente sau
informații care vor fi așezate la baza unui comportament și, de asemenea, îi vor întregi. Vor reuși să
dea atât de multă savoare preocupărilor pe care le au încât vor părea întru totul oameni noi. De acest
lucru este răspunzător și aspectul benefic dintre Marte și Jupiter (conjuncție) ceea ce le va permite
în Capricorn să aibă acces la informații neobișnuite să le poată transpune pe acesta conform unui
etalon veritabil pentru a le face pe acestea ușor de accesat și de ceilalți.
Pentru că marea schimbarea anului 2015 s-a produs, aceea dată de Capul Dragonului care
trece de pe casa a X-a, a imaginii sociale, în domiciliu de casă, adică în casa a IX-a, problemele cu
care capricornul se va confrunta până la finalul acestui an vine să-i încerce pe acesta într-un registru
cunoscut. 22 octombrie este posibil să rupă o înțelegere, în 23 octombrie să devină mult prea duri și
să îi acuze pe cei din jur apoi începând cu seara zilei de 23 octombrie, când Soarele va intra în
Scorpion, să se declare nemulțumiți de tot ceea ce au în jur. Toată această emoție este constructivă
și dacă au în jurul lor oameni care judecă superficial sau care nu fac eforturi să înțeleagă ce se
întâmplă cu ceilalți atunci vor fi acuzați de lașitate sau chiar de superficialitate. Poate fi vorba însă
de o emoție prezentată voalat sau pe care capricornii nu simt nevoia să o explice. Asta înseamnă că
se află în fața unui adevăr imposibil și că dacă au așteptări din partea celorlalți atunci și ei la rândul
lor vor fi dezamăgiți.
Ceea ce este interesant acum vine din faptul că direcțiile de care se ocupă Capricorn acum
primesc un îndemn cu totul aparte. Capul Dragonului activează pe o casă, iar Luna neagră pe altă
casă deși în ultima perioadă, în ultimele două luni acestea activau în același sector. De această dată
capricornul se poate din nou ascunde de cei din jur sau își pot desfășura activitatea departe de
privirile indiscrete ale celorlalți, reușind să își împlinească o parte din dezideratele la care lucrează
de mult timp și pe care le-a inițiat la începutul acestui an.
Sunt implicați în tot ceea ce înseamnă schimb de informații, contacte pentru a hrănii o
plăcere, o bucurie sau o satisfacție. Prieteni cunoscuți sau partenerii de dialog, pe baza
nemulțumirilor din ultima vreme, se vor despărți de aceștia sau vor amenința cu separarea, ceea ce
înseamnă pentru capricorn un duș rece.
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Dușul rece înseamnă și să renunțe la toate aceste demersuri. Mercur se află acum într-o
relație foarte proastă cu Uranus și își amintesc de faptul că aceste probleme seamănă cumva cu ceea
ce trăiesc ei de ani de zile și care ar putea să aibă legătură cu o viață de familie încordată, plină de
nemulțumiri, ce vin din acest sector sau din satisfacții în privința cărora s-au resemnat deja. Asta
înseamnă că dacă vor ajunge la această concluzie vor avea nevoie de un spațiu unde să-și
suplimenteze munca. Pentru a ieși din această tensiune pentru a-și rezolva repede această
dezamăgire capricornul va dori să muncească mult, poate mult prea mult față de cum este el
obișnuit.
Cine va dori să ajute un Capricorn să iasă acum din impas nu va putea să-i preia din sarcini,
nici să-l scoată din starea sa, ci doar să facă lucrul care-i place cel mai mult acestui nativ: să se
așeze lângă el și să tacă. Tăcerea adâncă, încărcată de semnificație este răspunsul cel mai adânc și
cald pe care un capricorn îl așteaptă de la un om care-i declară dragostea. Acum când sentimentul
său este foarte încercat, când în special în 27 octombrie, Venus se afla într-o relație proastă cu
Chiron adică în acest moment când judecata sănătoasă îi cam părăsește, au nevoie să li se arate că
dificultatea aceasta este temporară. Va înțelege acest lucru doar dacă în preajma sa va vedea oameni
care le vorbesc din priviri din gesturi, care nu mă folosesc cuvintele pentru că în ultima vreme au
obosit văzându-i pe cei din jur abuzând de cuvinte.
Spre finalul lunii octombrie, când Soarele și Neptun se vor afla într-o relație bună vom
vedea capricorni capabili să spună foarte multe cuvinte. Este adevărat unii vor refuza să le
vorbească oamenilor în modul clasic, dar o vor face altfel. Unii se vor exprima prin artă, prin
muzică, prin poezie, alții vor participa la o muncă de voluntariat sau pur și simplu vor muncii și
rezultatele muncii lor vor vorbi pentru ei.

NOIEMBRIE
Demersuri complicate. Dreptul de consumator le este protejat. Ieșiri temperamentale.
Iubesc simplitatea. Sentimentul de supraapreciere este viu. Proiecte nefinalizate. Promit și nu se țin
de cuvânt. Au noroc misterios. Sunt învingători. Canalizează puterea către o direcție aparte. Apel
la bani, faima, renume. Știu cum să se echilibreze. Răscolire. Adevărul este important. Sunt mai
optimiști. Eficiență. Fac demonstrații de forță. Sunt deasupra tuturor. Împliniri. Promovare. Sunt
nemulțumiți de anumite conspirații. Informație prețioasă. Transformare. Ingeniozitate. Trag
concluzii pripite.
Luna noiembrie aduce această plăcere Capricorn lor de a se implica în demersuri care să
devină apoi în timp etaloane pentru cei din jur. Nu se poate generaliza, adică nu toți capricornii
participă la adâncirea misterului rasei umane, însă în mod sigur există un element care se poate
aplica în cazul tuturor.
Pe 2 noiembrie, când Mercur va intra în zodia Scorpion, adică pe casa protectorilor
capricornii își aduc aminte cât de bine se înțeleg cu persoanele situate pe o poziție importantă sau
cât de bine le-ar prinde să intre în grațiile unor protectori foarte importanți. Nici bogăția fizică nu le
displace, dar nici munca ori cercetarea sau o anume curiozitate față de modul cum anumite persoane
își rezolvă problemele personale. În debutul lunii noiembrie nu se întâmpla nimic ieșit din comun,
nici măcar cu trecerea lui Mercur pe zodia Scorpion pentru că toate aceste evenimente sunt
absorbite de el ca și cum acesta s-a transformat de curând într-un imens burete. Nici măcar
conjuncția lui Venus cu Marte de pe casa a IX-a nu le aduce evenimente spectaculoase deși
sentimentele lor devin acum mult mai disciplinate, mai orientate către a iubi simplu, eficient și cu
rost.
Relația lui Uranus cu Junon și a lui Jupiter cu Chiron de pe axa cealaltă poate crea premisele
unor evenimente sociale marcate de anumite frământări. Ceea ce se declanșează cu această relație a
lui Uranus cu Junon și a lui Jupiter cu Chiron pornește de la sentimentul de supraapreciere. În acest
moment capricornii nu sunt tentați să se supraaprecieze însă trebuie să dea socoteală față de cei din
jur referitor la momentele anului 2015 când s-au arătat în felul acesta.
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Aceasta este o imensă lovitură deoarece acum, prin intermediul Capului Dragonului de pe
casa a IX-a se simt încurajați să se deschidă către mari spații, către mari idei și când sunt pe punctul
să își ia zborul vine cineva și îi lovește în cap. Asta înseamnă trezire la realitate ori această frânare
are rolul de a le reaminti de anumite proiecte nefinalizate, de promisiuni pe care nu le-au dus la
îndeplinire sau de consecințele unor gesturi urâte pe care le-au făcut în anul acesta.
Dacă se pierd cu firea și devin foarte îngrijorați pentru ecoul pe care-l primesc din partea
celorlalți atunci vor eșua într-un demers public sau se vor apropia mult prea repede de singurătate.
Transformarea la care se supun visează acum sectoare ample ale vieților care sunt tangente la
modelarea caracterului, la educație sau la rezistența la efort. Ceea ce se întâmplă prin conjuncția lui
Venus cu Capul Dragonului de pe 7 noiembrie vine să împlinească această nouă direcție.
Capricornii se află acum în contact cu un noroc misterios și dacă sunt bine coordonați, dacă au
oameni sinceri și puternici în jur, dacă știu să iubească și cei din jur fac același lucru lupta aceasta
cu problemele sociale va deveni una plăcută, iar el un învingător.
Din nefericire întâlnirea lui Venus cu Capul Dragonului se consumă cu puțin timp ca această
planetă să intre în zodia următoare ceea ce înseamnă că într-un fel va fi mesajul pe care acest episod
astral îl relansează și altele vor fi energiile cu care vor lucra. Asta înseamnă că vor reuși indivizii
flexibili, care se adaptează ușor sau care sunt ajutați să facă acest lucru de oameni cu bune intenții.
Dacă vor reuși să facă lucrul acesta atunci în 8 noiembrie, când Venus va intra pe casa imaginii
sociale, aceștia vor avea altă înfățișare, alte orientări, iar norocul lor va fi canalizat către a obține
mult mai ușor ceea ce-și doresc. Este posibil ca în cazul multora trecerea lui Venus pe casa a X-a să
însemne dorințe împlinite, dar nu este cazul să ne grăbim să tragem astfel de concluzii pentru că
observam că în 9 noiembrie Soarele și Chiron vor forma un unghi foarte bun și direcționează acest
mesaj al norocului împlinit către starea de sănătate ori către rezolvarea unei disonante sociale. Cu
alte cuvinte norocul de acum nu înseamnă bani, faimă, renume. El înseamnă echilibrare. Înțelegem
de aici că mult mai câștigat va fi, așa cum de multe ori am invocat, capricornul echilibrat atent la
ceea ce se întâmplă în jur și dornic să iubească oamenii chiar dacă după semnele pe care le citește,
după concluziile la care ajung prin analiză proprie aceștia nu merita.
Dacă vor reușit să treacă cu vederea foarte ușor aceste concluzii personale orizontul
cunoașterii se va deschide foarte mult, iar relația bună pe care Soarele și Jupiter o împlinesc în
special în 11 noiembrie arată că prieteniile pe care le au acum sunt foarte utile. Este adevărat, acum
au parte de o curiozitate anormală. Răscolesc acolo unde nu trebuie să umble și fac acest lucru
pentru că se tem ca nu cumva să devină iar victima unor intrigi, așa cum s-a întâmplat în prima
parte a anului. De această dată însă lucrurile se desfășoară la vedere până și afectarea imaginii
publice va fi făcută tot în văzul tuturor, deci nu are de ce să le fie teamă. 12 noiembrie, când Marte
va intra pe casa a X-a capricornii vor considera că sunt pregătiți să facă o impresie foarte bună. Unii
vor considera că vremea copilăriei a trecut de mult și acum este momentul să acționeze în forță. Vor
observa însă că într-un fel sunt planurile pe care și l-au făcut acasă și în altfel sunt cele la care
trebuie să apeleze acum.
Pentru a ieși din impas vor apela la un discurs eficient, vor invoca problemele celorlalți,
situații similare care s-au concretizat în viețile celorlalți său anumite surprize pe care unii le-au
rezolvat cu fruntea sus cu demnitate așa cum doresc și ei acum. Vor observa că atunci când sunt
relaxați, că nu se enervează pe toată lumea și nu critică, când nu-și centrează atenția mai mult către
minciuni pentru a extrage de-acolo un argument în favoarea adevărului în care cred, când viitorul nu
este întunecat doar pentru ca efortul de acum să fie justificat vor putea să trăiască simplu și frumos.
Procedând în felul acesta vor vedea că și sănătatea este ajustată, nu mă obosesc atât de repede, iar
gânduri pesimiste îi ocolesc. Acesta este un lucru inedit pentru un Capricorn care este obișnuit să
pună răul în față sau să vadă totul cu mare greutate. Când râde, este vesel, optimist sau îi antrenează
pe ceilalți în genul acesta de comportament, face un efort teribil și cei din jur ar trebui să le
aprecieze acest consum. Felul de a fi al capricornului este interiorizat, gânditor, preocupat în
permanență de ceea ce are în preajmă de ceea ce va trebui să construiască pentru că s-a născut cu
această teamă că dacă întregul edificiu se dărâmă, identitatea sa dispare.
Acum capricornul în gândurile pe care le are se teme ca nu cumva o greșeală pe care a făcuto în trecut să nu poată fi corectat acum sau să îi fie imputată. Conjuncția lui Venus cu Luna neagră
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de pe Balanță le pune acestora în dificultate raporturile sociale sau chiar eficiența pe care o visau
foarte mult. Dacă se arată mulțumiți, atunci sunt refractari față de ceea ce ar trebui să-i
mulțumească, se arată optimiști și nu cred ceea ce ar trebui să le sporească încrederea în sine. În 17
noiembrie, în aceeași zi în care Venus și Luna neagră se află în conjuncție, Soarele și Mercur
împlinesc din nou o conjuncție pe zodia Scorpion. Au vise foarte mari și vor ca, pe baza acestor idei
îndrăznețe, să răstoarne ordinea lucrurilor. Capricornii care au funcție de conducere, putere de
decizie pentru mase, pentru grupuri de oameni, vor putea acum să folosească puterea de care dispun
pentru a crea lucruri inedite. S-ar putea ca această ultimă decizie, înainte ca Neptun să-și revine la
mersul direct, să se consume tot pe baza unor resentimente. Pentru el nu are importanță pentru că
acum urmărește să își testeze eficiența și în egală măsură eficiența capricornului este legată de
gradul de satisfacție. Vrea să demonstreze că poate, indiferent de rezultat, că este în stare de o
reacție emoțională. Dacă va câștiga se va declara foarte mulțumit, dacă va pierde va avea un
argument în plus în favoarea a ceea ce gândește și simte de când s-a născut. Revenirea lui Neptun la
mersul direct înseamnă și redobândirea unei receptivități față de o informație corecta. Neptun se
află de câțiva ani buni pe casa educației primare și de fiecare dată când se află în mers retrograd,
adică aproximativ cinci luni pe an, le aduce acestora încercări referitoare la modul cum selectează
informația. Acum scapă de această presiune a necesității de fapt și sunt mai liniștiți, mai calzi, mai
împăcați cu scopul în sine sau cu etapele pe care trebuie să le parcurgă. În egală măsură în această
perioadă se va împlini și relația bună a lui Mercur cu Capul Dragonului și chiar dacă nu se va putea
media tendința nodurilor capricornii înțeleg că au șanse ca viața lor să se schimbe și că perspectiva
ca și ei să aibă parte de o viață mai bună nu este chiar una imposibilă.
În 20 noiembrie Mercur va intra
în zodia Săgetător adică pe casa
lucrurilor ascunse și aceste sentimente
stranii ar putea să-l inunde pe capricorni
cu impresii pe care nici de această dată
nu vor putea să le împărtășească celor
din jur. Pentru că Soarele se află într-o
relație bună cu Capul Dragonului vor
putea să ia parte, prin fapte, prin
atitudini, la promovarea valorilor
spirituale sau valorilor instituției în care
lucrează. Este posibil ca o parte din
aceste idei să le creeze mari confuzii sau
să nu fie cele în care cred cu adevărat.
Asta se întâmplă pentru că, pe acest
fond frumos, la care participă Soarele,
Axa Dragonului și Mercur, Venus și
Pluton nu se va afla într-o relație
negativă. Ideea de satisfacție contravine
acum ideii de reușită socială și primul
efect negativ al acestui conflict va fi dat
de o tensiune între generații. Este mai puțin important dacă această tensiune va fi instalată pentru
prima dată pentru că Soarele, în după-amiaza zilei de 22 noiembrie, va intra în Săgetător, pe casa
lucrurilor ascunse și se va apropia cu pași repezi de conjuncția cu Saturn. Lucrurile mari,
importante, ceea ce le conferă lor stabilitate capătă acum o importanță majoră. Își amintesc de
patimi, de dureri, de nemulțumiri sau de conspirații pe care nu au reușit să le elucideze și atunci se
implică în tot felul de evenimente cu caracter ciudat, ambivalent. De aceea un eventual conflict între
generații este mai puțin important pentru că nu are pentru viața sa nicio relevanță concretă.
Pe 24 noiembrie când Venus și Uranus se vor afla într-o relație proastă capricornii învață din
greșelile celorlalți, din conflictele pe care le parcurg și-i vom vedea acum ca pe niște adevărați
înțelepți. Nu obosesc, pot să nu doarmă, să nu mănânce, pot să reziste la discuții lungi în
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contradictoriu pentru că simt că de acolo le vine o informație prețioasă și că doar prin aceste
tensiuni reușesc să-și așeze etapele viitoare într-o ordine precisă.
Finalul lunii noiembrie înseamnă contactul cu aceste informații pe care au hotărât să le așeze
la baza comportamentului. Luna plină care se împlinește pe 26 noiembrie reprezintă o confirmare, o
invitație la disciplina ce a venit spre ei din ziua anterioară. Apoi, relația tensionată care se
împlinește între Saturn și Neptun arată că informația folosită greșit are asupra sa o repercusiune
periculoasă. Pornesc în primul rând de la un gând de tristețe și dacă îl mențin prea mult în forul
interior acesta se amplifică și la un moment dat se poate transforma în simptom de boală. Pentru a
ieși din toată această situație, pentru a rezolva această criză ideologică, pentru a se împăca cu
problemele cu care trebuie să conviețuiască cel născut în zodia Capricorn, în primul rând, se va
gândi la sacrificiul pe care trebuie să-l facă, apoi la cum ar trebui să păcălească anturajul pentru a nu
mai transfera o parte din probleme pe umerii săi. Dacă se va grăbi să tragă concluzii acum, pe final
de noiembrie, atunci și rezultatele vor fi precipitate, iar mulțumirea sa va fi departe de ceea ce se
așteaptă să simtă.
Pe 28 noiembrie Chiron își va reveni la mersul direct și înțelepciunea de viață pe care
capricornul o ajustează conform informațiilor noi, după sentimentele care le sunt arătate, va reveni
la normal. Se poate anticipa pentru acești nativi că agresivitatea va scădea la cote minime și vor
putea să integreze, prin contrast, neîncrederea în sine sau scăderea vitalității, elementele citite din
careul perfect Soare-Neptun. S-ar putea ca o parte dintre nativii născuți în Capricorn să se simtă
acum marginalizați, să aibă impresia că orice ar face viața este vitregă și nu pot merge mai departe
decât dacă fac jurăminte false sau dacă se plâng celorlalți că sunt în această situație. În ultima zi a
acestei luni Soarele și Saturn se vor întâlni într-o conjuncție și capricornii vor reuși să transforme
această tensiune într-o mare responsabilitate. Își asumă răspunderea greșelilor pe care l-au făcut și
vor face o selecție drastică a ceea ce este important de făcut de acum încolo. Nici aceste decizii nu
vor fi categorice însă traseul pe care pornesc acum, prin ceea ce gândesc și hotărăsc, este unul foarte
bun.

DECEMBRIE
Consum suplimentar. Repercusiuni ciudate. Nereușită. Rezervă. Judeca aspru pe ceilalți. Se
remarcă pentru putere specială. Concretizare. Modelare la capitolul sentimente. Verdicte
interesante. Modificare de comportament. Văd prea departe. Apel la lucruri esențiale.
Încăpățânare. Își modifică direcția. Apel la muncă. Sunt corecți. Se achite de datorii. Sunt detașați.
Negativism. Sunt suspicioși. Semn de progres.
Întâlnirea lui Marte cu Luna neagră care se va consumă chiar în prima zi a lunii decembrie
le aduce probleme cu deciziile pe care le-au luat până în acest moment. Este posibil ca acum o parte
din aceste hotărâri să nu-i afecteze în mod direct însă în mod sigur vor exista repercusiuni cu care
capricornii vor lua contact în anul următor.
Această relație interesantă care există între Marte și Luna neagră, în luna decembrie, se va
mai consuma și prin alte direcții care vor pune accentul pe faptul că munca neplătită se transformă
într-o frustrare. Capricornul se simte acum marginalizat chiar dacă are o memorie foarte bună și
dorește să o pună în aplicare cu oricine. Dacă ar fi mai selectiv, dacă nu s-ar lăsa atât de ușor atras
în tot felul de evenimente sau nu s-ar lăsa intimidat de nereușitele celorlalți relațiile pe care le-a
alimentat s-ar orienta către o mare eficiență. De această dată însă se preocupă foarte mult de ceea ce
se întâmplă în viețile celorlalți, în ideea că acest gen de activitate va face ca adevărul să iasă la
lumina. De acest lucru se face direct răspunzătoare ziua de 4 decembrie când Mercur de pe casa
lucrurilor ascunse se va afla într-o relație negativă cu Jupiter de pe casa a IX-a. Această idee de
progres, de deplasare către o zonă a progresului, se poate transpune în cadrul vieții unui Capricorn
sub forma unui dezacord.
Vor fi nemulțumiți de faptul că anturajul nu este de acord cu planurile lor de viitor și atunci
se lasă tulburați sau creativitatea lor va avea de suferit. Moralitatea capricornului primește acum o
replică dură și pentru a supraviețui se va implica în tot felul de acțiuni care le pun la îndoială bunele
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intenții. Nu este cazul însă să-i judecăm acum doar pentru că greșesc. Cu toate că sunt atenți la
faptele lor sunt destul de disciplinați și soluțiile pe care le preferă arareori sunt produsul unei
dezordini sau a unei zăpăceli. Cu toate acestea, sunt și ei oameni și au dreptul să greșească.
Trecerea planetei Venus în zodia Scorpion, adică pe casa protectorilor, transforma această
critică într-o discuție constructivă. Așa cum s-a indicat anterior, există un fond periculos pe care îl
gestionează cu multă atenție și dibăcie în această perioadă. Ambițiile lor se orientează însă către un
progres de care să se bucure mult timp de acum încolo. Fie că se referă la o carieră ambițioasă sau
la a fi acceptați într-un mediu științific, literar artistic ori pur și simplu să fie recunoscuți ca o
adevărată forță în grupul de apartenență, maniera în care doresc să se facă acum remarcați arată în
egală măsură și puterea pe care o au în a-și combate o frică. Pentru tipul acesta de previziuni pe care
alegem să îl facem aici este mult mai important procedeul aplicat în combaterea fricii decât o anume
realizare socială.
Faptul că Venus le intră pe casa prietenilor nu înseamnă că de acum lucrurile s-au rezolvat.
Nu se simt acceptați încă în grupul de apartenență, chiar dacă li se spune lucrul acesta până când nu
văd cu ochii lor, până când nu simt că primesc din partea grupului aprecieri printr-un mod aparte
adică prin nonverbal. Este posibil ca o parte din capricorni să se orienteze acum către cultură. Dacă
sunt oameni de litere atunci vor dori să obțină performanțe într-un domeniu nou, să-și țină un jurnal,
să-și facă un blog, să scrie o carte de bucate sau o să scrie poezii. Dacă sunt preocupați de științele
exacte atunci ceea ce se va consuma în 10 decembrie, când Mercur va trece în Capricorn și Junon în
Scorpion, se transpune sub forma unui proiect nou. Genul acesta de asociere simplifică lucrurile și
aduce acestora o mare putere de expresie. Fiindcă fericirea vine din subtil, cei care au o sensibilitate
aparte, care lucrează cu energia, vor putea să explice și să concretizeze printr-un eveniment simplu
acest lucru.
Acum că lucrurile din acest punct de vedere sunt puțin mai clare, capricornii traversează
opoziția lui Marte cu Uranus cu mai mult curaj, cu mai multă determinare și cu mai multe resurse.
Opoziția pe care Marte o realizează cu Uranus implică în foarte scurt timp și careul lui Marte cu
Pluton ceea ce înseamnă un careu în T pe semne cardinale care îi agită și îi tentează din nou cu
acțiuni precipitate sau cu concluzii pripite. Din nou, nu este cazul însă acum să-i acuzam că ar fi în
fața unui mare eșec. Au mai trecut prin genul acesta de experiențe și în cazul lor este suficient să ne
amintim care sunt caracteristicile prezentate de astrologia natală ca să-i înțelegem mai bine. Pot
învăța din greșelile proprii și deci momentul acesta va putea fi depășit cu brio. S-ar putea să se
simtă tulburați la capitolul sentimente, acolo unde acestea nu sunt împărtășite deloc. Faptul că se
află în fața unei declarații de război nu înseamnă că trebuie să și participe la acesta. Devin mesageri
ai unui ideal sau solii care dacă aduc vești proaste nu pățesc nimic.
Le va veni însă foarte greu să integreze conflictul pe care Soarele și Jupiter îl dezvoltă acum.
Noile direcții sunt cumva incompatibile cu vechile metode de interiorizare, cu vechile concluzii
desprinse din perioadele lor de muțenie și aici lucrurile se pot complica. Obsesia controlului nu va
găsi acum înțelegere din partea anturajului, ci dimpotrivă au nevoie acum să lase deoparte aceste
preocupări pentru că dacă se vor încăpățâna să le aplice, vor arăta celor din jur că sunt niște răsfățați
ai sorții. Genul de muncă pe care trebuie să-l aplice acum vizează acțiunea directă, dinamică în forță
și mai puțin retragerea. Și de această dată pot înțelege relativ repede ce au de făcut.
Dacă urmărim horoscopul capricornilor vedem că, treptat, planetele se grupează acum pe
emisfera vestică, ceea ce înseamnă că pentru evenimentele anului următor va conta foarte mult ce
gândesc simt și mai ales va depinde mult de calitatea persoanelor pe care le preferă acum.
În a doua jumătate a lunii decembrie vor idealiza foarte mult munca pe care o au de făcut și
prin aceste idealuri noi vor căuta să lupte împotriva minciunii sau să se stabilizeze pe un traseu în
care se descurcă foarte bine. În 17 decembrie, când Venus și Pluton vor împlini o relație bună, se
declanșează acest proces de atracție către lucruri speciale, inedite, la care ajung printr-o inspirație
aparte. Vor putea să facă apel la experiența personală și în această experiență vor fi integrați și cei
care cândva erau protectori. De această dată rolul capricornilor nu este acela de a cere ajutorul, ci de
a-l oferi, în special protectorilor de altădată. Unii, în general cei din tipul inferior, vor riposta. Asta
se întâmplă pentru că la baza comportamentului au anumite atitudini care nu sunt corecte ori care nu
fac cinste unui om care la momentul dificil al vieții sale a fost ajutat.
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Astfel, relația proastă pe care Soarele o are din nou cu Axa Dragonului se adresează în
special capricornilor inferiori care de-a lungul anului 2015 au refuzat sfaturile celorlalți și s-au
crezut superiori prin ceea ce știu, înțeleg și pot să facă. Dacă s-au axat pe sentimente, pe experiențe
personale sau pe ceea ce este trecător acum vor vedea că, aflați în fața elementelor esențiale ale
vieții, nu știu ce să facă cu ele. Unul din elementele esențiale pe care nu vor ști să-l gestioneze cum
trebuie este relația cu vechii protectori.
De altfel, au timp până la sfârșitul anului să învețe o formulă de adresare, să spună
mulțumesc în gând sau verbal, să facă un cadou frumos unui protector sau să găsească cea mai
adecvată formulă prin care să-și ceară iertare că nu poate acum să le întoarcă gestul frumos pe care
l-au primit altădată.
Relația proastă pe care Mercur o are din nou cu Uranus din ipostaza în care Pluton nu se
simte bine pe zodia Capricorn aduce acestor nativi un oarecare disconfort. Din nou se pune
problema unui inventar, din nou faptele lor sunt influențate de ceea ce nu au putut să lase în urmă.
De această dată sunt mai deschiși către nou și pot primi soluții la probleme ale minții. În 22
decembrie când Soarele intră pe semnul lor se vor simți revigorați, puternici și vor putea să înfrunte
un adversar. Nu se știe dacă prin această victorie vor reuși să se ridice deasupra problemelor.
Important este să nu uite că dacă au câștigat o victorie nu înseamnă că au câștigat tot războiul.
Relația pe care Soarele o are acum cu Pluton, cu fiecare zi care trece, se transformă într-o motivație
pentru interiorizare. Vor ajunge însă foarte departe cu această interiorizare pentru că Venus și
Jupiter vor reuși să construiască o relație foarte bună, legând astfel două case dinamice ce îl vor
ajuta pe capricorn să iasă din subiectivism și, prin raportare la taloane corecte de moralitate sau de
bună purtare, să se linistească puțin. Din nou ating problema transformării și din nou se vor arăta
reticenți față de modul cum aceasta ar trebui să fie pusă în aplicare.
În felul acesta, implicațiile tranzitului Soarelui prin semnul lor devine expresia unei donații.
Dacă cel care dă tonul știe cum să îndrume un capricorn, vor putea să cânte cel mai frumos, să imite
sunetele cele mai înalte și cele mai rafinate pe care le poate produce vocea sa. În caz contrar va
cânta fals, iar acțiunile sale vor stârni ilaritate. Nu luăm acum în discuție dacă va fi afectat sau nu de
faptul că se va râde pe seama sa. Capricornul se poate detașa de ceea ce se întâmplă în jur dacă în
adâncul sufletului său există un mecanism care îi oferă satisfacție. Dacă mai are și pentru cine să
facă sacrificii, dacă au copii, o familie armonioasă sau ceva de construit de dragul celor pe care îi
iubesc atunci aceste jigniri care le sunt adresate din exterior pot fi ignorate cu succes.
Luna plină care se împlinește pe semnul lor se centrează pe calea pe care au hotărât să
meargă încă de la începutul acestei luni. Fiind vorba de o fază a lunii care amplifică energia
momentului de început a lunii decembrie, când Marte a făcut o alianță periculoasă cu Luna neagră,
are un ecou puternic asupra zilei de 25 decembrie când capricornii se văd în postura de a lua decizii
care să îi afecteze în mod direct. Nu se știe dacă aceste decizii sunt pe termen lung. Să știe însă că
din 26 decembrie, când Uranus revine la mersul direct vor fi tentați să renunțe la ele de dragul
familiei. Uranus se află pe casa familiei de câțiva ani buni și echilibrul forțelor care vin din această
zonă și care se adresează vieții personale îi îndeamnă să se recupereze după un mare efort. 2015 a
fost un an încărcat de dramatism, de negativitate, dar în egală măsură este și un an care le pune la
dispoziție un mare resort. Acum când Uranus își revine la mersul direct înțeleg că poate, în anumite
momente, ar fi trebuit să decidă altfel. Nu este cazul însă să pornească în anul următor cu aceste
regrete. Nici nu vor porni cu regrete către anul 2016, dar anumite gânduri de suspiciune, o supărare
pe propria persoană, tot vor avea.
Finalul anului 2015 le aduce acestora și o relație bună a lui Mercur cu Capul Dragonului
prin care se va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Tocmai aceste rememorări care-i
zdruncinau la început ar putea să le aducă acestora concluzii înțelepte. Dacă sunt supărați pe ei
atunci, până la un punct, se face dreptate. În cea mai mare parte, anul 2015 reprezintă un semn de
progres pentru capricorn și din 30 decembrie, de când Venus va intra pe zodia Săgetător, adică pe
casa lucrurilor ascunse, vor avea și suportul afectiv pentru a accepta acest lucru și a se pregăti așa
cum se cuvine pentru 2016.
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“Norocul e prea puțin și lumea prea multă.”
(I.L.Caragiale)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

LEON C. COSMOVICI
(29.01/10.02.1857, Șasea, jud. Suceava -21.07.1921, lași)

Fiziolog, zoolog
A absolvit Facultatea de Științe la
Iași. S-a specializat la Paris (Sorbona).
Profesor de zoologie și botanică
medicală la Facultatea de Medicină și la
Facultatea de Științe a Universității din
Iași. A organizat primele laboratoare de
fiziologie și zoologie. Contribuții în
domeniul faunei de apă și peștilor fosili.
Brevete de invenție în domeniul
electrozilor. Lucrări: Noțiuni de botanică, 1887;

Noțiuni de mineralogie, 1887;
Elemente de morphologie, 1893;
Zoologie, anatomic si fiziologie
animală, 1903. Membru al
Societății de Științe Imperiale din
Moscova, al Societății Franceze de
Zoologie, membru corespondent al
Academiei Române (1893).

OCTAV DOICESCU
(8/21.01.1902 Brăila - 10.05.1981. București)

Arhitect
La sfârșitul anilor 1930 scrie, împreuna
cu Marcel Iancu și Horia Creangă, broșura Către
o arhitecturi a Bucureștilor, o
încercare de a prefigura un
București modern care să păstreze
valorile trecutului. Concomitent
apare revista Simetria, redactată de
el împreună cu G.M. Cantacuzino,
Matila Ghica, Tudor Vianu. Titu
Evolceanu,
Ștefan
(Fănică)
Constantinescu,
Mac
Constantineseu. Ultimul număr
apare in 1945. Revista este singura
publicație a epocii care pune
problema
Orient-Occident
în
estetica vremii sau problema
Mitocanului Roman. Lucrări de
arhitectură:
palatul
Băncii
Naționale, coordonator de proiect; Fântâna
Miorița, Parcul Herăstrău (ce include cartierul
Jianu din fața Parcului Bordei); Restaurantul
Românesc de la Băncasa, uzinele Banloc și
blocul Banloc din Calea Victoriei, numit Macul

Roșu, Uzinele IAR, Ministerul Informațiilor
(Str. Onești), Casa Română de la ‘World's Pair,
New York, 1939, cartierul de
vile din parcul Jianu (astăzi
Primăverii)
și
amenajarea
parcurilor Herăstrău și Bordei
împreună cu inginerul Caranfil,
Fântâna Zodiac din Parcul
Carol, casa de la Snagov a
Regelui Mihai, astăzi distrusă,
blocul de locuințe de pe Știrbei
Vodă. În fața Conservatorului de
muzică. Opera Română (1953) basoreliefurile sunt opera lui Ion
Vlad, cartier de locuințe la
Băneasa
pentru
personalul
aeroportului (la origine fiecare
casă avea altă culoare), primăria
orașului Pitești. Numele său a fost dat unei
străzi din cartierul Progresul, din orașul său
natal, Brăila. Cetățean de onoare al orașului
New York. 1939. Membru titular (1974) al
Academiei Române.
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Contactul cu elementul spectaculos. Contrast. Informații suplimentare. Recomandări.
Marcaje importante. Modificări de plan. Sacrificiu. Ajutor necondiționat față de ceilalți. Simț al
pericolului. Dezamăgiri. Probe importante. Contact cu imaterialul. Lumea fizică bulversează.
Inima se topește. Trăiesc la limita. Intensitate. Planuri mărețe de viitor. Cunoaștere specială.
Viteză de reacție. Control asupra evenimentelor. Magnetism interesant. Detașare. Altruism.
Înfruntă greutățile proprii. Dorința de dreptate. Vor să schimbe lumea.
2015 este pentru vărsător un an spectaculos în primul rând, pentru că au în continuare
planeta Jupiter pe casa parteneriatelor și au în permanență parte de un contrast interesant. Oamenii
vin în jurul vărsătorului cu scopul de a le oferi informații, sfaturi, recomandări sau pur și simplu de
a le prezenta prin felul lor de-a fi cum ar trebui sau cum nu ar trebui să se comporte.
Vărsătorii au în continuare anumite marcaje pe horoscopul lor care se mențin de câțiva ani.
Pluton se află pe casa lucrurilor ascunse și le complică acestora percepția asupra lumii, încercând să
îi avertizeze că ceea ce se află în planul îndepărtat, ceea ce se ascunde privirii directe, nu trebuie să
fie neapărat și ceva rău. Apoi, Uranus, guvernatorul lor se află pe casa educației primare, casa
comunicării, și în acest an vărsătorii vor dori să împartă cu ceilalți toate lucrurile care vin spre ei.
Apoi Neptun pe casa a II-a la arată că lumea aceasta este încărcată de pericole sau de dezamăgiri.
Având acest tablou pe care-l cunosc foarte bine vărsătorii vor beneficia în anul 2015 de puterea de a
discerne și de a găsi esențialul.
Un alt element important al anului 2015 va veni din tranzitul planetei Saturn care va trece de
pe casa prietenilor pe casa imaginii sociale prin retrogradare apoi, din 2 august, când își va reveni la
mersul direct, Saturn se va apropia cu pași repezi din nou de zodia Săgetător și pe 18 septembrie va
face trecerea. Această plimbare a planetei Saturn între cele două case importante pentru vărsător le
aduce acestora senzația că se află în fața unor lucruri absolut esențiale. Este adevărat, lucrul acesta a
venit spre ei și în anul anterior însă acum se supun unor noi probe.
Probele care vin spre vărsători în 2015 vizează în primul rând împărțirea anului în două mari
perioade. Primele șase luni se referă la evadarea sa din planul realității și atingerea unor culmi
impresionante în ceea ce privește visarea, imaginația sau contactul cu imaterialul. Luna iulie
constituie trecerea de la prima etapă, la a doua etapă, iar începând cu 2 august, când Saturn își va
reveni la mersul direct, vărsătorii vor avea de parcurs a doua mare etapă a anului 2015 care îi
îndeamnă, cu fiecare lună din ce în ce mai mult, să se preocupe de lumea aceasta materială pentru ași înfige rădăcinile într-un pământ mult mai fertil.
Este posibil ca primele șase luni să nu fie abordate cu maximă seriozitate însă în mod sigur
acest interval va fi trăit intens. Un element definitoriu pentru vărsător, dar și pentru grupul său de
apartenență, va fi preocuparea acestui nativ față de greutățile celorlalți. Vom vedea vărsători care
arată, mai mult decât au făcut-o până acum, că sunt altruiști și că inimile lor bat pentru semenii pe
care Dumnezeu i-a trimis în preajma lor. Devin astfel ghizi si protectori sau îngeri păzitori întru cei
din jur. Un moment dificil al acestui an va fi dat de luna iulie când se face trecerea între cele două
perioade. Dacă luăm în calcul și faptul că în luna iulie se consumă aspecte destul de periculoase, de
agresive sau de negative, care le va vorbi vărsătorilor despre o karmă plutoniană, una categorică ce
niciodată nu a acceptat jumătățile de măsură, atunci înțelegem de ce peste felul lor de-a fi, peste
obișnuința lor de a trăi la limită, suprapunerea acestei tendințe înseamnă o greutate în plus care ar
putea să îi facă să trăiască cu mult mai riscant decât au visat că ar putea trăi vreodată.
Luna neagră va avea și ea o schimbare de zodie în acest an și ea se va produce la sfârșitul
lunii august. Până atunci se va afla pe casa a VIII-a și le va trezi acestora pasiuni pentru lucruri
ascunse, interes pentru ocultism, pentru moarte sau pentru cei ce se află în lumea de dincolo.
Trecând pe casa drumurilor lungi le complică acestora planurile de viitor, ideea de vacanță,
călătoriile pe care le fac pe baza unor planuri impuse de ceilalți. Dacă vor consulta din timp aceste
previziuni vor știi exact care sunt momentele în care Luna neagră transformă evenimentele banale
în factori de risc.
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Un alt element interesant care va veni spre vărsător de-a lungul acestui an este cel dat de
Axa Dragonului. Știm că Axa Dragonului are întotdeauna mers retrograd, ne referim la nodurile
mediane, nu la cele adevărate pentru că nodurile mediane fac trimitere la destinul terestru, cel pe
care-l abordăm aici. Cea mai mare parte din an, Axa Dragonului se va afla pe zodiile Berbec Balanță adică pe casele III-IX. Știm că aceste case constituie și domiciliile ale celor două noduri.
Acest element astral îi va îndemna pe vărsători să lucreze foarte bine cu informațiile și să aprecieze
foarte mult educația, cultura, cunoașterea sau să se refere la informațiile care le vin de pe diferite
canale. Invocăm aici elementul inspirație care va predomina în majoritatea conjuncturilor aferente
primelor șase luni ale anului. În octombrie Axa Dragonului trece de pe Berbec - Balanță pe Fecioară
- Pești și atunci vărsătorii înțeleg de ce a doua parte a anului devine un element impus cu scopul de
a-și fixa atenția pe beneficii de factură materială. Ceea ce câștigă trebuie să investească pentru
stabilitatea sa, pentru a aprofunda anumite informații de factură morală, spirituală sau
comportamentală. Schimbarea pe care o vor produce vărsătorii în 2015 va fi una foarte mare, de-a
dreptul esențială și vizează relațiile la locul de muncă, anumite evenimente care se consumă în acest
sector sau pur și simplu traversarea unor episoade ce sunt legate de starea de sănătate ori de ideea în
sine de subordonare, ceea ce vor avea asupra vărsătorului un impact major. Sunt dispuși să învețe
din greutățile proprii însă acum evenimentele se consumă în așa fel încât lasă impresia că a fost
cerută o altă viteză de lucru. Undeva în forul interior, în gândurile cele mai ascunse, vărsătorul a
cerut o altă viteză de lucru și acum se pare că tot acest magnetism astral îl orientează în această
direcție. Cei care nu vor dori să schimbe viteza de lucru nu vor cuprinde între palmele lor atât de
multă apă încât să-și stingă setea de cunoaștere, ci vor ține degetele răsfirate și apa se va întoarce
înapoi la sursa.
Va mai exista peste toate acestea un
episod interesant care va colora existența unui
vărsător dornic de libertate. Dorința sa de
dreptate, care pornește de la poziția lui Jupiter pe
casa parteneriatelor, se va transforma, cu Jupiter
pe casa a VIII-a, din solicitare în aplicație. Dacă
nu obține în prima jumătate anului drepturile pe
care și le cer, în a doua parte a anului va trebui să
învețe lecția umilinței sau smereniei, va fi
constrâns de multe evenimente sociale sa plece
fruntea în fața celui care până atunci l-a crezut
mai slab. Aceasta este o lecție teribilă pentru un
vărsător care dorește să comprime timpul nu
neapărat că nu i-ar ajunge, ci pentru că dorește să
facă din ce în ce mai multe pentru din ce în ce
mai mulți oameni. Astfel, dorința de dreptate pe
care o cere pentru ceilalți se va transforma în sarcini suplimentare pentru un vărsător dornic să
schimbe lumea pentru a avea motiv să trăiască pe mai departe în armonie cu ea.

IANUARIE
Primesc un drept. Contact cu necunoscutul. Aspirații interesante. Doboare un record. Se
implică în parteneriate. Fac o greșeală mare. Se simt bine în grupuri mari. Își admiră creația. Se
asociază cu prieteni noi. Au un bun management al timpului. Au putere de convingere. Participă la
conturarea unui element personal. Evenimente importante. Simt ca le lipsește ceva. Preocupări
pentru greșelile celorlalți. Acuzații. Se simt inferiori. Toleranță. Nu promovează îngrădirea. Se
evidențiază. Progres. Discontinuitate. Parteneriate interesante. Separare.
Vărsătorii încep anul 2015 în forță. Încă din prima zi a anului Marte și Jupiter se vor întâlni
într-o opoziție și, pentru că Marte se află pe semnul lor primesc un drept de care nu știu cum să se
folosească. Având Jupiter pe casa parteneriatelor vărsătorii iau contact în acest an cu o parte din
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planurile proiectele sau aspirațiile asupra cărora au lucrat în anul anterior. Nu vor face totul la
început de an, însă își vor propune ca în acest an să doboare recorduri sau vor atinge culmi pe care
nu au reușit să-l atingă în anii din urmă. Asta înseamnă că își propun să concentreze totul pe
demersuri pentru care acum, la început de an, nu au energia necesară.
Vărsătorii însă sunt firi complexe și dacă își propun ceva vor face tot ce le stă în putere
pentru a atinge acele culmi și nu au regrete dacă nu obții nimic sau doar în parte ceea ce și-au
propus. În 3 ianuarie când Venus intră pe semnul lor devin fermecător atrag atenția și reușesc să
implice și pe ceilalți în genul acesta de proiecte. De altfel, o mare parte a anului 2015 va fi axată pe
această dorință de a impresiona auditoriul prin parteneriate, comunicări, schimburi de experiență
sau proiecte de viitor.
Înțelegem astfel că debutul lunii ianuarie înseamnă pentru vărsături amânarea unei judecății
sau consumarea unui fond de rezervă, a unor resurse pentru a scoate la lumina ceea ce până acum a
fost ascuns. În 4 ianuarie, când Soarele și Pluton se vor întâlni într-o conjuncție, vărsătorii vor
încerca să schimbe la modul brusc, dur, dintr-odată, direcția. Nu este cazul însă să dramatizăm și
nici să ne gândim că s-ar putea acest lucru să fie o greșeală. De multe ori au reacții de genul acesta
și am putea chiar să considerăm că, dacă într-un demers vărsătorul nu are propriul să moment,
propriul său punct de vedere atunci în mod sigur nu va fi mulțumit de rezultat indiferent cum se va
prezenta acesta. Când Soarele și Pluton se vor întâlni într-o conjuncție vărsătorul va arăta care este
adevărata sa forță, care sunt gândurile sale ascunse. Deci acesta va fi momentul său la începutul
lunii ianuarie.
În 5 ianuarie când Mercur le va intra pe semnul lor, unde de altfel se simte foarte bine și
când se va împlini și faza de Lună plină cu Soarele pe casa a XII-a, vărsătorul va încerca să
descopere un secret din viețile celorlalți și cu ceea ce află să se consolideze că viața este dură și că
nimeni nu are un trai ușor. De altfel el are o părere diferită față de traiul comună față de ceea ce
trăiesc ceilalți. Dacă dorințele sale sunt împlinite, dacă edificiul pe care-l construiește poarta
amprenta sa atunci vărsătorul se arată foarte mulțumit de creația sa. Nu trebuie să ne mirăm că din
acest punct de vedere este un narcisist și momentul 5 ianuarie ar putea să șocheze opinia publică, pe
cei din jur, cu astfel de impresii. Luna plină care se împlinește în 5 ianuarie amplifică această
dorință de interiorizare, de izolare sau de abandon a agitației sociale. Având Soarele pe casa a XII-a
și Luna pe casa muncii vărsătorul își va îndeplini foarte repede ceea ce are de făcut la serviciu ori
datoria față de familie, cunoscuți, prieteni asociați și apoi se va izola înconjurat de un maldăr de
cărți sau alergând pe vârfuri de munte, dorind să trăiască viața intens. Intensitatea, pentru vărsător,
acum, la început de ianuarie, are conotații complet diferite față de ce crede majoritatea despre acest
lucru. Relația bună care se construiește între Mercur de pe semnul lor și Saturn de pe casa
prietenilor complică puțin aceste zone sociale. Pe de o parte s-ar putea să nu dispun acum de un
management al timpului foarte bun și nici să aibă suficient de multă răbdare încât să explice
celorlalți crizele prin care trec și de ce trebuie să facă acest lucru. De altfel, este mai puțin important
dacă vărsătorul reușește acum să fie convingător. Important este să ducă mai departe această
pasiune care-l consumă.
Dacă are o atitudine neadecvată, dacă din informațiile pe care le transferă lipsesc idei
importante nu înseamnă că a făcut acest lucru în mod intenționat. Având un picior așezat în lumea
de dincolo și unul în această lume, vărsătorul se așteaptă de la partenerii săi de dialog, că nu
degeaba sunt considerați apropiații lui, să mai gândească și singuri. Tocmai de aceea acum nu are
răbdare să prezinte tot discursul număr academic științific sau școlarește. Se așteaptă ca partenerii
săi de dialog să înțeleagă printre rânduri sau să reconstituie anumite idei pe care din lipsă de timp nu
le pot insera în discurs.
Momentul 10 ianuarie, când Junon se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, se va
traduce pentru vărsător ca o oportunitate de deschidere către un parteneriat neobișnuit. Leul nu
poate interveni, ca gazdă asteroidul lui Junon, cu evenimente neobișnuite. Poate participa la
conturarea unui element personal într-o suită de evenimente care iese din logică sau din schemă.
Elementul neobișnuit va reuși să se contureze prin impactul pe care creația personala o are asupra
mediului de apartenență. Cu alte cuvinte vărsătorul nu-și propune acum să facă ceva ieșit din comun
însă obțin acest lucru și doar în sectorul parteneriatelor.
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În 12 ianuarie când Marte era trece pe casa doua vărsătorii vor reuși să fie puțin mai calculat
și să încerce să se detașeze de această agresivitate potențială care îi pune tot timpul pe drumuri. Nu
se știe dacă vor reuși așa cum își propun sau conform așteptărilor celor din jur. Căutările
vărsătorilor, în anul acesta, sunt atât de intense și de puternice, au un debut atât de interesant încât
ceea ce se întâmplă cu trecerea lui Marte pe casa a II-a va face altceva decât să le arate că mai au
câteva variante de încercat nu neapărat că a sosit momentul să se liniștească.
Asta înseamnă că relația bună lui Venus cu Uranus de pe casa drumurilor scurte
prefigurează ceea ce urmează să se întâmple pentru vărsător la începutul lunii februarie. Vor dori să
fie altfel decât ceilalți, dar de această dată nu vor face paradă nu vor șoca opinia publică încercând
să atrag atenția doar asupra acestor elemente. Marte pe casa a II-a îi îndeamnă, așadar, să facă fapte
bune, să se implice în evenimente constructive, să participe la prosperitatea familiei și să lase
impresia că s-au strâns de pe drumuri. Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple atât de
repede. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că relația bună a lui Venus de pe casa I cu Uranus de
pe casa educației primare le atrage atenția vărsătorilor asupra unor detalii. Nu vor spune ce au văzut,
ce au înțeles și nici ceea ce cred în acest moment că le lipsește. Se vor implica în acțiuni concrete,
vor muncii mai mult vor fi mai serioși în ceea ce au de făcut și nu vor spune nimănui care este
adevăratul motiv pentru care fac acest lucru.
În 15 ianuarie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Junon iar Marte într-o relație
proastă cu Saturn, abilitățile lor de aventurieri trec într-un plan secund. Se vor ocupa acum de
cultură, de cunoaștere, de schimb de experiență și vor fi mult mai preocupați de greșelile
partenerilor nu pentru ai acuza, nu pentru a-i face să se simtă inferiori, ci pentru a-i ajuta să
depășească un impas. Este posibil ca asta să însemne anularea unor experiențe personale. Vărsătorul
se preocupă mai mult din a fi neobișnuit, din a ieși din scheme din reguli pentru a se simții liber
decât să tolereze greșelile celor din jur. Li se pare lipsit de importanță să îți consumi timpul pentru
acest lucru. Fiecare trebuie să-și poarte de grijă pentru propriile greșeli, nu trebuie partenerul de
dialog, dacă tot a avut de suportat teroarea celuilalt, să-și mai consume o altă perioadă de timp
pentru a-l ierta. Așa după cum se constată vărsătorul nu va dori să se încadreze în regulile
cunoscute, obișnuite sau acceptate de societate. 15 ianuarie va constitui un debut în a arăta cum
gândește, în ce mod și care este rostul acestui mecanism mental pe care îl iubește atât de mult.
17 ianuarie când Uranus și Junon se vor afla într-o relație bună raportul de forțe se schimbă
și este posibil ca vărsătorii care le știu pe toate să primească din jur o lecție dură despre toleranță.
Dintre toate zodiile, vărsătorul este cel care poate tolera cel mai ușor ceea ce se întâmplă cu ceilalți.
Am mai spus acest lucru și îl voi spune ori de câte ori este nevoie - riscă să repete o eroare de mai
multe ori nu doresc să se corecteze și devin intransigenți. Nu face acest lucru pentru a acuza pe, ci
dorește ca prin prezența sa fiecare să se simtă liber, așa cum se simte el însuși. Această idee este
periculoasă pentru o societate care promovează îngrădirea. Și tocmai de aceea, 19 ianuarie când
Venus și Jupiter se vor afla într-o relație foarte proastă, vărsătorul ar putea să iasă în evidență prin
acest comportament antisocial. Din nou spun, pentru că noi studiem astrologia, știm că vărsătorul
acum nu dorește să se pună împotriva curentului, nu dorește să sfideze pe nimeni, ci arată cum este
toleranța și care este argumentul său pentru ca fiecare să aibă un loc bine delimitat sub soare.
În 20 ianuarie, când Soarele se pregătește să le intre pe semnul lor, reușesc să devină mult
mai expliciți prin ceea ce gândesc și mult mai ușor de înțeleși prin ceea ce spun. Ziua de 20 ianuarie
și în cazul vărsătorilor, ca și în cazul celorlalte semne zodiacale, reprezintă un element de graniță
între anumite obiceiuri gânduri sau aspirații pe care individul le-a adus cu sine din anul anterior și
ceea ce urmează a se împlini în anul acesta. De altfel, imediat ce Soarele a intrat pe semnul lor, se
va împlini și Luna nouă. Curioși cum sunt din fire, vor reuși să scoată în evidență pe de o parte firea
lor neobișnuită, iar de partea cealaltă să ofere celorlalți un exemplu practic. Nu doar Soarele și Luna
se întâlnesc într-o conjuncție, ci și Neptun cu Marte însă aceștia din urmă își consumă aspectul
astral pe casa hrănirii, pe casa a II-a și îi ajută pe vărsători să arate că au în continuare resurse
puternice nu pentru a se implica într-un război, ci pentru a-l anula.
Totuși nu înseamnă că în această perioadă sunt cu totul dezinteresați de rezultatul acțiunilor
lor. Ceea ce se întâmplă pe casa a II-a, prin accentuarea acestui sector, arată că sunt atașați de
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rezultatele muncii lor și vor neapărat să fie apreciați prin ceva concret. Cu alte cuvinte, de această
dată, nu mai sunt atât de indiferenți ori de detașați de ceea ce au de făcut.
În 21 ianuarie, când Pluton și Axa Dragonului își vor împlinii un unghi negativ, despre care
știm că are un impact negativ asupra tuturor zodiilor, vărsătorul se va pregăti pentru o călătorie
ciudată ce va dura trei săptămâni. Mercur va intra în mers retrograd, inițial îndemnându-l să rupe o
înțelegere, apoi atrăgând atenția asupra firii sale pe care nu știe să și-o afișeze așa cum trebuie. Apoi
are de parcurs o relație bună între Soare și Saturn și va căuta în jur modele la care să se raporteze.
Este posibil ca vărsătorii copii care sunt plecat de-acasă să se întoarcă spre părinți cu brațele
deschise cu sentimente calde și să impresioneze familia așa cum nu a făcut-o până acum. Vărsătorii
părinți vor avea nostalgii față de vremurile pe care nu l-au trăit intens și vor căuta să-i implice pe cei
din jur în a completa acest sector care pare gol sau care lipsește din albumul de fotografii.
În 27 ianuarie, când Venus le va intra pe casa a II-a, își vor schimba atitudinea,
preocupându-se, nu atât de mult de gândire, de frumusețea ideilor, cât de corpul fizic sau de
frumusețea pe care o arată celorlalți prin mișcare prin gesturi prin vorbe sau prin accesorii ori
vestimentație. Nu urmăresc în mod special o linie aparte pentru că vărsătorul este neobișnuit și prin
combinațiile pe care le face, dar și prin ceea ce urmărește cu aceasta. Mercur se va afla acum, prin
retrogradare, într-o relație destul de bună cu Axa Dragonului și dacă vor fi întrebați de ce
procedează așa, vor avea explicații și nu va știi nimeni în afară de el că traversează discontinuități în
transmiterea unei idei, în menținerea logicii sau în construirea într-un mod inteligibil a unui discurs.
De altfel, nici nu este important ca auditorul să participe prea mult la ceea ce se întâmplă cu
el. Pentru că Mercur retrograd se află într-o relație bună cu Uranus din Berbec și acum învață și, nu
oricum, ci învață rapid, sunt ca un burete care absoarbe totul din jur și vor observa că sunt și foarte
inspirați pășind spre anumite sectoare sociale sau către anumite persoane în așa fel încât la finalul
lunii ianuarie să se simtă mult mai bogați și mulțumiți cu ceea ce au învățat, observat s-au acumulat.
Pentru că Soarele se află în continuare pe semnul lor opoziția cu Junon de pe zodia Leu le
poate aduce tulburări în cuplu sau conflicte cu o autoritate. Nu acceptă să li se impună și pentru că
Venus se află într-o relație proastă cu Saturn, dacă această impunere vine din partea unui prieten
care până în acest moment a avut o altă atitudine și participă împreună cu vărsătorul la fenomenul
social de pe poziții egale, atunci se simte dezamăgit, vrea să renunțe la acest parteneriat și să se
orienteze către altceva. Nu este cazul sa aibă acum decizii radicale deși relația bună dintre Marte și
Pluton îi va încuraja să se desprindă de aceste raporturi, să alunece pe o pantă și să îi lase pe aceștia
cu marfa în soare. Finalul lunii ianuarie, când se va împlini și o relație proastă dintre Mercur și
Junon, dar și o conjuncție dintre Marte și Chiron, vor considera că separarea de aceste relații
reprezintă un semn de care obligatoriu trebuie să țină cont. Sunt avertizați că Mercur acum este
retrograd și s-ar putea ca aceste idei, aceste certitudini, să fie înșelătoare.

FEBRUARIE
Se schimbă calitatea vieții. Remodelare. Fac schimbări importante. Se plictisesc repede.
Probleme cu firea. Depășesc o barieră. Se pun în pielea unui personaj. Experiențe neobișnuite.
Accept recomandări. Analizează un dezechilibru sunt eficienți la locul de muncă. Experiențe
personale. Sunt creativi. Au motive personale pentru a se liniștii. Progresează. Au alternativă. Nu
sunt răspunzător pentru ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Vor să-și ofere ajutorul. Au inima deschisă.
Se bucură. Dificultăți cu un adversar. Sfidează valorile timpului. Nu vor să-și schimbe programul
de lucru.
Unora s-ar putea să nu li se pară nimic neobișnuit din conjuncția lui Uranus cu Coada
Dragonului, însă această conjunctură astrală le modifică substanțial calitatea vieții și o parte din
gândurile sau aspirațiile unui individ se selectează pe baza unor criterii pe care le-au considerat
greșite ori au vrut să le uite. Vărsători acum au parte de o remodelare a voinței personale și se
trezesc dintr-o dată că lucruri pe care nu l-au văzut în preajmă le atrag atenția și le consideră
esențiale. Asta înseamnă acum contactul cu trecutul pe care l-au ignorat. Ușurința cu care le observă
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pe acestea și care reușesc să treacă dincolo de un confort construit prin ignorare sau detașare își va
pune amprenta asupra ceea ce vor avea de înfăptuit de-a lungul acestui an.
În prima zi a lunii februarie se va împlini și conjuncția lui Venus cu Neptun și asta înseamnă
că se va pune la cale un plan. Acest plan s-ar putea să-i imobilizeze foarte mult și să le arate că au
de lucrat mai mult decât au crezut la începutul anului sau au de înfăptuit lucruri care implică viziune
de ansamblu combinată cu elemente de rutină sau de detaliu. Pot să fie analitici însă le displace total
se repete aceeași acțiune, se plictisesc repede și din această cauză lasă impresia că deviază foarte
ușor de la schemă stabilită inițial. Valorile pe care un vărsător dorește să le promoveze acum sunt
susținute, nu atât de conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului, cât mai ales de relația bună pe care
Soarele o are cu Axa Dragonului. Prin acest raport se mediază o problemă de fire, de temperament,
de caracter oferindu-le vărsătorilor explicații. Prin ceea ce se întâmplă în jur, prin conflictele pe care
ceilalți le parcurg, vărsătorul nu poate să trăiască, se simte inspirat, încurajat sau ajutat să meargă
mult mai departe cu ideile, cu noțiunile și să doboare anumite bariere pe care până acum le-a
considerat de netrecut. Unul din elementele cele mai dificile ale începutului de luna februarie va fi
dat de opoziția lui Venus cu Luna neagră care se transpune, ca și în cazul altor unghiuri, printr-un
avertisment. Se întâmplă ceva într-o zonă nevăzută și acest nativ trebuie să țină cont. Dacă luăm în
calcul și faptul că Pluton, dar și Luna neagră se află acum pe case de finalitate, vărsătorul ar putea
să se simt în continuare zdruncinat de experiențe legate de moarte, de iluminare, de cercetări
ezoterice ori de înțelesuri aparte pe care nu le poate explica, ci le trăiește în modul său specific.
Vor exista oameni în jurul vărsătorului care vor spune că a sosit momentul să se mai
relaxeze, să nu mai bage în seamă atât de mult ceea ce se întâmplă în jur și să ia lucrurile mai în
ușor. Asta se întâmplă pentru că vărsătorii au noroc și recomandările acestea sunt ceea ce au cu
adevărat nevoie. În 6 februarie, când se va împlini opoziția lui Jupiter cu Soarele de pe semnul lor,
vor constata că dacă au ținut cont de recomandările celor din jur, dacă s-au mai relaxat, dacă au luat
lucrurile în ușor și nu s-au aruncat cu capul înainte, așa cum îi îndeamnă Uranus de câțiva ani, vor
face față unei confruntări. Chiar dacă volumul de lucru este mare, chiar dacă anumite probleme ale
trecutului care vin spre ei îi dezechilibrează, nu vor cădea, vor reușit să vadă în continuare foarte
departe, să fie puternici, încrezători în forțele proprii și eficienți la locul de muncă.
Pe 8 februarie când Venus și Pluton se vor întâlni într-o relație foarte bună, vărsătorii ar
putea să înțeleagă de ce li s-a recomandat acest lucru, care sunt experiențele personale ale celor care
au ajuns la această concluzie. Le va plăcea mult ceea ce descoperă în acești oameni și prin schimbul
de idei, prin informațiile pe care le obțin de la aceștia vărsătorii se vor vindeca sufletește, moral sau
chiar trupește, reușind să își ajusteze criteriile de evaluare și modul cum îi apreciază pe cei din jur.
Astfel, relația bună care se construiește între Venus și Chiron ar putea să îi ajute pe vărsători
să depășească un obstacol personal despre care, în luna ianuarie, nu au putut vorbi cu nimeni. Asta
înseamnă că au șansa acum să fie ajutați în a-și cultiva un talent, în a-și manifesta creativitatea pe
care nu au reușit să o exprime până acum. Chiar dacă ideile lor sunt răvășite, chiar dacă
retrogradarea lui Mercur îi tulbură acum pe începutul lunii februarie îi ajută să evalueze altfel
evenimentele sociale și să găsească motive personale pentru a se liniști.
Pe 10 februarie Mercur va reveni la mersul direct și o parte a acestor idei, o parte din
direcțiile pe care nu au reușit să le finalizeze sau poate nu le-au înțeles așa cum trebuia, intră pe un
făgaș normal. Puterea, aceea care îi fascinează pe vărsători prin modulație, prin rafinament sau prin
caracterul ei neobișnuit, va spori și îi va ajuta să rezolve probleme din viețile celorlalți. De această
dată vărsătorii se dovedesc utili celorlalți. Consideră că au acumulat suficient de multă experiență și
de această dată trebuie să o folosească pentru ceilalți.
Abia acum, la mijlocul lunii februarie, când Mercur va reveni la mersul direct, va înțelege că
lucrurile acestea nu sunt la voia întâmplării și că au o misiune, le este predestinat să joace un rol
important în viețile celorlalți. Este important și pentru ei să participe cu toată forța la a contura
anumite evenimente în viețile celorlalți pentru că, în felul acesta, își conturează și mai bine un
traseu pe care trebuie să îl urmeze de-a lungul acestui an. În primul rând, vor observa o eroare de
calcul pe care au făcut-o de-a lungul acestui traseu existențial, poate în ultimii ani sau poate de-a
lungul întregii vieți, pe care au așezat-o până acum lângă nedreptate sau lângă abuzuri. Unii vor
considera că au iubit prea mult uitarea sau a privit-o pe aceasta ca pe-un medicament. Acum se văd
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pornind la luptă, prinși, fără să își dorească, într-un război între două tabere și trebuie să medieze.
Vărsătorul se pricepe bine să facă acest lucru chiar dacă uneori nu are suficient de mult tact.
Compensează lipsa de tact prin inspirație și va reuși să facă o impresie foarte bună, iar edificiul pe
care-l construiește va fi unul încărcat de o mare semnificație.
Nu înseamnă că dacă fac ușor anumite lucruri sunt în afara frământărilor interioare. Își vor
pune întrebări se vor gândi la rolul pe care ar trebui să-l îndeplinească în viețile lor sau în viețile
celor din jur și se gândesc și la o alternativă. Unii vor încerca să tatoneze, să încerce marea cu
degetul, să vadă ce se întâmplă dacă nu fac așa cum le este recomandat sau ce se întâmplă dacă nu
ascultă de sugestia astrelor. Vărsătorul este liber și va observa că nu se întâmplă nimic rău cu ei, dar
ar putea să se întâmple cu ceilalți. Nu sunt răspunzători pentru ceea ce se întâmplă cu ceilalți, dar
dacă au sufletul bun și dacă până acum s-au ocupat de lucruri de genul acesta ar fi bine să treacă în
etapa următoare, adică nu doar să simtă frumos și înălțător față de cineva din preajmă, ci să se și
comporte ca atare.
Luna nouă care se întâlnește 19 februarie, cu puțin timp înainte ca Soarele să treacă în zodia
Pești, adică pe casa a II-a reprezintă ultimul episod pe care trebuie să-l parcurgă vărsătorii cu
Soarele pe semnul lor. Acesta se traduce prin contactul cu alte informații. S-ar putea ca aceste
informații, în acest moment, să treacă pe lângă ei, să nu aibă atâta greutate însă vor vedea că de-a
lungul anului anumite episoade pe care le vor traversa în primăvară sau în vară, adică în perioada de
retrogradarea lui Saturn de pe casa prietenilor sau de pe casa imaginii publice, vor face ostentativ
trimitere la ceea ce s-a întâmplat în a doua jumătate a lunii februarie.
Trecerea Soarelui pe casa a II-a înseamnă preocupări față de muncă, față de stabilitate
materială, dar și față de anumite cheltuieli pe care vărsătorul vrea dintr-o dată să le facă. Dacă
Marte pe casa a II-a însemnat acumulare, Soarele pe casa a II-a înseamnă cheltuială. Nu trebuie să
dea socoteală nimănui cât câștigă și cum își împarte banii, important este că acum vărsătorul își va
face o bucurie, își va face un cadou și îl va arăta la toată lumea, se va bucura și va dori ca și
persoanele din jur să participe la bucuriile sale. Asta înseamnă că participă la modificarea calitativă
a vieții sale și bucuria sa va fi direct proporțională cu bucuria pe care a provocat-o anterior celorlalți
prin ajutorul necondiționat pe care l-a oferit.
În 20 februarie Marte le trece pe casa comunicării și la puțin timp și Venus va intra în
aceeași zodie, îndemnându-i pe vărsători să treacă la acțiune. Dacă până acum, de la începutul
anului, vărsătorii a fost cumva circumspecți, adică au acționat cu o oarecare rezervă considerând că
poate nu este pregătit sau poate nu are suficient de multe cunoștințe, accentuare zodiei Berbec, prin
aceste două planete individuale, în situația în care Uranus, guvernatorul lor, se află de câțiva ani
acolo, îi scoate la rampă. Vom vedea vărsători care dintr-o dată vor scoate din tolba cu săgeți tot
ceea cea mai prețios și vor răspândi în jur foarte multă mirare. Este posibil ca acest lucru să se
producă în urma unui conflict. Vărsătorul să fie provocat și să arate că nu este bine să te pui cu un
om pentru care libertatea este obiectiv principal. Confruntările la care participă vor avea această
componentă a neîngrădirii ceea ce îl va pune în dificultate pe adversar.
Momentul de conjuncție din 22 februarie între Venus și Marte se încadrează în același
registru al activării celor două corpuri cerești pe zodia Berbec. Vărsătorul vrea să fie pionier, vrea să
își exprime dorințele la o scenă deschisă însă până acum nu a avut oportunitatea să facă acest lucru.
Acum are și încredere în sine, se simte și puternic, iar relația bună dintre Saturn de pe casa
prietenilor, cu Junon de pe casa parteneriatului, scoate în evidență un vărsător care sfidează valorile
timpului. De această dată însă va primi și susținerea anturajului, iar dacă au fost probleme în a-și
stabili un reper sau nu a avut finanțarea necesară, auditoriul acum, dintr-o dată, îndeplinește toate
condițiile și poate porni cu viteză maximă către ținta stabilită în viitor. Viitorul pentru vărsător
devine prezent și iată cum dintr-odată acest nativ reușește să atragă atenția asupra firii sale sau
asupra informațiilor pe care le prezintă, lăsând impresia că nu există o etapă preliminară pentru a se
îndeplini această condiție.
Relația proastă a Soarelui cu Saturn se referă mai curând la semne de întrebare pe care
vărsătorul le are față de resursele pe care ar trebui să le folosească, pentru aceste demersuri. Se
gândește că poate n-ar trebui să consume de la el sau vrea să pornească pe acest traseu, dar să nu-i
trezească nimeni cu noaptea în cap, să nu-i schimbe nimeni programul de lucru, ci să se facă în așa
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fel încât toate aceste lucruri personale, toate aceste tabieturi pe care le iubește foarte mult, să nu-i
fie deranjate.
Acum depinde de o campanie, de o persoană care să se ocupe de toate acestea, de un
consilier înțelept care-i spune încotro să o ia. Pe parcurs, în special după ce Saturn va intra în mers
retrograd, vărsătorul va vedea că lucrurile se vor schimba. Acum însă se bucură că toate condițiile
sale sunt îndeplinite.
Finalul lunii februarie îl pune pe vărsător pe drumuri însă aceste drumuri nu se referă
neapărat la deplasări fizice între două puncte, cât se referă mai ales la drumuri existențiale. Marte și
Venus se apropie cu pași repezi de Coada Dragonului și pentru că acolo se află Uranus, își va pune
întrebări despre scopul vieții sale și despre cât de important este demersul în care se implică acum.
Unii vărsători, în special cei care se preocupă de domeniile ezoterice, vor avea momente de
iluminare și se vor deschide către o lume nevăzută de unde să primească informații speciale, să fie
inspirați sau să primească sugestii despre cum ar trebui să procedeze în această perioadă. Este
posibil ca la revenirea din acea stare de reverie, la primul contact cu mercantilismul acestei lumi, cu
oamenii care sunt înglodați în datorii sau preocupați de câștigul material, să uite, să piardă o parte
din savoarea acestei lumi subtile pe care a cunoscut-o și să se piardă cu firea. Chiar dacă se
întâmplă lucrul acesta, o mare parte din informațiile obținute prin contactul cu o lume nevăzută sunt
prezente în subconștientul său și de fiecare dată când va dori se va mobiliza în direcția aceasta
pentru a le accesa.
Știm din prezentarea generala a acestei zodii ca vărsătorul oricât ar fi de puternic implicat în
această lume nu se va desprinde niciodată de plăcerea de a visa, de o stare imaterială aparte care-l
translatează într-o clipă într-o lume nevăzută. Finalul lunii februarie va arăta celor din jur faptul că
vărsătorul este în permanență conectat la ceea ce se întâmplă dincolo. De aceea poate face atât de
ușor surprize plăcute, se poate oricând întoarce din drum pentru că, de fapt, zona în care activează
este o zonă cunoscută, impregnată cu puterile sale sau de o inspirație aparte.
Chiar dacă există și vărsători care nu sunt conștienți de faptul că sunt inspirați, care mai au și
defecte pe care le iubesc foarte mult, adică profită de naivitatea celorlalți și își consumă timpul doar
pentru a vinde iluzii sau pentru că sunt lăsați să vorbească la nesfârșit, cei mai mulți dintre vărsători
au un bun-simț aparte, imaterial de care ar trebui să ne molipsim cu toții.

MARTIE
Atac. Repercusiuni interesante. Lucrează la capitolul impresie. Continuitatea unor proiecte
ample. Desființarea unui adversar. Schimbă planurile de viitor. Sunt admirați. Ascultă opinia
celorlalți. Sunt deschiși. Așteaptă să fie iubiți. Se sperie că o întâmplare nefericita ar putea să-i
pună într-un con de umbră. Se ridică deasupra celorlalți. Antrenament. Lucrează la imagine. Se
detașează ușor. Lasă prejudecățile în urmă. Intuiesc foarte bine. Suferă pentru ceilalți. Reorientare.
Respect. Primesc laude. Depășesc un obstacol. Probleme cu nervii. Nu acceptă o schimbare.
Depășesc o barieră majoră.
În luna Martie vărsătorii trec la atac. În primul rând au de parcurs o relație foarte bună între
Jupiter și Saturn și care îi va mobiliza foarte mult pe linia parteneriatelor, reușind astfel să se
impună în fața unui grup de oameni în situația în care nu are niciun avantaj și nimeni nu se aștepta
ca un vărsător să poată face o astfel de impresie.
În prima zi a acestei luni, când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră,
vărsătorul s-ar putea să piardă un bun, să fie pus în dificultate și pentru că nu se aștepta deloc la
această tulburare, să fie îngrijorat față de stabilitatea sa, față de starea de sănătate ori față de mersul
lucrurilor de care este acum foarte preocupat. De această dată, nu doar Soarele se află într-o relație
proastă cu Luna neagră, ci și Mercur, aflat în continuare pe semnul lor și în opoziție cu Jupiter.
Opoziția lui Mercur cu Jupiter arată vibrații stranii, tensiuni mai vechi care sunt aduse acum în
centrul atenției, mai ales pentru că Jupiter se află de ceva timp în mers retrograd și, de pe casa
parteneriatelor, îi incită pe adversarii vărsătorului să le spun acestora tot felul de lucruri neadevărate
sau poate chiar să-i jignească.
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În 2 martie când Venus va trece prin Coada Dragonului îi vom vedea pe vărsători trecând la
atac. Dacă au puterea prin funcție sau atitudinea, dacă se simt susținuți de grupul de apartenența ori
încurajați să ia cuvântul atunci vor profita de ocazie și vor abuza de puterea ce o au pentru a se
impune. În 3 martie când Jupiter și Uranus vor împlini o relație pozitivă, vor reușit să-și impună
respectul față de ceilalți. Jupiter se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului reușind să
medieze tendința Nodurilor. Pentru că are mers retrograd, această mediere este condiționată de ceea
ce se întâmplă pe casa a III-a, pe casa educației primare. Dacă vărsătorul nu lăsa loc partenerului de
dialog să-și spună opinia, să se exprime într-un mod anume, atunci condițiile pe care le pune vor
obține rezultate de moment însă nu vor putea să se mențină în viitor. În momentul acesta vărsătorii
cred că au obținut un succes prin atac direct sau prin desființarea adversarului. În egală măsură
acum vor putea vedea și modalitatea prin care adversarul va reacționa pentru a-l învinge pe vărsător.
Totuși, nu este cazul să anunțăm o înfrângere înainte ca adversarul să se demonteze, să se
mobilizeze. Vărsătorul este plin de surprize și din 5 martie când Venus și Pluton se vor afla într-o
relație negativă acesta ar putea să schimbe planul de atac să treacă într-un nou registru și să dea
mâna cu adversarii de altădată pentru că își descoperă împreună cu aceștia un adversar comun. Pe
principiul dușmanul dușmanului meu îmi este prieten, vărsătorul va reuși pe Luna plină din 5 martie
să transforme risipa în avantaj și să se pregătească pentru a face față unor evenimente nefericite.
Mult mai câștigat sau mult mai eficienți pe acest tronson vor fi vărsătorii care activează întrun plan inferior, care au funcții de conducere care ocupă poziții în aparatul administrativ sau care se
ocupă de afaceri. Aceștia care sunt mult mai puternic înfipți în planul material se vor simți
mobilizați de aceste impulsuri astrale să-și apere avuția, nevoile, neamul, să se pregătească pentru a
face față unui val de acuzații nefondate sau poate chiar să-și construiască apărarea într-un proces.
Modul în care acționează încă de pe acum arată că le este teama și nu este puțin lucru să vezi un
vărsător care tremură. În general vărsătorul este un exemplu pentru ceilalți în materie de încredere
în sine. Chiar și atunci când greșește el se uită în oglindă și își admiră un fir de păr care iese din
decor și care îl prezintă pe acesta ca pe un personaj ieșit din comun, demn de admirat, așa cum îi
place cel mai mult. Încrederea sa în sine este proverbială în tot zodiacul și momentul acesta de
teamă este cu adevărat ieșit din comun.
Mulți vărsători care simt acum că teamă le îngheață sângele în vene se vor gândi că au ajuns
în punctul acesta delicat pentru că au risipit. Relația bună care se construiește între Marte din
Berbec și Jupiter retrograd din Leu îi va face pe aceștia să se întoarcă către personajele pe care le-a
umilit, cerând explicații, ascultându-le opinia. S-ar putea ca acum să fie prea târziu și energia care a
fost pierdută să nu mai poate fi recuperată. Însă cei care nu sunt născuți în această zodie se vor uita
către vărsător cu ochii larg deschiși, încercând să înțeleagă de ce procedează în felul acesta. Este o
pierdere de vreme să-și pună astfel de întrebări. Vărsătorul nu se va justifica și chiar dacă i se va
cere o explicație suplimentară nu va fi în stare să ofere.
Momentul acesta de zdruncin intern pentru vărsător va dura mai mult decât crede și în 12
martie, când Marte se va afla într-o relație proastă cu Pluton, vărsătorul va observa că aceste
conflicte interne ies la suprafață. Adică zdruncinul său este văzut și de ceilalți și un adversar care
abia așteaptă să vadă un vărsător că se dezechilibrează puțin pe punte va sării repede și sub
pretextul că-l ajută să treacă de partea cealaltă îl va împinge în apă. Ceea ce se va întâmpla în
preajma zilei de 12 martie poartă amprenta unor conflicte mai vechi pe care vărsătorul nu a putut să
le anticipeze sau pe care le-a pierdut din vedere. Acum s-ar putea să piardă.
În 13 martie când Mercur va intra pe casa a II-a și vărsătorul va considera că este mult mai
bine să se retragă în bârlogul său și să-și vadă de durerile personale pentru că de la sine acestea nu
trec. Ar putea, dintr-o dată, să intre într-un con de umbra și să se lase învăluit de un sentimentalist
bolnăvicios, adică să combine nostalgia, melancolia, cu drama și să le prezinte pe acesta ca dovezi
de dezamăgire. Din nou, nu va putea nimeni să-l scoată pe vărsător din această stare, îl va face să
zâmbească, îl va distra, îl va face să râdă sau să se simtă bine că a fost scos din casă și dus la o
plimbare. Ceea ce îl nemulțumește pe vărsător acum nu poate fi rezolvat cu lucruri atât de mici. Are
nevoie de o schimbare majoră în viața sa, are nevoie să nu piardă oameni, să nu piardă averea, să nu
își piardă funcția, are nevoie să fie recunoscut la scenă deschisă, să îi fie apreciată imaginea socială
nu să fie distrat pentru 5 - 10 minute sau pentru o după-amiază.
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În 14 martie Saturn va intra în mers retrograd până pe 2 august și elementul noutate va intra
și el într-un con de umbră. De această dată vărsătorii nu vor resimți cu atât de multă duritate
pericolul care plutește în jurul lor. Pentru că sunt în general sociabili și pot vorbi frumos, sunt
deschiși, le place să fie antrenați și se lasă implicați în tot felul de evenimente chiar dacă sunt
riscante, cât timp Saturn se va afla pe casa prietenilor, adică pe casa analogă zodiei lor, se vor simții
bine. Cât de curând Saturn, prin retrogradare, va intra în scorpion pe casa imaginii sociale și abia
atunci vărsătorul s-ar putea să da de greul pe care îl intuiesc acum.
Problema intuiției referitor la aceste informații negative va deveni foarte importantă pentru
un vărsător în preajma zilei de 16 martie când Mercur de pe casa a II-a se va afla într-o relație
proastă cu Saturn, abia intrat acum în mers retrograd. Ceea ce intuiesc le oferă un neastâmpăr, o
agitație și vor fi tentați să se opună tuturor, să fie Gică Contra, să arate că sunt în conflict cu ceea ce
nu acceptă sau nu seamănă cu ceea ce cunosc ei. Asta înseamnă că vor avea și un comportament
ciudat adică vor ridica probleme care nu au soluție sau doar pentru a-i pune în dificultate pe cei care
ar trebui să găsească soluții și nu sunt în stare.
Pe 17 martie Uranus și Pluton își vor definitiva din nou careul pe care-l formează de ceva
vreme și aceste informații devin periculoase. Nu se vor transforma în evenimente concrete cu un
caracter atât de periculos pe cât de dificil este mesajul. Vărsătorii însă sunt avertizați că Pluton pe
casa a XII-a nu este deloc puțin lucru și dacă nu se detașează de acele mânii vechi pe care este
posibil să le ducă cu ei de la începutul vieții, dacă nu se purifică din punct de vedere moral sau
sufletește, dacă nu lasă prejudecățile în urmă, dacă nu devin imaculați așa cum sunt invitați de
Pluton de pe casa a XII-a să devină, dacă nu se detașează de nevoia de recunoaștere socială,
materială, de anumite bunuri, atunci pericolul pe care-l intuiesc și care acum nu se transpune într-un
eveniment concret le va înmulți numărul dușmanilor și la un moment dat, poate chiar spre finalul
anului, când guvernatorul lor își va reveni din mersul retrograd, să se confunde cu probleme pe care
să le ducă cu ei în anul următor și care să-i adâncească și mai mult în nemulțumire, conflicte cu cei
din jur sau depresie. Conjuncția pe care Mercur și Neptun o vor împlinii pe casa a II-a, în situația în
care Mercur va avea prin această zodie un tranzit foarte rapid, pregătește ceea ce vine din partea
planetei Venus, proaspăt intrată pe casa familiei. Intuiesc că ar trebui să se reorienteze sau poate li
se spune în mod implicit acest lucru însă nu doresc să facă asta decât dacă le este garantată liniștea,
dacă le este respectat programul de lucru dacă le este acceptat un moft sau respectat tabietul.
Trecerea Soarelui în zodia Berbec, adică pe casa comunicării, le aduce acestora un suflu
nou, reușind să facă o selecție mult mai puternică, mai bună, mai eficientă, mai puternic asupra
informațiilor pe care trebuie să le folosească de-a lungul acestui an. Este posibil ca acest lucru să fie
făcut în urma unei provocări, fiind acuzați că nu sunt în stare să facă ceva anume, nu mai pot face
față unui probatoriu sau nu au cu ce se lăuda. În fața unei provocări de genul acesta vărsătorul își
desface rucsacul și scoate de acolo lucruri impresionante. Pe 22 martie când Mercur se va afla într-o
relație bună cu Pluton, vărsătorul s-ar putea să facă apel la un nu mod de comunicare. Se preocupă
de ceea ce se află într-o zonă necunoscută, nevăzută sau la care, până acum, nu a avut acces. Este
posibil ca drumul acesta către elucidarea unui mister să treacă prin curtea unui adversar, să fie
nevoie să se certe din nou cu cineva ori să poarte o discuție în contradictoriu. Acest lucru nu este un
impediment pentru un vărsător care oricum în cele mai multe din situații are încredere în sine sau
știe să-și selecteze ceea ce îl incită și mai mult sau ajută să depășească un obstacol. De această dată
însă multe din evenimentele pe care le parcurg sunt traumatizante, misterul spre care se orientează
este ușor de elucidat și au nevoie să se mobilizeze mai puternic cu mai mulți nervi, cu mai multă
determinare.
Pentru a avea certitudinea că se ocupă de niște lucruri importante vărsătorul are nevoie acum
de un rezultat concret. Înainte de a ajunge la finalitate va dori să se întoarcă tot timpul peste umăr să
vadă alături de el o persoană de încredere. Unii vor avea nevoie să semneze un act, vor avea nevoie
să își stabilizeze sentimentele printr-o căsătorie sau printr-un cadou, ori să se mute împreună cu
persoana iubită. Lucrurile acestea vin pentru anturaj ca o lovitură puternică deoarece numai ce se
obișnuise cu o schimbare în viață ca acum va trebui să facă efortul din nou să se obișnuiască, poate
cu o schimbare mult mai importantă, mai agresivă sau mai ciudată.
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Finalul lunii februarie înseamnă pentru vărsător o altă provocare. De această dată inspirația
sa va trebui să fie împărțită celorlalți, adică să fie cooptați și întrebat dacă le este util ceea ce le este
oferit. Acest lucru nu-i este specific vărsătorilor pentru că de regulă nu țin cont de părerea celorlalți
atunci când au de oferit ceva. Dar, în ciuda a ceea ce știm noi din astrologia natală, acum se va
consulta cu cei din jur și acesta va fi marele sau noroc al anului 2015. Prin acest gen de comunicare,
prin faptul că procedând așa coboară standardul și se integrează în comunitate va arăta că viziunea
sa asupra vieții este foarte practică. Prin această apropiere de cei dragi, prin această fuziune a ideilor
sale cu ideile celorlalți reușesc să pună bazele unor relații de durată. Cu toate că acum Saturn se află
în mers retrograd și prieteniile vărsătorilor vor fi puse sub semnul întrebării, în primul rând de ei și
apoi de cei din jur, ceea ce se consumă la finalul lunii martie este important pentru destinul lor.
Relația bună care se construi ești între Venus și Pluton arată că în adâncul sufletului simte
complex și dacă face gesturi de genul acesta, dacă se apropie de ceilalți pentru a se implica în
procesul de inspirație pe care îl realizează cu atât de mare eficiență dorește să depășească o barieră
mare a existenței sale. Nu se știe dacă acțiunile sale vor fi încununate de succes însă cu siguranță le
va fi mult mai ușor pentru că puterea negativă a Lunii negre de pe casa a VIII-a va fi diminuată, iar
pericolul care îi paște la tot pasul va fi ușor diminuat. În ultima zi a acestei luni când Mercur va
trece pe casa comunicării și Marte pe casa familiei va recunoaște o valoare și chiar dacă nu-i va fi
pe plac o va susține.

APRILIE
Redresarea unei situații. Oportunități. Combaterea unei situații rigide. Invitație. Răspund
unor provocări. Sunt ușor de tentată. Au putere de convingere. Se pregătesc pentru situații majore.
Aspirații fanteziste. Apel la tehnica modernă. Comportament neobișnuit. Au o viziune extinsă
asupra vieții. Înțelegeri secrete. Vor să fac o sponsorizare. Se laudă. Cheltuieli suplimentare. Au
aspirații nerealiste. Se consumă un eveniment interesant. Tensiune socială. Reformulare. Se tem de
schimbări majore. Sunt original. Mesajul este ascultat. Trec printr-o relație proastă. Procedează
bine dar nimeni nu vede. Au secrete dar nu vor să le împărtășească.
În luna aprilie vărsătorii vor beneficia de o redresare a situației parteneriale și asta înseamnă
că vor căuta să se liniștească implicându-se în tot felul de evenimente plăcute. Pentru vărsător
plăcutul are alte conotații decât pentru celelalte zodii. Dacă pe 2 aprilie planetele individuale Venus
și Mercur vor construi relații benefice cu Chiron cu Junon sau cu Saturn relația bună pe care Soarele
o construiește cu Jupiter, înainte ca Jupiter să își revine la mersul direct, înseamnă cultivarea
creativității, deschidere către noi proiecte sau oportunități în așa fel încât ceea ce i-a zdruncinat în
primele luni ale anului să găsească soluție. Lucrurile se complică foarte mult în 4 aprilie când se va
împlini Luna plina și când eforturile lor de a se redresa, de a intra în relații normale, prin educație,
studii, cunoaștere sau deplasări s-ar putea să accentueze o criză a relațiilor pe care vărsătorii nu o
cunosc în forma aceasta. În primul rând se vor lovi de rigiditatea celorlalți și acesta este elementul
la care va reacționa prima dată. Îi plac oamenii care sunt rigizi, cei care sunt obsedați de lipsuri
materiale sau de ceea ce este trecător. Tot ceea ce se va întâmpla în ziua de 2 aprilie se va constitui
ca un preambul la ceea ce se va consuma pe Luna plină din 4 aprilie.
Toată luna aprilie vărsătorii au de traversat o relație bună între Saturn și Junon, iar asta
înseamnă că sunt expuși unor experimente interesante. Dacă Saturn pe casa prietenilor se află acum
într-o de relație interesantă cu Axa Dragonului de pe casa a IX-a, a educației superioare și a
drumurilor lungi, atunci ceea ce primesc vărsătorii cu titlul de invitație sau tentație se traduce în
mintea lor ca oportunitate. Până la un punct, s-ar putea să fie o oportunitate însă dacă acestea sunt
transformate în proiect pe termen lung atunci totul se complică. Nu va fi însă niciun pericol dacă
lucrul acesta nou care vine spre ei nu le zdruncina obiceiurile sau confortul.
Un lucru interesant se va produce în preajma zilei de 6 aprilie când Soarele și Uranus se vor
întâlni într-o conjuncție. Vărsătorii, nu pentru că în general sunt încurajați să facă lucrul acesta, ci
acum, pentru că situația o cere, vor vorbi mult despre proiecte lor și ceea ce vor spune vor face mai
puțin ei, cât va trebui să facă partenerul său de dialog. Cu alte cuvinte, el povestește despre ceea ce
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și-ar dori să facă pentru că, în realitate, urmărește să îl convingă pe partenerul său de dialog să facă
el lucrul acesta, iar vărsătorul să-i fie doar un colaborator sau un martor la împlinirea acestor
demersuri.
Nu încape nicio discuție că acum relațiile sunt destul de șubrede și că a face lucrul acesta
înseamnă cu a merge pe sârmă. Vărsătorul este deschis către proiecte noi și nu se interesează dacă
partenerul sau de dialog este sau nu pregătit pentru a face față acestor situații. Pe el îl interesează să
ducă mai departe în proiect și mai ales îl interesează să nu vadă ceilalți că i-a slăbit puterea de
influență sau că nu are chef acum să se ocupe de lucruri acestea.
Pe 8 aprilie Jupiter va intra în mers direct și s-ar putea ca anumite situații pe care până acum
le-au explorat pe cale inversă, așa cum este situația prezentată mai sus, să se răstoarne dintr-o dată
și în loc să creadă că și-a convins partenerul de dialog să facă ceea ce i-ar plăcea lui să facă,
lucrurile să se consume invers: partenerul de dialog al vărsătorului să-i spună ce ar dori să schimbe
la acest proiect și vărsătorul să considere că este elementul care lipsea acestui demers pentru a-i face
și lui plăcere să se implice.
Conjuncția Soarelui cu Mercur de pe 10 aprilie are rolul de a-l ajuta pe vărsător să se
concentreze foarte bine pe acest proiect și pentru că ideile sunt clar ordonate în minte va muncii pe
cât de mult va vorbi. Nu același lucru se poate spune despre familie. Acolo Marte se află în plin
tranzit prin zodia Taur și vărsătorul cere prea mult partenerului de viață. Face atât de mult încât
acesta s-ar putea să se plictisească de aceste aspirații fanteziste pe care nu a contenit să le arate de la
începutul anului și până acum.
Noile proiecte în care dorește să se integreze vizează în primul rând o șlefuire a caracterului,
contactul cu informații situate într-o zonă a necunoscutului sau chiar dobândirea de cunoștințe noi
în domenii de graniță. Aici ne putem gândi, nu doar la științele ezoterice, cât mai ales la modul cum
sunt aplicate acestea în domenii de maximă actualitate. Se va interesa de medicină însă nu atât în
modul clasic, cât mai ales cum anume poate acest domeniu să facă trecerea către medicina
viitorului. Se va interesa de tehnica modernă însă va dori să studieze, spre exemplu, cum acționează
undele cerebrale ale unui individ asupra animalelor. De tot acest comportament neobișnuit se face
răspunzător sextilul dintre Marte și Neptun care, în egală măsură, aduce, pe lângă o mare curiozitate
și capacitatea de a-și extinde viziunea sau a o contura mai clar ori prin ansamblul din care face
parte.
Este de la sine înțeles că nu va putea face acest lucru decât dacă consoarta va fi de acord.
Acum când Marte se află în fereastra trigonului cu Luna neagră de pe casa a VIII-a s-ar putea să nu
primească susținerea pe care o așteaptă. Unii vor trebui să treacă acum prin înțelegeri secrete. Vor
primi susținere din partea unor persoane foarte dragi cu condiția ca acest gest de atenție, de
protecție sau de sponsorizare să fie întors cât de curând. Nu este cazul să ne mirăm de faptul că în
viața unui vărsător lucrurile acestea ieșite din comun se încadrează la capitolul normalitate. Dacă
procedează în această manieră nu înseamnă că este o ființă ciudată, ci iubește foarte mult
nonconformismul și abandonează regulile cu atât de mare ușurință încât gestul său pare cât se poate
de firesc. În călătoriile sale sociale, în evoluția sa în planul social vărsătorul care se comportă în
felul acesta, riscă să se compromită foarte mult dacă pierd din vedere că nu poate face de unul
singur toate acestea.
Vărsătorul care beneficiază de toate aceste lucruri se va integra în grupul respectiv ca într-o
familie extinsă și va beneficia acum de susținerea necesară. În caz contrar, în această perioadă va
părea o ființă incapabilă să se adapteze.
În 15 aprilie Mercur va intra pe casa familiei și atunci lucrurile acestea se vor clarifica un
pic mai bine decât s-a-ntâmplat până în acest moment. Familia va primi explicații din partea sa
referitor la ceea ce poate și la ceea ce nu poate să facă. În aceeași zi de 15 aprilie Venus se va afla
într-o relație proastă cu Saturn și aceste accidente sociale se vor transforma în motivații care îl vor
încuraja pe vărsător să considere că orice tensiune din familie, orice grijă se poate rezolva cu o
distracție. De această dată Venus de pe casa iubirii dăruite se va arăta încărcate de sensibilitate însă
le aduce atât de multă superficialitate încât ceea ce au reușit să stabilizeze cu mare efort până acum
vor arunca pe fereastră. Nu ne referim aici doar la cheltuieli, doar la bani, pentru că în perioada
aceasta, adică de câțiva ani, de când Neptun se află pe casa a II-a, vărsătorii se iluzionează că pot
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câștiga repede bani pentru că pe casa a II-a Neptun se comportă ca un malefic și mai mult cheltuie
decât acumulează ori dacă sunt oameni de afaceri fac alegeri foarte proaste ori pierd încercând se
îmbine utilul cu plăcutul sau, mai rău, au încredere în trădători.
Maniera în care se implică Venus de pe casa iubirii dăruite le aduce vărsătorilor un conflict
între generații. Dacă mai luăm în calcul și faptul că Pluton de pe casa lucrurilor ascunse intră în
mers retrograd, atunci vărsătorii se vor afla în fața unor situații cu totul ieșite din comun. Nu mare le
va fi mirarea ca aceste situații sunt ieșite din comun chiar și pentru ei. Retrogradarea lui Pluton de
pe casa lucrurilor ascunse ar putea să le aducă rezolvarea unor probleme despre existența cărora nu
au știut sau care până acum au fost orientate împotriva lor. Momentul în care intră în contact cu
aceste probleme ne spune că, până mai ieri, erau orientate împotriva lor. Participă cu naivitate la
rezolvarea lor și abia la final își dau seama că destinul le-a întins o mâna pentru a-și rezolva un
conflict social foarte periculos sau neobișnuit. În primul rând se va invoca aici calitatea morală a
unui vărsător care va încerca cu toate eforturile sale să explice partenerului de dialog că dorește să
atingă performanța prin instrumente pe care le cunosc. Presiunea socială este însă foarte mare și
vărsătorul nu poate refuza aceste sarcini noi. Deci ajutorul care vine din partea destinului va trebui
să intre în viața unui vărsător cam cu forța.
Pe 20 aprilie Soarele va intra pe casa a IV-a și vărsătorii vor arăta că familia este foarte
importantă pentru ei. Obținând toate aceste beneficii cu totul neobișnuite, contracarează o formă de
revoltă socială sau își rezolvă o tensiune socială despre existența căreia nu au știut, dar care ar fi
putut pe viitor să se dovedească de-a dreptul agresivă, reușește sa aducă în familie o adevărată
comoară. Înțelegerea pe care o dovedesc acum vărsătorul este similară cu o mare comoară. În
primul rând, cei din jurul său vor concretiza că se află în fața unei mari puteri de regenerare. Le vin
în minte idei vechi, își amintesc de formule matematice din copilărie pe care acum le pot aplica cu
mare rapiditate sau recită într-un moment cu totul neobișnuit o poezie pe care și-o aduc aminte de
foarte mult timp. Aceste gesturi par ieșite din comun însă ele sunt încadrate într-un mecanism foarte
complex și vărsătorul acum când Soarele intra pe casa familiei reușește să le folosească cu maximă
eficiență.
Mercur și Jupiter sunt acum în conflict și argumentul care ar putea să-i vină din partea
partenerului de viața sau poate din partea viitorului partener de viață ar putea să zdruncine puterile
sale și în abilitatea sa de a depăși etape pentru a împlini un demers foarte complicat într-un timp
foarte scurt. De altfel, întregul an 2015 care stă sub semnul secretelor dezvăluite are asupra
vărsătorului un impact cu totul aparte. Sunt atrași de minciunile cu iz ocult, de controversele
sociale, de tot ceea ce au purtat până acum titlul de indecență, bârfă sau eveniment controversat și
reușesc să extragă din toate acestea un înțeles aparte. Chiar dacă se vor preocupa de lucrul acesta,
prin concluziile lor vărsătorii arată că vorbesc despre civilizație, despre cultură, despre evoluția
rasei umane în ansamblu.
Ar putea să facă acest lucru chiar dacă va întâmpină o opoziție din partea celorlalți. Fiind
vorba despre careu între Mercur și Jupiter va fi vorba deci doar despre un impact asupra sa adică
despre cum i se pare lui că sunt primite remarcile, observațiile sau judecățile sale. Este ușor să-l
provoci pe vărsător, dar având încredere în sine foarte puternică acesta se va descurca și semnele de
întrebare pe care le va avea față de aceste atitudini ale celor din jur vor fi rezolvate de la sine.
Finalul lunii aprilie înseamnă pentru vărsători trecerea de la o extrema la alta, adică să
oscileze între creativitate și rutină. Deocamdată nu au planete pe casa a VI-a, iar pe zodia Fecioară
nu au decât Luna neagră, deci nu există o condiționare directă care să îi blocheze pe această rutină.
Dar pentru că vărsătorii au un comportament neobișnuit știm că se pregătesc pentru ceea ce va urma
să vin asupra lor începând cu jumătatea lunii mai. Pentru că se pregătesc încă de pe acum se va
putea vorbi în cazul lor despre o explorare a unei virtuți pe care de asemenea o vor prezenta într-un
mod foarte original.
În 27 aprilie Venus și Uranus se vor afla într-o relație bună și atunci vărsătorii se vor simți
liberi să se exprime după cum doresc. Nu că de-a lungul anului a existat ceva care i-a îngrădit însă
de data aceasta simt că în jur și nu mai există această presiune socială ori pur și simplu nu o mai
văd. Chiar dacă de această dată duc mai departe acest mesaj al faptului că uneori viața nu trebuie
luată chiar atât de mult în serios faptul că pe finalul lunii aprilie au de traversat relația proastă dintre
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Venus și Chiron valorile cu care lucrează au asupra lor un impact dur. Se simt slăbiți, epuizați sau
ritmul de viață pe care-l au i-a promovat până acum. Procedând în felul acesta s-au rănit pe ei înșiși
iar acum au nevoie de revigorare.
Relația bună care se construiește între Soare și Neptun arată că de fiecare dată când se
interiorizează vărsătorul are acces la informații pe care nimeni nu le mai atinge în modul acesta sau
nimeni nu le mai poate pune în practică așa cum o face el. Nu doresc aici să elogiez acest semn
zodiacal ci doar să subliniez faptul că există un mare privilegiu pentru rasa umana faptul că are
înscris în conștiința sa acest sector zodiacal pentru că de aici înțelegem cât de importantă este
deschiderea către lume imaterială și mai ales cât de valoroasă este acea practică integrată în viața
comună care-l face pe individ să-și îndrepte foarte des gândurile către ceea ce se afla deasupra sa,
către forțele superioare sau către Dumnezeu.

MAI
Implicare. Transfer de informații. Relație proastă. Consum suplimentar. Primesc un
ultimatum. Au reacții neobișnuite în fața unui pericol. Cuvintele sunt ascultate. Se comportă frumos
cu un asociat. Alegeri interesante. Pot să facă mai mult decât au făcut până acum. Primesc
privilegii sociale. Muncesc. Satisfacții profesionale. Își cultivă creativitatea. Teamă în fața unui
evenimente de durată. Mișcările rapide îi obosesc. Transfer de informații. Apel la sensibilitate. Sunt
deschizător de drumuri. Sunt greu de înțeles. Înțeleg multe din mesajul celorlalți. Au omisiune. Se
ocupă de transformarea celorlalți. Mult zgomot în jur. Sunt admirați. Au rezistența la efort. Mare
satisfacție în urma unei judecăți. Își regăsesc iubirile pierdute.
Luna mai complică lucrurile pentru vărsător deoarece chiar din prima zi a acestei luni
Mercur va intra în zodia Gemeni, pe casa iubirii dăruite și se va implica într-un proces de transfer
de informație într-o zonă în care sentimentul este mult mai important. Dacă luăm în calcul și faptul
că Soarele și Junon se vor afla într-o relație proastă chiar în prima zi a acestei luni atunci ideea de
asociere îl va îndemna pe vărsător să inventeze soluții să se gândească mai mult și să simtă mai
puțin. De altfel întreaga lună mai se va axa pe această direcție. Se va consuma să depășească
obstacole, să înțeleagă ceea ce i se întâmpla și să facă o traducere corectă pentru cei din jur.
În 3 mai Mercur și Saturn se vor afla într-o relație proastă. Aceasta se poate traduce printr-o
agresivitate verbala venită din partea unui protector din care vărsătorul înțelege că primește un
ultimatum. Atunci când se întâmplă o astfel de situație, când un element individual nu mai este
susținut de un element colectiv oamenii își pun tot felul de întrebări. În cazul de față vărsătorii își
pun întrebări despre capacitatea lor de a reacționa în fața pericolului, își pun întrebări față de viteză
de reacție și mai ales față de modul cum înțeleg problema care le este lansată spre soluționare. Au
viteză de reacție, sunt suficient de pregătiți să facă față unor probleme de genul acesta însă
retrogradarea lui Saturn de pe casa prietenilor arată că vor să pună în aplicare toate lucrurile acestea
cu personajul nepotrivit. Cu alte cuvinte se preocupă foarte mult de detalii, de ceea ce nu este
important și de aici le vin toate problemele.
Ceea ce se va consuma în 4 mai, prin Luna plină, dar și prin relația proastă care se
construiește între Soare și Jupiter se amestecă valorile și vărsătorul se teme de o decizie negativă ce
ar putea să-i fie aplicată de un colaborator, un asociat sau poate, la modul general, de grupul de
apartenență. Până la urmă, dacă vor înțelege că ei sunt cei care impun o astfel de alegere atunci vor
vedea că își fac probleme degeaba sau dacă problema se află în derulare va găsi pentru aceasta o
soluție imediată.
Ceea ce este foarte important și se consumă la începutul lunii mai pentru vărsătorii vine din
relația bună care se construiește între două planete situate pe case de finalitate. Soarele și Pluton se
află acum într-o dispută interesantă pe ideea de dreptate. De această dată ideea de dreptate în cazul
vărsătorilor înseamnă recuperarea unui drept transpus printr-un obiect un privilegiu social sau poate
chiar o sumă de bani. Pentru că ambele planete se află pe case de finalitate acest lucru va veni spre
vărsători în momentul cel mai neașteptat cu putință. Când nu mai cred că va mai exista o soluție în
această problemă dintr-odată apare cineva și o rezolvă.
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Intrarea planetei Venus în zodia Rac, adică pe casa muncii, înseamnă pentru vărsător
întâlnire cu o sarcină profesională pe care au evitat-o de mult timp. De această dată pentru că
Venus, cu cât avansează în zodia Rac se apropie mai multe de trigonul perfect cu Neptun de pe casa
a II-a se orientează acum spre acea muncă despre care tot timpul au crezut că îi poate oferi cea mai
mare satisfacție. Acum, la început de tranzit al lui Venus prin zodia Rac, Mercur se află într-o
relație bună cu Axa Dragonului și se poate vorbi despre satisfacții profesionale venite dintr-o zonă a
muncii. Cu timpul însă lucrurile se vor schimba.
În mai Mercur se va afla într-o relație proastă cu Neptun și le trece un gând, acela care ar
putea să le spună că satisfacția de-acum ar putea fi plătită scump pe viitor. Nu se face acum referire
la creativitate, chiar dacă Mercur trece prin casa creativității, ci se face referire la ceea ce ar susține
creativitatea celorlalți, la ideea sau inspirația folosită pentru a susține un proiect ce se desfășoară în
domeniul celuilalt sau care ar trebui să-i ajungă din urmă pe vărsători, dar de care nu se vor putea
ocupa acum pentru că au ceva de făcut, ceva mare și important.
De aici și o mare satisfacție pe activități de rutina, pe evenimente de mică amploare, iar de
partea cealaltă o mare teamă față de evenimentele de durată în care vărsătorii acum nu mai au
încredere.
În 12 mai, când Marte le intră pe casa a V-a grijile se transformă în opinii. Vor vorbi prea
mult, vor spune ceea ce anturajul nu este încă pregătit să înțeleagă, să primească ori să constate și
atunci demersurile care vizează schimbul între departamente, reprezentarea pe care ar putea să o
facă instituției sale în fața unui auditoriu ori pur și simplu țintele la care au lucrat în ultima vreme
nu sunt primite cum se cuvine și greșesc major. Cu timpul însă atât anturajul cât și vărsătorul se vor
obișnui cu acest nou mod de a se comporta, cu faptul că vorbesc prea mult și au impresia că
niciodată nu spun tot ceea ce gândesc, că ar mai trebui încă vreo câteva ore să dezbată o problemă
căreia nu i-au atins toate punctele importante.
Mișcările planetare care se consumă acum pe cerul astral al vărsătorilor și care au în centrul
lor intrarea planetei Marte pe zodia Gemeni primesc un sextil pe care Soarele și Chiron îl împlinesc.
Pot să facă acest lucru vărsătorii pentru că au putere, sunt sănătoși sau se simt mai bine decât s-a
simțit în ultimele săptămâni. Este posibil ca intrarea planetei Venus, micul benefic pe zodia rac să
primească o alinare. Le va face plăcere să se bucure că pe viitor vor mai avea ocazii de genul acesta
în care cineva din jur să le arate că problemele lor sunt importante și că se pot baza pe ei să împartă
durerea nemulțumirea sau tristețea. Cu toate acestea, planetele se grupează în emisfera nordica
horoscopului și atunci, dacă se pune problema unei exprimări libere, purtătorul nu trebuie judecat
după informația pe care o transferă ce după starea pe care o are în momentul în care se exprimă.
Aspectul afectiv, emoțional, empatic are o mare greutate în această perioadă și trecerea lui Marte în
zodia Gemeni, pentru vărsători, poate fi o mare păcăleală pentru auditorul care nu știe pe cine
ascultă.
Preocuparea sa principală ce va fi vizibila în mijlocul lunii iunie va fi aceea de a identifica
problemele cu care se atrag atenția și să iasă din nou în evidență. De această dată găsesc de maximă
importanță pentru ceilalți durerea. Venus și Axa Dragonului se vor afla într-un careu și, de
asemenea, Marte și Saturn vor atinge opoziția perfectă. Întregul ansamblu social are nevoie acum de
asanare. Prestatorul se oferă benevol să facă fără să aștepte vreo modalitate de plata, fără să i se
promită nimic ore suplimentare, pregătire cu cei care nu știu sau alege de la sine putere să-și
petreacă timpul în fața calculatorului scriind toată ziua celor care au nevoie de explicații
suplimentare. Asta arată că sunt sensibili la o necesitate colectiva și, dând curs acestor nevoi, se
consumă prea mult pentru problemele celorlalți. Fac însă acest lucru cu inima caldă deschisă așa
cum ne este specific. În 16 mai, când Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun, timpul se
întoarce și oamenii buni de pe vremuri sunt acum întruchipați de un vărsător idealist care nu se
așteaptă absolut deloc să primească vreo recompensă pentru munca sa. Cu toate acestea, undeva
acolo sus efortul său este cuantificat și va primi, nu arginți, așa cum caută toată lumea, ci
înțelepciune sentimente curate sau un destin mai ușor.
Acest lucru va fi văzut chiar din 17 mai când Jupiter și Junon se vor afla într-o conjuncție pe
casa parteneriatelor. Vor fi remarcați, iar acest lucru îi place vărsătorului la nebunie. Nu contează
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dacă vreodată va fi plătit de cel care remarcă, dacă dintr-o mare masă el este văzut este cea mai
mare recompensă, cea mai plăcută și încântătoare plata pe care cineva ar putea să i-o facă.
Având confirmarea faptului că sunt ființe deosebite, aparte sau neobișnuite vărsătorii se
implică acum în a sfida un adversar. Adversarul său însă este subevaluat și vărsătorul acum ar putea
să piardă în această confruntare arătând că dacă se pune problema să fie liderul grupului din care a
fost remarcat atunci eșuează, dacă trebuie să fie doar un deschizător de drumuri și să-și permită în
noua poziție libertatea de a fi cum dorește, atunci va învinge.
În 19 mai Mercur intra în mers retrograd pe casa e iubirii dăruite și de abia acum începem să
vedem firea neobișnuită sau ciudată a vărsătorilor. Pe ei nu-i afectează retrogradarea lui Mercur așa
cum afectează celelalte zodii. În general Mercur îi face pe oameni zăpăciți, îi sperie cu o perspectivă
care nu există sau le încurcă cuvintele. Vărsătorul poate să facă lucrul acesta fără ca Mercur să fie
retrograd și nu va avea niciun fel de problemă dacă auditorul își va schimba părerea. El știe că la
interior o singură planetă, cu vibrațiile sale întortocheate sau cum or fi ele, nu au cum să-l
influențeze. Totuși Mercur retrograd îi influențează pe toată lumea asta înseamnă că cei născuți în
celelalte zodii vor avea față de vărsător replici dure atitudini ne cuviincioase adică un comportament
nefiresc ceea ce-l va bulversa pe vărsător. Abia atitudinea celorlalți îi va spune că a greșit și drumul,
că nu merge pe unde trebuie și că ar fi cazul să se întoarcă. Prin ceea ce simte înțelege sau observă
nu poate stabili de unul singur acest lucru. În 21 mai când Soarele va intra în zodia Gemeni își va
stabili repere și toate ieșirile temperamentale pe care cei din jur le vor exprima atât de ușor, mult
mai ușor decât altădată în aspectul lor negativ, vărsătorul își va duce mai departe misiunea de factor
de echilibrare pe care o are.
Apoi în zilele următoare când se împlinesc opoziția lui Venus cu Pluton, trigonul lui Marte
mă capul dragonului opoziția Soarelui cu Saturn, vărsătorul va înțelege că ceva se întâmplă cu
mediul de apartenența și ar fi cazul să schimbe metoda, mijlocul de exprimare sau ritmul de lucru.
Nu se știe dacă ceea ce alege acum va da roade, nu pentru că el ar fi de vină, ci pentru că mediul în
care trăiește trece prin transformări. Transformării acestea nu sunt cauzate doar de magnetismul
astral, ci și de aportul vărsătorului, impactul pe care acesta îl are asupra mediului de apartenență
ceea ce va fi tradus de
cei din jurul său ca o
imensă greutate pe
care acesta opune
sistematic, zi de zi,
asupra lor.
Finalul lunii
mai imobilizează pe
aceștia să privească
mult mai departe și să
nu mai țină cont de
mofturile de moment.
Deocamdată nu vor
reuși să găsească
mijlocul
cel
mai
potrivit
pentru
a
rezolva
aceste
probleme enervante,
prea zgomotoase și
care strigă cu atât mai tare cu cât sunt mai mici. Deci va avea nevoie și vărsătorul să aștepte
revenirea lui Mercur la mersul direct pentru ca o parte din acest zgomot exterior să se oprească și să
se audă și el vorbind.
În 25 mai Venus se va afla într-o relație proastă cu Uranus, iar asta înseamnă că, în ceea ce
privește programul de lucru sau satisfacția unei meserii, relația cu un colaborator sau un coleg de
serviciu trece prin criză. Acestor raporturi astrale li se adaugă și faptul că Venus se află acum într-o
relație bună cu Luna neagră, iar Mercur, celebra planetă aflat acum în mers retrograd, trece prin
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conjuncția cu Marte pe casa a V-a. Acești nativi pe finalul lui mai vor căuta iubirile pierdute pentru
a le lua potcoavele și nu mică le va fi mirarea când chiar le vor găsi.
Au însă o mare satisfacție din faptul că, Soarele, aflându-se într-o relație bună cu Axa
Dragonului, le oferă acestora sentimentul că se ocupă de un lucru foarte important. Cu cât mediul de
apartenența le opune o mai mare rezistență, cu cât argumentele sunt mai acide și ar putea să-i
zăpăcească mai tare cu atât mai sigure sunt că au răscolit ceva, că au produs o modificare
importantă și că este cazul să continue. Pe 30 mai când Soarele și Mercur se vor afla într-o
conjuncție vărsătorii, în ciuda aparențelor, sunt convinși că le merge foarte bine pentru că ei nu se
uită în prezent, nu-și judecă starea de satisfacție după ceea ce simt sau au acum, așa cum fac toți
ceilalți, ci după ceea ce ar putea obține în viitor. Înțelegem, astfel, că acum vărsătorul este asemenea
unui dirijor care își derulează piesa cu câteva note înainte pentru a știi ce comandă să dea. Ei fiind
acum conectați la binele pe care ar trebui să-l transfere societății, la acel beneficiu de care toți
ceilalți se bucură în general în prezent, atitudinea lor nu trebuie analizată, observată ori criticată ca
și cum ar fi produsul a ceea ce există în prezent. Finalul lunii mai le aduce acestora o lovitură pe
acest simț al realității și numai ce au găsit iubirile mai vechi și le-au luat potcoavele că acestea
pleacă în drumul lor nepotcovite.

IUNIE
Împliniri. Ascundere superficialității. Evenimente importante. Sunt îngrijorați de soarta
grupului. Problemele personale sunt trecute într-un plan secund. Gesturi deosebite. Apel la un
lider. Da dovadă de stabilitate. Se implică prin evenimente sociale. Știu să povestească frumos ceea
ce li se întâmplă. Porniri ieșite din comun. Caută un câștig material. Imagine socială. Nuanțe
dramatice. Se exprima prin faptele remarcabile. Învață de la cei mici. Au mare importanță pentru
grupul de apartenența. Au o atitudine categorică. Viteză de reacție. Parteneriate interesante. Sunt
susținuți de comunitate.
În luna iunie vărsătorul se va simții ca peștele în apă. Chiar din doi iunie când se va împlini
luna plină va dori să depășească problemele de limbaj, să le povestească celorlalți experiențele pe
care le-au avut de la începutul anului, cu toate că unele dintre ele sunt banale. Nu trebuie însă să
privim această situație pe care o traversează vărsătorul cu superficialitate. Printre experiențele
lipsită de importanță vărsătorul are ascunse și evenimente cu totul speciale, geniale care pot produce
modificări importante asupra celorlalți. De această dată se află într-un moment inedit. Mercur, aflat
acum în mers retrograd pe casa iubirii dăruite, se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului. Pe
de o parte, sunt obsedați de dorința de a-și repara propriul trecut, de a interveni asupra acestuia cu o
modificare esențială, iar de partea cealaltă dorește să trăiască intens ca și cum trecutul nu contează,
ca și cum experiențele de care ar fi trebuit să țină cont, acele lecții de viață, nu sunt deloc
importante. Acesta este însă modul său inedit de a depăși problemele și de a arăta că el nu are
probleme cu autoritatea, își face griji pentru ziua de mâine și în cazul în care s-ar întâmpla acest
lucru cu siguranță grija sa este orientată către aproapele său, nici într-un caz către sine. De aceea am
putea vedea la începutul lunii iunie vărsători care sunt destul de îngrijorați față de soarta poporului,
a familiei a rasei umane în ansamblu însă nu bagă de seama că s-ar putea ca rezervele pe care-l au,
banii care au mai rămas să nu ne ajungă nici măcar până la finalul lunii.
Retrogradarea lui Mercur de pe casa a V-a are asupra sa un impact cu totul aparte. Îi ajută să
se detașeze de problemele personale ca și cum îi atenuează durerea și, pentru că nu simte durerea,
nu are de ce să tipe. De sensibilizarea față de problemele personale reprezintă un mare noroc pe
care-l au cei din jurul vărsătorului pentru că nesimțind durerea vărsător este capabil de fapte cu totul
ieșite din comun.
Trecerea planetei Venus în zodia Leu reprezintă un suflu nou pentru un vărsător care dorește
să lase o urmă a trecerii sale ori care este implicat într-un parteneriat interesant. Este adevărat, nu
toți vărsătorii dau dovadă de altruism fără margini. Există și personaje care se lasă în voia unor
mânii sau în voia unor resentimente pe ocupându-se e mai mult de latura materialista vieții. Chiar și
cu aceste personaje materialiste se întâmplă ceva pe începutul lunii iunie și se comportă altfel,
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folosesc alte cuvinte iar gesturile lor sunt calde, tandre și protectoare. Venus în Leu îl face pe
vărsător fierbinte, dispus să se sacrifice pentru dragostea sa și să dorească să-și întregească familia,
partenerii de dialog, asociații ca și cum fac parte dintr-o singură structură. Nu contează dacă aceștia
îl văd pe vărsător ca fiind lider important, cert este că intenția sa va însemna liantul care va duce la
o mare stabilitate. Acolo unde există un vărsător grupul va da dovadă de stabilitate și unitate.
Relația bună dintre Venus și Saturn îi îndeamnă pe vărsător să facă apel la un izvor de
cunoștințe aparte decât până acum. Învață din faptele lor sunt atenți la ceea ce le vine să facă dintrodată și se bucură că îmi iau parte la evenimente atât de importante. În timp ce alții nativi poate s-ar
gândi cum să-și ridice o casă cu ceea ce ar putea câștiga din beneficiile obținute, vărsătorul se
hrănește cu bucurie celorlalți și această energie pozitivă care radiază din emoțiile lor devine un
element de stabilitate pentru grup.
În 9 iunie când se împlinesc unghiul importante iluzia unei vieți trăită în mod superficial
este dată la o parte de un vărsător și va pune în loc gesturi extravagante prin care va dori să distrag
atenția de la adevăratele sale intenții. Ceea ce se întâmplă în preajma zilei de 9 iunie este pentru
vărsător în totalitate imaterial, chiar și pentru cei care se implică în aceste evenimente sociale cu
dorința de a obține un avantaj material important. Dacă lucrează cu energia și s-a mai ocupat de
lucrul acesta atunci vărsătorul a putea să explice să povestească sau să înțeleagă pentru el cea ce i se
întâmplă. Ceilalți vor fi nedumeriți de unde atâtea senzații neobișnuite și mai ales de ce sunt atât de
intense.
Momentul în care Soarele se va afla într-o relație bună cu Uranus, guvernatorul lor, vor avea
puterea să vadă cu mai multă luciditate greșelile trecutului. Dacă în prima decada lunii iunie
vărsătorul a ignorat informații venite din acest sector pe ocupându-se de ceea ce s-a părut mai
important, acum are ocazia să recupereze. Știm că vărsătorii fac deseori această figură, chiar dacă
rămân în urmă nu înseamnă că nu merg cu grupul ba dimpotrivă am putea să-i vedem peste tot, ba
în stânga, ba în dreapta, da foarte departe în față ba foarte departe în spate, însă ei merg cu grupul și
le face plăcere să fie considerați parte integrantă din acest proces și, în egală măsură înzestrați cu un
element în plus. Relația care există între Soare și Uranus le aduce acestora porniri ieșite din comun
care le captează întregul spectru al percepțiilor pe anumite greșeli ale trecutului.
În 12 iunie Mercur va reveni la mersul direct și acest lucru se va întâmpla în aceeași zi când
Neptun va intra în mers retrograd. Asta înseamnă că se echilibrează timpul de vedere emoțional,
este mult mai clar care sunt atitudinile celor din preajmă față de el și are puterea să treacă peste
anumite altercații verbale, sau derapaje pe care persoane neobișnuite din preajmă le au față de el.
Reușesc în felul acesta să înțeleagă un personaj ciudat și să nu ajungă să regrete că s-a ocupat de
suferințele lor în ultima vreme. Retrogradarea lui Neptun pe casa banilor înseamnă mai mult decât
ar putea să însemne pentru alte zodii. Regretul că nu au parte de un câștig material se transpune
acum cu intensitate în mediul de apartenența. Se vor gândi că, deși sunt în totalitate desprinși de
acest câștig material, iar dacă-l doresc atunci vor să împlinească numite solicitări venite din partea
prietenilor familiei sau vor să întrețină o anumită imagine socială, înseamnă că sunt în afara ceea ce
știu că ar merita. Dacă nu cer nu înseamnă că nu merită. Retrogradarea lui Neptun le va aduce o
criză în această zonă.
Acesta este de altfel unul din momentele delicate ale anului 2015 când ar putea să lase o
impresie greșită celor din jur. Protestând sau cerându-și drepturi și din jur vor considera că
vărsătorul până la urmă nu este atât de detașat și de altruist pe cât s-a văzut de la începutul anului și
până acum. Gata, acesta rămâne activ în același registru însă cere acum într-un mod aparte sa i se
respecte drepturile. Acest mod aparte este bun din punct de vedere astrală pe careul pe care Soarele
și Luna neagră îl împlinesc. Este posibil să ceara acest lucru făcând destăinuiri sau spunând din
două vorbe în ceea ce alții ar prezenta într-un discurs de o oră. Această manieră concentrată, care
înlocuiește orientarea descriptivă a vărsătorului, acela care începe să vorbească și uită să se mai
oprească capătă nuanțe dramatice.
În 15 iunie Saturn va intra pe casa imaginii sociale și această manieră în care cere un
minimum pe care grupul, anturajul nu dorește să îl respecte îl transformă pe acesta într-o persoană
combativă. Aceasta atitudine combativă va fi vizibilă cu precădere în a doua parte a anului. Acum
însă el doar lansează avertismente, doar discută pe alocuri, doar amenință ce ar fi în stare să facă.
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Persoanele din jurul vărsătorului care sunt atente la ceea ce se întâmplă în jur, care nu doar
vegetează în jurul acestora, ci mai și gândesc, vor lua în considerare mesajul pe care acesta îl
transmite și vor ține cont de ceea ce solicită. În mijlocul lunii iunie vărsătorul va da dovadă de o
mare forță și va arăta că deține o calitate pe care nicio altă zodie nu are: eroismul. Se poate sacrifica
pentru o frunză care nu s-a desprins la timp și dorește sa arate prin acest lucru că face parte din
mediul în care s-a integrat. Astfel, relația bună pe care Mercur o are din nou cu Axa Dragonului
arată că în sfârșit dispun de soluții minunate, pot să transpună prin fapte remarcabile această
conștiință a misiunii pe care o au și pe care este posibil ca mulți dintre vărsători să nu o poată
explica.
În 21 iunie Soarele va trece pe zodia rac și vor încerca să administreze un patrimoniu cu
scopul de a se pregăti pentru ceea ce va veni spre ei în a doua parte a anului. Soarele pe casa muncii
înseamnă pentru ei contactul cu o formă de tristețe pe care vor încerca să o explice în modul cel mai
clar cu putință. Vărsătorul face un mare efort să se supună programului de lucru, să se trezească la
aceeași oră în fiecare zi ori chiar să respecte o promisiune. Dacă învață de mici să fac acest lucru
atunci reușesc să facă din aceste reguli adevărate bijuterii de la care nu doresc să renunțe niciodată
dar în jurul cărora își pot permite sa adauge orice. Astfel, în jurul datei de 22 iunie, când
guvernatorul lor se va afla într-o relație bună cu Jupiter de pe casa parteneriatului, esența vieții, un
proiect important, un plan de viitor sunt pe punctul de a produce asupra sa o schimbare deosebit de
importantă. Este posibil ca aceste lucruri să nu fie tratate de acest nativ cu importanța cuvenită. Se
află în fața unei m-a transformări, dar o lasă să treacă pe lângă el pentru că i se pare mult mai
interesant să povestească despre ea decât să se laude cu mari realizări. Toată lumea când întâlnește
un eveniment de genul acesta profită, însă sunt foarte puțini care îi dau cu piciorul. El preferă să se
încadreze în categoria celor puțini.
Relația care se construiește între Mercur și Neptun ar putea să le aducă drept motivație
pentru a respinge sau a cere altceva, va lăsa impresia anturajului că de fapt vărsătorul nu a cerut așa
ceva. Tot ceea ce vine spre el cu titlul neobișnuit sau extraordinar a făcut parte din lista pe care
vărsătorul încă din anul anterior a scris-o pentru Moș Crăciun. Acum s-ar putea să aibă impresia că
Moș Crăciun să născut și el în zodia vărsător și a rătăcit cumva lista prin sacul cu jucării. Iată că în
loc să-i aducă aceste cadouri minunate de sărbători, i le aduce în mijlocul anului.
În 24 iunie când asteroidul Chiron una intra în mers retrograd planeta Marte le intră pe casa
muncii. Primesc ajutor din partea acestei planete dinamice și chiar dacă au o anumită atitudine mai
puțin corectă față de acest program, chiar dacă lucrurile în zona muncii sunt pe punctul să
explodeze acest plus de energie care le vine din partea planetei Marte îi scoate din starea lor și le
oferă puțină speranță.
Intrarea lui Marte în zodia Rac îl plasează pe acesta în fereastra trigonului cu Neptun ceea ce
înseamnă că va încerca să pună asupra procesului muncii o notă personală. Soluțiile pe care le are
vor fi în continuare utilizate pentru cei din jur cu riscul de a se supune unor eforturi foarte mari.
Ceea ce se întâmplă pe finalul lunii iunie îi îndeamnă să acționeze în mare viteză. Au
senzația că au rămas în urmă cu informațiile cu programul sarcinile de serviciu și vor să recupereze.
Relația proastă pe care Soarele o are cu Axa Dragonului precum promite acestora deplasările
drumurile sau chiar studiile. Vor să recupereze examenele pierdute în să își dau seama că în anumite
zone nu mai pot intra, au fost înlocuiți deja cu alții de o calitate îndoielnică. Starea sufletească pe
care o au în fața acestor situații este una cu totul aparte. Saturn de pe casa imaginii sociale se află
acum într-o relație proastă cu Junon de pe casa parteneriatului și vărsătorul va dori să devină
prieten, asociat sau colaborator cu cei care i-au înlocuit. Persoanele din jur, actualii colaboratori ai
vărsătorului vor aprecia acest gest al său ca unul greșit prin care arată că au renunțat la standarde și
se comportă ciudat. Vărsătorul nu este capabil de mânii de lungă durată. Tocmai de aceea după ce îi
trece supărarea, și asta destul de repede, vor să se integreze în continuare în grupul acela unde nu
mai are loc. Pentru că de-a lungul vieții s-a învățat să traverseze situații imposibile pe care să le
rezolve, va încerca și acum să intervină cu o abordare. Cine știe, poate chiar s-ar putea să existe o
soluție pentru acest personaj care nu acceptă înfrângerea. Spre finalul lunii, Venus și guvernatorul
lor, Uranus, se află într-o relație foarte bună și ar putea ca vărsătorii să fie susținuți chiar de
personajele care i-au înlocuit. Iată deci cât de neobișnuită poate să fie viața unui vărsător.
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IULIE
Un element nou impresionează. Viața devine dificilă. Atenția este îndreptată către exterior.
Tristete. Teama de schimbări periculoase. Lucrurile se limpezesc prin comunicare. Ipostaze inedite.
Subminează autoritatea cuiva. Emoții suplimentare. Se bucură de viață. Atenție la sănătate. Griji
nejustificate. Evenimente care corodează ființa din interior. Relații dificile. Greutăți. Lucrează bine
cu informațiile. Au putere de convingere. Ideile le sunt ascultate. Evită experiență nefericită.
Aspirații majore. Se schimbă direcția vieții. Am nevoie de dragoste. Cer iertare. Caută satisfacții
imediate. Accepte schimbările celorlalți. Conștientizare.
Modul în care vor fi folosite vibrațiile casei a VI-a de vărsător aduce un element nou acestui
sector și prin aportul său va încerca să-și extindă sfera de acțiune către zone nespecifice. Junon intră
în zodia Fecioară, adică pe casa a opta și readuce acestora un disconfort. Pentru a supraviețui,
pentru a depăși un moment dificil al vieții lor sau acestei perioade vărsătorii vor încerca să
folosească șansa pe care o au prin a se ocupa de ceilalți. De această dată, însă, nu mai sunt atât de
dezinteresați. Au văzut că dacă pierd din vedere prețul pe care trebuie să îl ceară atunci vor hrănii
un anume disconfort sau un obicei prost al colaboratorilor de a profita de naivitatea celorlalți. Acum
bat cu pumnul în masă, spun că au drepturi și dacă acestea le sunt plătite pe măsura efortului iau
banii și-i dau la săraci. Nu se simte constrâns de nicio forță exterioară să dea socoteală ce face cu
achizițiile sale și nu va face acest lucru. Va dezvolta însă o înțelegere aparte față de cei care trec
prin ceea ce a trecut el acum, în această perioadă. Adică se va ocupa de filantropie, va dori să îi
ajute pe ceilalți să-și înțeleagă propria viață și, în felul acesta, să le insufle un optimism de care el
nu se poate lecui niciodată. Relația proastă pe care Mercur o împlinește cu Chiron integrează în
această ecuație persoane situate pe o treaptă inferioară sau pe alt tronson de vârstă. Dacă luăm în
calcul și faptul că Mercur aflat acum în mers direct se va întâlni cu Jupiter într-o relație bună atunci
comanda pe care o dă va avea o ambivalență interesantă. Pe de o parte îi va ajuta pe cei inferiori lor,
subalternii sau cei care au sarcini profesionale mult mai grele decât au vărsătorii să depășească acest
moment de impas, iar de partea cealaltă le oferi încredere în sine și îi va îndemna să se
perfecționeze. Ideea de perfecționare se va localiza în cazul vărsătorilor pe segmentul profesional.
Vor dezvolta o mare atracție către detalii, contribuind substanțial la limpezirea lucrurilor în mediul
în care se integrează. Este adevărat, vor face lucrul acesta cu un mare efort însă nu vor dori să spună
nimănui că le este greu în această perioadă. Se tem ca nu cumva impresia generală să intre din nou
într-un derapaj și să pățească așa cum au
pățit în lunile anterioare când munca sa nu
a fost evaluată în mod corespunzător.
Ceea ce se va întâmpla în preajma
zile de 5 iulie când Mercur se va afla într-o
relație proastă cu Luna neagră scoate în
evidență faptul că are îndoieli ciudate. Se
îndoiesc de faptul că puterea sufletului său
ar putea să fie utilă celorlalți și că, de fapt,
ipostaze aceasta în care ideile circulă liber,
în care îi ajută pe ceilalți în lucruri absolut
banale, esențiale sunt de fapt momente în
care acesta profită de naivitatea lor. Dacă
nu se centrează rapid, dacă nu iese din
această stare infectă atunci acesta va fi
registrul în care va activa până la finalul lunii iulie. Opoziția pe care Soarele și Pluton o vor împlini,
de altfel toate aceste presiuni ce vin din partea planetei Pluton de pe casa a XII-a, le arată
vărsătorilor că încă nu înțeleg pe deplin care sunt acele elemente ascunse la care au acces.
Deocamdată, în acest stadiu de început a lunii iulie, intră în contact cu această înțelegere pentru un
conflict. Este posibil ca șeful, o autoritate să îl acuze pe vărsător că nu-și respectă promisiunile sau
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nu respectă programul de lucru, deși acesta chiar se preocupă foarte mult să fac acest lucru. Această
inversiune transformată în agresiune îl zdruncină pe vărsător și îl avertizează referitor la tipul de
relație pe care urmează să o dezvolte cu aceste personaje. Înțelegem de asemenea pe finalul primei
decade a lunii iulie care sunt lucrurile pe care și le pot permite și care nu. În 8 iulie și Mercur va
intra în acest sector aducând o greutate emoțională suplimentară acestui moment și arătându-le că
dacă îndrăznesc să se simtă nesigur de un schimb, pe un raport social atunci se privează singuri de
un mare noroc.
Ei simt că întotdeauna universul are ceva pus deoparte pentru un vărsător deschis în
permanență față de misterele subtile. Pe 9 iulie Marte și Neptun își vor împlini trigonul lor iar acești
nativi vor face din independența lor un exemplu de bune practici. Bucuria lor va crește cu cât vor
observa prin creațiile celorlalți că sunt inspirat și util față de comunitate. Este posibil ca această
aglomerare de planete de pe casa a VI-a să le complice puțin segmentul medical, să se simtă slăbiți
ori să fie îndemnați să facă munca cea mai grea și de aici să treacă și prin consumul cel mai mare.
Cu toate că sunt nedumeriți, pentru că luna iulie face trecerea de la etapa visătoare la etapa
acțiunilor concrete, adică de la ceea ce s-a întâmplat în prima jumătate a anului, la ceea ce se va
întâmpla în aceasta doua jumătate a anului, aspectul complicat al acestor elemente s-ar putea să-și
pună amprenta ciudată asupra psihicului unui vărsător care se simte atras de orice element
neobișnuit, fără să-și pună problema dacă este bun sau rău. Pe 11 iulie când Mercur se va afla într-o
relație proastă cu Axa Dragonului aceste griji nejustificate se transformă în simptome. Frica ia
înfățișarea unui semn pe corp, iar durerea le spune acestora că poate ar trebui să muncească mai
puțin ori să-și rezerve momente de liniște. Din nefericire, pentru acesta de liniște este tradus de
vărsător ca o invitație la dezertare.
Dacă mai luăm în calcul și faptul că pe 13 iulie Soarele și Uranus se vor afla într-o relație
proastă atunci acceptarea acestor condiții periculoase, născute dintr-o interpretare greșită a realității
înconjurătoare, devine pentru vărsător un element de maximă durere. Informațiile pe care nu le-au
înțeles, refuzurile sociale pe care, în prima jumătate a anului, le-au tratat cu indiferență se
transformă acum în evenimente sociale și corodează puterea vărsătorului mai mult decât s-ar putea
aștepta.
Nu doar în cazul vărsătorilor, ci și în cazul celorlalte zodii, momentul acesta de mijloc a
lunii iulie este unul cât se poate de apăsător pentru că accentuează o anumită dificultate în relațiile
dintre generații. Vărsătorul, știm din analizele generale aplicate acestei zodii, excelează la acest
capitol. Venus acum se află pe ultimul segment al zodiei Leu și aduce acestora, nu bucuria și
căldura contactului, așa cum a făcut de-a lungul acestui tranzit, ci tristețea apăsătoare pe ideea că sar putea ca dragostea pe care au primit-o să reprezinte, de fapt, o tentație neobișnuită aceea de a fi
scoși din registrul lor, din zona de confort și expuși față de un auditoriu care până la finalul anului
se va transforma într-un adversar puternic.
Mijlocul lunii iulie înseamnă pentru vărsători traversarea unui moment destul de periculos
pentru ei asupra cărora nu vor reușit să aibă un control adecvat. Opoziția lui Marte cu Pluton de pe
axa caselor VI-XII arată că o legătură se rupe și nu neapărat din cauza celorlalți, pentru că
vărsătorul a fost tratat așa cum nu trebuie, ci pentru că ei sunt pe punctul de a face o mare gafă. Este
posibil ca vărsătorul nonviolent care vrea doar să lucreze cu informațiile, va da dovadă acum de o
mare agresivitate. Violența sa s-ar putea să fie orientată către propriul corp sau către celelalte
corpuri pe care în prima jumătate a anului s-a străduit atât de mult să le protejeze. Nu se poate
stabilim din această prezentare cu caracter general dacă acest vărsător o face intenționat, dacă
judecă în mod intenționat persoana care a ajutat-o doar pentru că acum când dorește să-și numere
banii, să-și contorizez averea sau să vadă dacă se poate baza pe cei din jur sau nu primește nimic.
Dacă luăm în calcul și faptul că pe 16 iulie Mercur se va afla, nu doar în conjuncție cu
Marte, ci și în opoziție cu Pluton, atunci această forță a ideii, gândul care răstoarnă valorile și le
distruge devine un element important pentru vărsător, ce-ar putea să fie regăsit în cascadă sub forma
unor evenimente periculoase până spre finalul lunii august, când Luna neagră le va ieși din casa a a
VIII-a și va intra pe casa noua. Acum, ca principal argument, spun că nu-i interesează care sunt
consecințele de vreme ce cei pe care îi ajută sunt simplii consumatori. Dacă ar fi și gânditori, adică
dacă la rândul lor s-ar conecta la inspirația de care vărsătorul este conectat și s-ar transforma în
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personaje utile, în creatori, atunci efortul său ar fi în cur una de succes și toată această agresivitate
predispusă de stres se va sublima, se va transforma în efort pentru perfecționare sau studiu. Cu alte
cuvinte, vărsătorul care consultă din timp aceste previziuni astrale, pentru că este informat cam cum
ar reacționa în luna iulie să-și pregătească din timp acest moment și să se înconjoare de oameni
valoroși care să inspire încredere și să le demonstreze că efortul lor nu este în zadar.
Această trecere specială pe care o va experimenta acum are bariera foarte clar delimitată în
cea de-a treia decadă a lunii iulie. În primul rând prin relația bună pe care Mercur încercă să o
construiască cu Luna neagră vărsătorii sunt îndemnați să transforme ideea de parteneriat în ideea de
a depăși o barieră. Acest nou raport care se construiește între individ și comunitate, între aspirațiile
individuale și cerințele grupului de apartenența ar putea să-i ducă pe vărsători în impas. Cu alte
cuvinte vor crede toate prostiile din jur și când se vor trezi va fi deja prea târziu. Dacă au alături de
ei persoane care să le spună că este indicat în această perioadă să nu renunțe la răbdare, dar în egală
măsură să nu renunțe nici la visurile pe care le au, aspirațiile acestea atunci vărsătorul va reuși să se
implice în evenimente de o mare forță. Vor putea să transforme în eficiență și să dea un sens pozitiv
relației bune dintre Mercur și Saturn, deci toată această opoziție pe care o primesc din mediul social
să devină o greutate pe care să o rezolve mai bine decât altădată și care să le garanteze un mare
succes.
Trecerea Soarelui în zodia Leu, pe casa parteneriatelor, le arată că eliberarea de tensiune are
asupra lor un efect teribil. Imediat ce Soarele a intrat în zodia Leu, Mercur îl va urma și cele două
astre vor împlini o conjuncție în seara zilei de 23 iulie. Înțelegerile subtile, mesajul aparte, cel care
este rezervat acestei perioade va avea în cazul lor un impact teribil. În primul rând își vor consuma
energia pentru a înțelege care este rostul lor în grupul de apartenență apoi evenimentele vizează
modificări la locul de muncă, acceptarea unor transformări, schimbarea unor departamente sau
preluarea unor sarcini ce au aparținut altora. Toate acestea vin spre vărsători ca o mare încercare
pentru că Luna neagră nu a ieșit încă din casa a VIII-a și aceștia sunt în continuare vulnerabil la tot
ceea ce înseamnă conspirații orientate împotriva lor.
În 25 iulie Venus va intra în mers retrograd și aceste tensiuni ale lunii iulie vor fi
aprofundate de vărsători și acțiunile, desfășurate într-un cadru ascuns, vor ieși la lumină, în special
începând cu finalul lunii acestea când Venus se va întoarce pe casa parteneriatelor. De această dată
puterea lor de acțiune este mult diminuată de lucruri lipsită de importanță, acțiuni care nu au
finalitate, dar care îi încântă foarte mult ori pe care vor să le ducă mai departe din ambiție. Dacă ar
avea parte de o situație specială, dacă anumite lucruri n-ar fi orientate împotriva lor în așa fel încât
să enerveze ori să îi indispune atunci și reacțiile lor ar fi pe măsură. Înțelegem astfel că finalul lunii
iulie înseamnă pentru ei acțiune și reacțiune, planuri făcute pe termen lung pe care un personaj
agresiv din jur îl fragmentează sau îl anulează și, ca o reacție din partea vărsătorului, compromiterea
acesteia prin împărtășirea unui secret pe care acel personaj nu dorea să îl afle nimeni.
În 26 iulie, când numai ce vărsătorii s-au eliberat puțin de opoziția pe care Neptun și Junon
împlinesc, Uranus va intra în mers retrograd până la finalul anului. Nici să își dorească lucrul acesta
nu vor putea să pună în aplicare soluțiile rapide însă vor dori ca acesta să se lungească foarte mult
pentru că sunt dezamăgiți. Anturajul le răspunde acestora pe măsura lor și surprizele ar putea să
apară în momentul în care vărsătorul dorește să fac o schimbare, să iasă din decor și să se orienteze
pe un traseu de pe care să aibă satisfacții imediate. Relația bună pe care Soarele o are cu Axa
Dragonului arată că această decizie este în concordanță cu destinul său. Așa cum am văzut de la
începutul anului și până acum vărsător la trecut prin multe schimbări de registru și nu a avut nicio
problemă să le îmbrățișeze cu tot sufletul. De această dată, aceste schimbări de registru se fac întrun ton negativ, neplăcute pentru el însă se dovedesc a fi la fel de bune cum a fost și celelalte.
Finalul lunii iulie înseamnă pentru vărsători întoarcerea la un moment de conștientizare care
amplifică această nemulțumire sau insatisfacție. Pentru că vorbim de Luna plină cu Soarele pe casa
parteneriatelor vorbim despre o atitudine nouă față de anturaj și aceasta va fi menținută o perioadă
pentru că vărsătorul dorește să simplifice lucrurile și să-i convingă pe cei din jur că de la un punct
încolo ar fi cazul să se țină cont și de sentimentele sale. Vărsătorul atunci când încearcă să-i
convingă pe ceilalți că este umilit, marginalizat stârnește ilaritate. De această dată va stârni frică.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2015

809

AUGUST
Redresare. Administrarea corecta unor situații neobișnuite. Întorc spatele unei persoane
periculoase. Răspunsuri negative. Încercări pe sectorul muncii. Depășesc o bariera timpului.
Privesc foarte departe în timp. Pornesc într-o călătorie. Atracție către vechi. Sunt privați de un
drept. Sunt nonconformiste. Se raportează la cei inferiori. Evenimente neobișnuite. Întâmplări
stranii. Anturajul este foarte important. Se grăbesc. Au nevoie de independență. Sunt dificil acasă și
iubiți în societate. Se implică în acțiuni tendențioase. Apel la obiceiuri mai vechi. Dorință de
îmbogățire. Se schimbă greu. Derularea unor etape care nu au finalitate. Iubesc să călătorească.
Deconspira personaj negativ. Ofrandă. Rezolvă problemele celorlalți.
Revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă apelul la un drept de care vărsătorul nu a uzat
până acum. Faptul că revenirea la mersul direct al planetei Saturn se consumă când Mercur va
împlinii un unghi pozitiv cu guvernatorul lor, Uranus, arată că această redresarea se va face cu mult
respect. Vărsătorul poate trece peste situațiile în care oamenii se comportă fără respect, însă dacă
acest lucru le afectează nivelul de percepție, statutul sau modul cum interacțiunează cu ceilalți,
adică îl oprește din a transfera un mesaj, se enervează și întoarce spatele persoanei care se comportă
în felul acesta.
Sunt în continuare active elementele astrale din registru finalului de luna iulie, ceea ce
înseamnă că vărsătorul inferior va fi în continuare obsedat de secretele celorlalți. Practic, prima
jumătate a lunii august va fi utilizată pentru a se pregăti sau pentru a acumula succint multe secrete
încât până la finalul anului să le folosească în avantaj propriu. În 3 august Jupiter și Saturn se vor
întâlni într-un unghi negativ și vărsătorul primește răspunsuri negative care de această dată îl vor
afecta foarte mult. Primul lucru pe care îl va observa va fi localizat la nivelul vitezei de lucru.
Acum Marte se află în continuare pe casa muncii și orice element care se consuma pe spațiul
public are asupra sa un impact foarte mare și din această cauză vărsătorul riscă să-și compromită
ritmul de lucru sau eficiența a ceea ce face. În general, dacă nu pune o picătură de abstract în
acțiunile sale, dacă nu visează puțin la realizări care să îl ajute să depășească bariera timpului nu se
simte bine. Acum, prin careul perfect dintre Jupiter, ce trece acum pe final de zodie Leu, cu Saturn
din Scorpion, vărsătorul este oprit din a se prezenta față de ceilalți printr-un proiect îndrăzneț.
Pentru că zodia Fecioară este puternic activată și se face acum o legătură și cu zodia Leu sau cu
zodia Rac acest sector în horoscopului lor ar trebui să îndemne către înțelegeri speciale și deciziile
de acum să nu țină cont de ecoul pe care faptele sale le are asupra comunității. Ar trebui să aibă
încredere în sine și dacă totuși dorește să se implice în proiect ambițioase atunci să privească foarte
departe în timp și să îi fie suficient. Din nefericire, nu va putea să facă acum acest lucru.
Mai ales pentru că Venus se află în mers retrograd pe casa parteneriatelor vărsătorul fie se
adresează omului nepotrivit fie personajul care dorește să interacționeze nu-i înțelege corect mesajul
și, răstălmăcind, ți-ar putea să-i creeze acestuia un mare disconfort. În realitate, disconfortul acesta
poartă în el un mesaj interesant. Acest mesaj devine miezul unui eveniment pe care l-au lăsat în
urmă. Saturn și-a revenit la mersul direct pe casa imaginii publice și evenimente le sociale sunt
văzute cu mai multă luciditate, însă reacția afectivă, modul de a simții sau modul cum se raportează
la ceea ce vede înțelege și constată este unul retrograd.
În 5 august Pluton se va afla într-o relație bună cu asteroidul Junon și se activează din nou
acea șansă din necunoscut de care în prima parte a anului vărsătorul a beneficiat atât de mult. Dacă
mai luăm în calcul și faptul că planetele individuale Marte și Mercur se implică acum în relații
interesante cu Saturn aceste provocări care vin către vărsător sunt înțelese de acesta ca o călătorie.
Nu se știe însă dacă vor porni într-o călătorie la modul concret, dacă le arde acum de vacanță sau
dacă duc la îndeplinire un plan mai vechi, acela de a-și vizita prieteni mai vechi sau care trăiesc la
mari depărtări. Să știe însă că toate aceste probleme de mobilizează peste egoism, pe individualism
și nu îi ajută la nimic să constate în jur că alți oameni cresc bine și că aceste provocări sunt venite
doar spre ei. Au nevoie să acorde maximă importanță acestor provocări pentru că din 7 august când
Mercur va intra pe zodia Fecioară atunci vor fi privați de dreptul de a înțelege și fără înțelegere
adecvata, în 9 august, când Marte le va intra pe casa parteneriatelor, ceea ce nu înțeleg acum se
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transformă din acest moment în conflict. Cu alte cuvinte, dacă apleacă acum fruntea în fața celui
care-i poate demonstra că este superior însă o intuiție, un mesaj subtil sau poate prin raportare la
anumite modele ezoterice înțelege vede și accept acest lucru atunci vărsătorul se va pregăti pentru
mare victorie. Pentru că sunt nonconformiști felul lor este posibil ca un detaliu absolut lipsit de
importanță să-i enerveze și mai mult sau să îi ducă într-o zonă în care să considere că a apleca
fruntea în fața unui om inferior este o mare prostie. El acum nu se raportează la ce inferior, ci
lucrează cu propriul destin. Deci ar trebui să-și asculte destinul.
În 11 august Jupiter le va intra pe casa opta și vărsătorii sunt invitați să descopere o lume
ascunsă. Este posibil ca această lume ascunse să fii intrat în contact cu el de la începutul anului și
până acum, adică să fi fost pregătit prin intermediul altor episoade, evenimente sau persoane. Acum
însă acest lucru se consumă la modul concret, prin evenimente concrete, poate chiar de factură
socială, administrativă sau relațională. În primul rând se pune problema cum să renunțe la o
aventură, să își reevalueze poziția pe care o are față de un adversar și să accepte anumite invitații pe
care până acum le considerau periculoase, indecente sau care nu erau de nasul lui.
Ceea ce se va consuma cu Jupiter pe casa banilor altuia înseamnă pentru vărsător o invitație
la a se implica în evenimente concrete când trebuie să facă dovada că până acum nu s-a investit
degeaba în el, că până acum nu a stat și s-a uitat la stele sau nu a pierdut vremea bucurându-se de
lucru care nu există. Această invitație la concrete va lua în 13 august forme mai puțin plăcute.
Mercur din fecioară este va opune lui Neptun de pe casa doua și atunci vărsătorul va înțelege că
depinde foarte mult de personajul care îl invită să fac acum o demonstrație. Se va mobiliza și dacă
experiențele de sale până acum n-au fost conturate doar pentru a le împlini un moft, ci dragostea
protecția și eficiența au primit un ecou din partea anturajului, acest anturaj îi va ajuta să depășească
momentul de impas. Dacă va iniția acest nou proiect în punându-și să nu poată pentru că asta
înseamnă să se transforme, anul 2015 cam trece degeaba. De aici se poate deduce cât de important
este ca vărsătorul să lase acum o urmă concretă a trecerii sale, să se implice în activități cu caracter
material pentru că oamenii să-l cunoască, să-l vadă și în alte ipostaze și așa cum se vor minuna, așa
cum se vor bucura de faptele sale materiale să se bucure și de faptele sale spirituale morale sau
mentale, ce au fost vizibile cu precădere în prima parte a anului. Iată deci din nou o ciudățenie la
vărsători. Când toți merg înainte, când toți urmăresc un traseu ascendent, el face invers. Întâi se
ocupă de ceea ce se află la mare depărtare și apoi se uită să vadă dacă în curtea sa are toate
instrumentele necesare.
Soarele se apropie cu pași repezi de conjuncția cu Jupiter, acum aflat pe casa parteneriatelor,
moment în care se va implica lu într-o conjuncție cu Venus, iar tot în ziua de 15 august se va
împlini și trigonul dintre Mercur și Pluton. Cu greu vărsătorul se va separa de frumosul pe care și la constituit în minte. Principiile estetice la care a aderat încă din perioada copilăriei au suferit de-a
lungul vieții modificări minime. În primul rând, dorința de independenței îi face pe aceștia să fie
altfel decât ceilalți, să se apropie de oameni care suferă ori să-i respingă pe cei care le declară
dragoste și care îi respectă foarte mult. Aflați acum într-un moment dificil al vieții lor și implicit al
anului 2015 vărsătorii care s-au așezat acum împotriva curentului își fac un inventar al invitaților pe
care le-au primit. Unele dintre ele sunt plăcute, constructive și ajută să mai tempereze puțin din
conspirațiile care se construiesc împotriva lor. Altele însă sunt tendențioase și îmi trezesc amintiri
dureroase, conflicte la care au ajuns după ce au pornit pe calea distracțiilor relaxării sau încrederii în
cineva apropiat așa cum sunt atrași acum. Dacă nevoia de sistematizare îi ajută să se împace cu
adversarii, dacă înțelegerea elementelor deformate, rătăcite stricate rupte pierdute înseamnă aș
îndrepta pașii către zone periculoase întunecate pline de personaje periculoase care abia așteaptă ca
un vărsător să-l intre în gheare, dacă această transformare îi cere neapărat să treacă prin această
portiță îngustă atunci vărsătorul se află în mod deliberat pe o cale spirituală accelerată. Cine
primește invitație la distracție, cine nu are probleme în preajma zilei de 20 august cine nu este
chemat din concediu pentru a rezolva ceva în locul altuia persoanele care trăiesc simplu, ușor și care
mai sunt și născute în această zodie sunt departe de a se implica într-o transformare rapidă. Așa cum
este lesne de înțeles această previziune, acest mesaj este adresat cu precădere vărsător ului care
dorește o accelerare a vitezei de lucru, care dorește un progres rapid fără regie, fără teatru ieftin și
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acestuia îi este destinat și mesajul ce vine din opoziția lui Mercur cu Chiron: vindecare prin
transformare.
Asta înseamnă că într-un contrast puternic cu aspirațiile către un idealism aproape
nepământean ce venise vărsător în prima parte a anului, careu pe care Soarele și Saturn îl împlinesc
pe 22 august înseamnă suferință desprinsă din celebritate. Saturn încă se află pe casa imaginii
publice și moda sau orientarea către un obiceiuri la care au aderat foarte mulți oameni este acum
plătit scump de un vărsător. Este posibil ca acest unghi negativ, în cazul lor, să îi îndemne să
plătească polițe pentru alții, să scoată castanele din foc pentru alții și să nu aibă nicio problemă că
fac acest lucru deoarece își amintesc cât de bine se simțeau în prima jumătate a anului când făceau
lucrul acesta benevol. Acum declarațiile i se pare apăsătoare însă le pot suporta, le pot înghiți sau ar
putea să nu se revolte împotriva nimănui, ci pur și simplu să fie nemuritori și reci în fața lor doar
dacă fac apel la experiențele anterioare.
În 23 august Soarele intră în zodia Fecioară și se apropie de conjuncția cu Jupiter. Situânduse în același semn cu planeta Jupiter dar, de asemenea, în opoziție cu Neptun vărsătorii
conștientizează că au anumite probleme materiale pe care nu și le pot rezolva de unii singuri. Pentru
a depăși acest impas se preocupă de problemele celorlalți și pentru că sunt în continuare inspirați
obțin și rezultate. La finalul lunii august vărsătorii excelează la capitolul administrare a bunurilor
celorlalți însă ei n-au nicio satisfacție din acest lucru. Se bucură doar că, procedând așa, se liniștesc
sau nu-și ies din mână referitor la a se face util celorlalți.
Trecerea Soarelui în fecioară și implicit relațiile care se construiesc acum pe cerul astral al
vărsătorilor vorbește acestora despre aroganță, trufie, despre o imaturitate pe care au iubit-o foarte
mult în anii din urmă dar și în prima jumătate a acestui an. Poate ar fi indicat să renunțe puțin la ea,
să vadă oamenii prin altceva, prin alte atitudini ori să-i judece în alt mod. Le va fi foarte util dacă
vor putea să facă acest lucru, însă este de așteptat ca o schimbare peste noapte să fie puțin probabilă.
În 25 august, când Luna neagră le trece pe casa gândirii superioare, vărsătorul începe, și tot
așa o să țină cam nouă luni de zile, să se îndoiască de propriile rezultate. Inițial această îndoială se
localizează doar la nivelul proiectelor aflate acum în derulare, la planurile pe care le-au de vacanță
sau să-și viziteze prietenii, să viziteze diferite locuri ori pur și simplu să-și mai aerisească mintea.
Aceștia dau semne că se schimbă sau în aceste deplasări apar schimbări pe care aceștia nu le-au
anticipat. Dacă până pe 25 august nu și-au împlinit aceste dorințe, nu au călătorit ori nu s-au
deplasat într-o locație stabilită din timp, trebuie să se aștepte ca după 25 august acolo să găsească
altceva ori pur și simplu aceste proiecte să fie modificate, să se mai adauge o persoană unui grup.
Conjuncția Soarelui cu Jupiter înseamnă supraviețuire și dacă luăm în calcul că acest aspect
se consumă pe casa a VIII-a, această supraviețuire depinde foarte mult de înțelegerea pe care obține
din partea celorlalți. Administrarea bunurilor celorlalți, pentru vărsător, înseamnă a se deconspira
față de un furnizor față de un sponsor sa față de o persoană din preajmă atunci când i spune acesteia
cum să-și facă ordine în viață pe ce motiv pentru că nu poate face acest lucru decât dacă îi vorbește
despre experiențele sale. Cum este un om care nu suportă să dea citate din scripturi, vărsătorul se
ocupa acum povestindu-le celorlalți cum a depășit el anumite probleme și cât de util le-ar fi
celorlalți să facă la fel.
Conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului va reuși pentru vărsător, și doar pentru această
zodie, să treacă în plan secund condiția lui Mercur cu Luna neagră. Pentru ei sunt mai importante
elementele de destin pentru că au viziune, decât micile conflicte care se consuma pentru că o
mișcarea valorilor, migrarea unor elemente, le trec prin ograda lor. Ori se întorc cu spatele sau se
ascund în camera cea mai întunecată și așteaptă să treacă furtuna.
Luna plină care simpli niște pe 28 august le aduce acestora explicații și le va umple un gol.
Vărsătorul se va simții acum înnobilat de faptul că ceilalți au multe slăbiciuni, se află implicați în
conflicte cu cei pe care i-au ajutat până acum și se simt în elementul său oferindu-le fiecare câte un
sfat sau chiar ajutorul brațelor sale. Face acest lucru, așa cum am spus și mai sus, doar pentru că
dorește să-și mențină această înclinație către ajutor pentru că altfel nu are nicio satisfacție văzându-i
pe ceilalți că se descurcă, în timp ce el trebuie să-și le rezolve singur problemele ori să rămână cu
ele.
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SEPTEMBRIE
Probleme. Sunt tulburați de răutatea celorlalți. Drumurile lungi sunt și anevoioase. Rezolvă
ușor probleme personale. Bată în retragere. Apel la justiție. Tensiunea crește. Se asociază cu
oameni inferiori. Se simt vinovați. Îmbunătățirea veniturilor. Curaj. Anticipație. Spirit practic.
Recomandările sunt acceptate. Abilitatea de a valorifica un bună. Energie necontrolată. Impune
respectul. Au încredere oarbă diversitate. Apelează la un intermediar. Prea multe întrebări.
Energia personală se află într-un impas. Se ocupă de muncă. Trec printr-un inconvenient. Pasiuni
pentru ocultism sau pentru mistere. Viața are conotații complexe. Vi se împlinește o așteptare.
În luna septembrie o mare parte din problemele care i-au tulbura foarte mult în ultimele
două luni pe vărsători intră în linie dreaptă. Unele dintre ele se rezolvă până pe 6 septembrie când
Venus își va reveni la mersul direct, altele se vor continua până la sfârșitul anului însă într-un
registru cunoscut.
1 septembrie aduce împlinirea opoziției dintre Soare și Neptun dar și conjuncția dintre
Venus și Marte. Aceste situații neobișnuite le vorbesc vărsătorii lor despre contactul cu viciile
celorlalți. Este posibil ca aceste vicii să fie declanșate de ei în amintirea ceea ce a fost anul 2014.
Unii dintre ei se adâncesc și mai mult în datorii și cu cât se simt mai singuri cu atât vor insista foarte
mult pe aceste situații, evenimente sau episoade manifestând o mare dorință de mișcare. Pentru că
Luna neagră se află deja pe casa drumurilor lungi această nevoie de mișcare a vărsătorilor este o
mare problemă. Sunt îndemnați să facă lucruri care îi vor compromite pe mai târziu, iar asta
înseamnă că atunci când trebuie să-și rezolve anumite probleme personale vărsătorii bat în retragere
sau nu știu cum să procedeze. Din nou se invocă necesitatea unui prieten adevărat, necesitatea unor
oameni de bună credință pe care vărsătorul să se bazeze și care să nu abuzeze acum de momentul
acesta de derută.
Un alt element important care se va manifesta la începutul lunii septembrie este cel al
transferului de valori. S-ar putea ca valorile în care crede acum vărsătorul să nu mai fie de
actualitate. Adică el doar să vorbească despre justiție și să vadă că în jur nimeni nu-l ajută să-și facă
dreptate ori să facă dreptate pentru ceilalți. Asta înseamnă mare tensiune și dacă sunt deschiși sau
inspirați vor observa că această tensiune crește cu atât mai mult cu cât va dorim să o rezolve într-un
timp foarte scurt.
Revenirea planetei Venus la mersul direct înseamnă redresarea în zona parteneriatelor.
Venus se află deja pe casa a VII-a și dacă vărsătorul este îndemnat să se asocieze cu oameni
inferiori, cu oameni pe care altădată nu-i așa ajutat sau nici măcar nu s-ar fi uitat la ei vor accepta
acum ca și cum acestea sunt alte persoane. Nu doar Venus, prin revenirea sa la mersul direct, este
răspunzătoare de lucrurile acestea. Soarele și Pluton pe 6 septembrie se vor afla într-un trigon și
atunci vărsătorii își fac autocritica, se simt vinovați de anumite greșeli pe care le-au făcut și
procedând în felul acesta consideră că se reglează față de destinul propriu.
Dar, totuși, nu trebuie să cădem în extrema cealaltă și să considerăm că vărsătorul a fost scos
din schema. În 8 septembrie când Marte și Uranus se vor întâlni într-un trigon vărsătorii vor da
dovadă de inițiativă și vor încerca să preia controlul acolo unde în ultimele luni l-a pierdut. Dacă
vor dori să se asocieze pe motivul patrimoniului, a sporirii averii, sau a îmbunătățirii veniturilor
personale vor fi încurajați de cunoștințele pe care au cumulat tot în prima parte a anului.
Totuși, conjuncția Lunii negre cu capul dragonului ce se consumă pe 9 septembrie va afecta
acestora puterea de concentrare ori vor fi îndemnați să-și stabilească ținte pe care să nu le poate
atinge niciodată. Dacă un vărsător ambițios consult această previziune astrală se va ambiționa și mai
mult și va arăta tuturor că destinul său nu poate fi coordonat de nimeni, nici măcar de magnetismul
astral. Atunci se vor ambiționa și o vor lua pe o altă cărare, se vor ține promisiunea de a-și îndeplini
ambiția și vor pierd din vedere că această conjuncție a capului dragonului cu Luna neagră îi poate
păcăli și-n această zonă. Relația proasta lui Mercur cu Pluton le va vorbi vărsătorilor și despre
conflicte interioare legate de neputința de a-și stabili singuri un traseu eficient, corect sau util. De
această dată greșelile mici, chiar și în cazul vărsătorilor, au repercusiuni mari. Acestea vor fi mai
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puțin vizibile acum în plan social prin evenimente, cât de vizibile vor fi ca frământări, întrebări sau
crize existențiale.
Știind că pot face o impresie foarte buna atunci când se mobilizează, se pot baza acum foarte
mult pe experiențele pe care le-au acumulat în prima parte a anului și asta va avea acum la mijlocul
lunii septembrie un rol foarte important. În primul rând, îi va ajuta să-și sistematizeze informația
apoi îi va încuraja să o prezinte dintr-un de vedere practic. Primele rezultate vor fi văzute în preajma
zilei de 12 septembrie când Soarele și Chiron se vor afla într-o relație proastă. Vor vedea acum dacă
sunt suficient de înțelepți, atenți la ceea ce se întâmplă în jur ori dacă dispun de suficiente rezerve
pentru a rezista la efort. Opoziția dintre Soare și Chiron face trimitere la starea de sănătate, la
nevoia de a se sprijini pe un tratament, o recomandare sau poate chiar pe consiliere.
Dacă luăm în calcul și faptul că în 13 septembrie se va împlini și Luna nouă această nevoie a
vărsător ului de a-și inventaria propriile nevoi sau de a demonstra că deține soluții viabile va fi dusă
mai departe cel puțin in următoarele patru săptămâni față de acest moment. Asta înseamnă că
puterea de concentrare, capacitatea de a administra un bun ce vine dintr-o altă zonă, dintr-un alt
timp sau din sectorul celuilalt, va avea nevoie de abilitatea vărsătorului de valorizare. Este posibil
ca acum să nu mai poate face față unui efort fizic, să nu mai aibă rezistența fizică sau să încurce
lucrurile în așa fel încât să-și amintească din trecut doar ceea ce l-a durut. Acestea sunt dovezi,
unele dintre ele chiar convingătoare a faptului că au nevoie acum să simtă dragostea cum îi
bănuiește, să simtă o atingere calda, să reînvie acel tronson imaterial în care se desfășoară cel mai
bine. Un vărsător care nu este iubit devine o energie necontrolată un personaj care poate deranja pe
toată lumea și care cu foarte mult succes poate strica totul în jur. Pentru că în prima parte a anului
experiența vărsătorilor au fost cu totul speciale este important să ne așteptăm acum ca acești nativi
să facă o impresie bună.
Trecerea lui Junon în zodia Balanță, adică pe casa drumurilor lungi, îi ajută pe vărsători să
cunoască oameni situați la mare depărtare și, de ce nu, să construiască cu ei o prietenie strânsă.
Acest lucru se va consuma acum, în luna septembrie, când Mercur, în 17 septembrie va intra, pentru
aproximativ trei săptămâni, în mers retrograd. Aceste declarații publice pe care vărsătorul le face
arată că poate ușor uita de respectul, devotamentul față de cineva sau se declară cu mare emfază
împotriva unui adversar, face parte din destinul său spectaculos. Acum, în această perioadă, mulți
dintre cei care nu s-au născut în zodia Vărsător își pune multe semne de întrebare referitor la
ușurința cu care depășesc bariere și de abilitatea de a cădea în permanență în picioare. Știe că în
ceea ce-l privește mulți oamenii exagerează. Nu are talentul de a cădea tot timpul în picioare, el știe
că din zodia Pești vine această schemă de acțiune. Are însă o încredere oarbă în diversitatea vieții și
atunci aceste ieșirile din ritm, aceste lucruri care par că depășesc etape, că leagă două puncte fără a
exista un element intermediar sunt în mintea sa elemente care fac parte dintr-un demers absolut
banal. În 18 septembrie, Saturn va intra în zodia Săgetător, pe casa prietenilor, și atunci relațiile care
sunt pe punctul de a se consuma pe o direcție bună se vor consolida și Vărsătorul se va simți foarte
bine. Le apare însă un eveniment pe fondul acestor direcții pozitive. Vărsătorul va putea să
identifice omul cel mai serios după ușurința cu care este contrazis. Cel care-l contrazice în perioada
aceasta, cel care are o anumită rezervă sau care nu înghite tot ceea ce spune el poate deveni pe viitor
cel mai sincer prieten. Din nou, vărsătorul va avea nevoie de ajutor să vadă această persoană. De
această dată Mercur, aflat în mers retrograd prin zodia Balanță, îl îndeamnă să țină cont mai mult de
ceea ce se întâmplă în subtil, decât să facă simple conexiuni, să apeleze la un fond de rezervă ori la
reguli morale pe care și le-a construit cu mare efort. Un prieten sincer din jurul său se va bucura
atunci când vărsătorul se va împrieteni cu un alt individ, asemenea lui.
Pe 20 septembrie când Junon va fi în conjuncție cu Capul Dragonului vărsătorul va înțelege
că acești noi prieteni, aceste noi energii, direcții sau persoane care intră în viața sa au nevoie să vadă
la acesta că s-a schimbat. Cu alte cuvinte din nou se așază împotriva curentului și în loc să privească
înainte și să se bucure de ceea ce viața trebuie să-i ofere își pune întrebări de ce a ajuns acolo și cum
de s-a întâmplat. Aceste întrebări sunt utile cu precădere până când Soarele va intra în zodia Balanță
pentru că după aceea va fi invitat să treacă la lucru.
Elemente importante care se leagă de aceste întrebări existențiale vin din faptul că s-ar putea
ca vărsătorul, de această dată, să nu se consulte cu nimeni. Va dori să ajungă la un rezultat concret
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prin efort propriu. Apoi, pe 23 septembrie, când Soarele va intra în zodia Balanță lucrurile s-ar
putea să intre pe un făgaș normal pentru vărsători deoarece o parte din energia personala, aceea care
lasă impresia celorlalți că este excedentară, va fi consumată prin activități concrete. Nu se vor mai
frământă strigând în gura mare că vor să cunoască adevărul absolut sau că ceva nu miroase bine în
asocierile din jurul său. Se va ocupa de muncă, va fi mult mai preocupat de ceea ce se întâmplă și va
observa că în acest proces se implică cu mare ușurință. Casa muncii nu este ocupată de planete și
asta înseamnă că nu este constrâns să facă ceva anume decât ceea ce și-a stabilit singur sau acceptat
printr-un contract de muncă. Apoi, în 24 septembrie când Soarele se va afla în conjuncție cu Capul
Dragonului multe probleme vor fi rezolvate pe cale diplomatică. Este posibil ca orientându-se pe
acest traseu se constate o altă serie de greșeli pe care nu a recunoscut-o în prima parte a anului.
Vărsătorul inferior va știi foarte bine la ceea ce se referă, situația în sine, va știi precis că în prima
parte a anului a mințit și nu odată ci a făcut-o sistematic. Vărsătorul superior va rezolva acum o altă
enigmă.
Finalul lunii septembrie le aduce vărsătorilor un inconvenient. Prin retrogradare lui Mercur
și mai ales prin relația proastă pe care acesta o alimentează din nou cu Pluton au o viziune asupra
relațiilor dificile în care sunt implicați. Văd lucrurile mici în mod disproporționat, adică și mai mici,
iar pe cele mari le micșorează pentru că așa cred în acest moment care pot concura mai bine. Nu
sunt obsedați de control, ci doar doresc să știe. Această dorință de a știi se va traduce din 25
septembrie, când Marte le va intra pe casa ocultismului, va răscoli prin secretele celorlalți în ideea
că poate va găsiși în viețile lor ceea ce duce el în spate de mult timp și speră ca această constatare
să-l facă să se simtă mai bine. În realitate, pentru că Pluton va reveni la mersul direct în aceeași zi în
care împlinește careul cu Mercur, problema aceasta are de asemenea conotații afective. El spune
altceva, dar nu trebuie să ne mirăm pentru că la capitolul justificări vărsătorul adesea excelează. Știe
ce să spună partenerul de dialog, interlocutorului, încât să mizeze pe un rezultat.
Pe 26 septembrie când Marte se va afla într-o relație proastă cu Saturn, iar vărsătorii s-ar
putea să fie victimele unor accidente. Acest lucru se va consuma la modul concret doar dacă se
deplasează pe această linia riscului, dacă vor neapărat să demonstreze că sunt grozavi. Acest lucru
se explică prin faptul că Marte cu Saturn se află în careu, nu în opoziție, ceea ce înseamnă că un
eveniment rău are nevoie să îndeplinească o condiție pentru a se împlini. Dacă însă luăm în calcul și
faptul că Soarele se va afla în 27 septembrie în conjuncție cu Luna neagră vărsătorii vor fi tentați să
pornească la drum, să își asume acest risc și deci să greșească. Sunt astfel avertizați ca la finalul
lunii septembrie să nu conțină planurile de deplasare, de vacanță ori dacă aceste lucruri nu pot fi
evitate să parcurg această perioadă cu o maximă atenție. Din acest pun de vedere poate fi cea mai
dificilă perioadă a anului.

OCTOMBRIE
Consum suplimentar. Apel la o calitate morală. Sunt judecați. Așteaptă să fie protejați de un
personaj puternic. Viața se îmbunătățește. Modificările sunt ajustate la nevoile prezentului. Puteri
suplimentare. Independență. Sunt încurajați. Viața este respectată. Apel la un joc. Pot lucra
simultan pe mai multe nivele. Oferă o dovadă imbatabilă. Iubesc să lucreze în comunitate. Rupă
colaborare proastă. Potențial este blocată pe probleme majore și vechi. Spirit de observație
dezvoltat. Admirație. Ciudățenii. Vorbesc prea mult. Sunt lucizi în evenimentele nefericite. Se
bucură de apreciere. Își ascund confuzia. Corpul arată că viața este grea.
La începutul lunii octombrie, când Mercur se va afla într-o conjuncție cu Junon, vărsătorul
va înțelege ce rol are misterul în viața sa. Acest lucru nu se va consuma doar în preajma zilei de 2
octombrie ci și pe 3 octombrie când Mercur va avea de împlinit o conjuncție cu Luna neagră. Este
posibil ca acest mister să nu fie deloc plăcut, iar calitatea morala celor de la care vine acest mister
elucidat să-l îndemne pe vărsător să pornească un război pe motive penibile. Cei care sunt educați
vor da bir cu fugiții, se vor deplasa într-o altă locație, vor renunța la teatru, la modelarea
caracterului pentru a evita un conflict sau a face pe plac cuiva și vor considera că dacă au întors
spatele sursei problemei sunt protejați. Acest lucru este o iluzie pentru că vărsătorul acum este
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îndemnat să activeze pe sectorul public, deci această mutare nu-l va ajuta. Calculele pe care și le
face el pentru viitor includ chiar acești adversari, chiar aceste persoane care ar putea să le facă
probleme. Este de la sine înțeles, și un vărsător nu va fi surprins dacă va consulta aceste previziuni,
că până la urmă tot vor fi nemulțumiți pentru că își ajustează aspirațiile sau ambițiile pe parcurs și
vor ca anumite lucruri să fie îmbunătățite, modificate sau ajustate în așa fel încât rezultatul să-i
surprindă chiar dacă de la început și l-au stabilit sub o anumită formă. În felul acesta, se explică
instabilitatea vărsătorului și așa se va manifesta și acum la început de octombrie a anului 2015.
Dacă sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală atunci meditația, interiorizare sau
nevoia de a cunoaște o ființă cu totul remarcabilă care s-a evidențiat în mediul social prin rezultate
speciale va salva un vărsător de la un război cu el însuși. Dacă este un om comun atunci acesta va
avea nevoie să facă mișcare, să-și consume tensiunea să ia lecții de box, de arte marțiale sau să se
apuce de rebus. Dacă din exterior lucrul acesta vor părea cu adevărat stranie vărsătorul, din interior,
nu va avea nicio problemă dacă se va răzgândi dacă va declara război celui mai puternic deși el nu
depășește 1 m jumate, va privi toate aceste situații ieșite din comun ca și cum fac parte din ceea ce
și-a propus să facă.
Relația proastă pe care Soarele și Pluton o au acum la început de luna octombrie și care nu
poate fi separată de relația proastă pe care Soarele o are cu Uranus, deci ne referim aici la un careu
T cu Pluton focar, vorbește despre această independență ca și cum este o boală. Vărsătorul va putea
fi elogiat pentru independența de acum însă abia în anul următor. Faptele pe care le va săvârși acum
vor fi criticate sau din cauza acestora va fi acuzat și supus unor sancțiuni.
Dacă în prima parte a anului vărsătorul a fost încurajați să se exprime de această manieră, să
viseze cu ochii deschiși chiar dacă la un moment dat visele sale erau bizare, acum când Marte se
află în opoziție cu Neptun are nevoie să se apropie de aspectul concret al vieții pentru că altfel va
plăti un preț mult prea scump. Relația bună pe care Mercur o va construi cu Saturn le va vorbi
vărsătorilor despre faptul că aceste comportamente ale prezentului vor fi așezate, sedimentate, puse
cu bună știință la baza unor demersuri sociale.
Pe 8 octombrie Venus va intra pe casa a VIII-a în Fecioară și își va aminti de o drama, de
pierderea unei ființe dragi, de dreptul e pe care l-a pierdut sau de anumite sancțiuni pe care cineva
din preajmă este pe punctul să i le aplice. Asta înseamnă că va fi în tensiune, va fi tot timpul pe
poziție de atac și orice cuvânt a primit din jur va răspunde acestuia cu un neam de replici sau
oricum într-un mod mult mai agresiv decât ar proceda altădată.
Pe 9 octombrie Mercur va reveni la mersul direct și atunci judecata sa va intra pe o linie a
echilibrului. Își vor face din nou tu critica, vor trage linie și vor aduna sau vor scădea observând că
de câte ori au fost realiști și i-au lăsat pe ceilalți să-și facă jocul, chiar dacă uneori asta înseamnă să
fie împotriva lor, au avut numai de câștigat. Acum prin revenirea lui Mercur la mersul direct își
amintesc de un vis pe care vor dori să-l pună în aplicare. Dacă acesta are legătură cu planul
material, dacă rezultatele acestui vis pot fi cuantificabile și nu doar prin numărul de idei, cât mai
ales prin numărul de rezultate ce apar din aplicare ideilor, atunci lucrul acesta este unul foarte bun.
În 10 octombrie Axa Dragonului trece de pe Berbec - Balanță pe Fecioară - Pești și li se va
produce din nou o schimbare. Acesta este un alt element integrat celei de-a doua părți anului 2015
care îi vorbește vărsător ului despre necesitatea de a se orienta către lucruri practice. În primul rând
Fecioara vine cu această invitație apoi casa a VIII-a unde capul dragonului va trebui să se integreze.
Asta înseamnă că se face apel la cunoștințele unui vărsător, nu la modul general, ci acela care pot fi
aplicate. Este posibil ca o parte din acuzațiile care au venit spre el în ultima perioadă să se mai
mențină și acum însă jocul pe care îl realizează, prin faptul că destinul activează simultan și în alt
sector, să fie puternic și periculos în același timp. Asta înseamnă că revolta, în aceste momente, i-ar
putea spune că nu mai este timp de vise. Are nevoie să fie disciplinat, atent la anumite detalii
comportamentale, de vestimentație sau de exprimare pentru că altfel, cu anturajul pe care și-l are
acum în preajmă, nu este de glumit.
Relația bună lui Jupiter cu Pluton le va vorbi vărsătorii lor despre evenimente esențiale. De
această dată Jupiter este veteran pe casa a VIII-a și ar putea să ajute acum o aspirație fragedă un
proiect delicat care se înfiripă în mintea unui vărsător. Chiar dacă va trebui să dea dovadă de
aspectul practic, chiar dacă anumite idei ale sale au nevoie acum să fie citite consultate ori atinse
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dacă este vorba despre un obiect practic el nu renunță la ceea ce i-a plăcut cel mai mult din prima
jumătate anului 2015. Vrea să facă ceva ieșit din comun pentru comunitate, vrea să atrag atenția
grupului de apartenență și acesta este începutul marelui proiect care se va finaliza cu ceea ce-și
dorește cel mai mult. În 12 octombrie, când Soarele se va afla în opoziție cu Uranus, lucrurile
acestea complicate ar putea să aducă în viața unui vărsător o ruptură categorică. Sunt avertizați însă
să lase lucrurile în voia lor pentru că dacă această ruptură nu vine prin voință proprie, dacă nu el
determină această ruptură atunci este necesară și îl pregătește pentru succesul destinului ce va veni
spre el puțin mai târziu.
Dacă înțeleg relativ repede acest îndemn, curajul, privit ca necesitate, nu mai pot dovedi nici
dacă se ocupă de comerț și nici dacă se implică în activități intelectuale, de studiu sau activități
spirituale. Relația bună lui Marte cu Pluton arată cât de mult își doresc vărsători acum să iasă în
evidență așa cum au ieșit în evidență față de ei adversarii de altădată. Asta arată că deși până acum a
fost împotriva schimbării, s-au schimbat. Acesta este un alte pericole al anului 2015 ca vărsătorul să
devină după chipul și asemănarea celui care l-a supărat sau i-a ținut atenția blocată pe probleme
mult timp.
Din această cauză în preajma zilei de 17 octombrie putea să aibă suficiente multe surprize
încât să intervină dur asupra anturajului. Nu contează ceea ce va spune important va fi tonul și
atitudinea, va gesticula, va ieși în evidență și va observa că dacă se comporta așa cum s-au
comportat adversarilor nu-l este pe plac. În felul acesta se traduce independența prost înțeleasă ce
vine din ecuațiile astrale aferente mijlocului lunii octombrie.
Apoi, pe 18 octombrie, când Marte va fi în conjuncție cu Jupiter va primi propuneri și va
reuși prin energie, prin diagnostic sau printr-un tratament scurt, dar foarte eficient să redobândească
sănătatea pe care a pierdut-o în ultima vreme. De această dată, prin relația bună lui Marte cu Jupiter
aspectul practic îl vizează în mod special pe el. Vărsătorii care sunt orientați pe o cale spirituală ori
care au obținut rezultate din genul acesta de practică se vor dovedii a fi foarte creativi. Ceea ce iese
de pe mâinile lor va fi întâmpinat cu admirație de cei din jur și acest lucru le va fi pe plac. Acest gen
de admirație reprezintă cea mai frumoasă și înălțătoare plată pe care un vărsător o poate primi
acum. Ruptura relației nu-l va mai afecta, ci dimpotrivă va considera că dacă nu s-ar fi produs acel
eveniment succesul l-ar fi ocolit.
De această dată însă vărsătorul ar putea să primească o informație care nu-i va fi pe plac.
Succesul nu vine pentru ai face plăcere ori pentru a elogia personalitatea sa, ci vine așa cum a cerut
în prima jumătate anului, adică pentru toți cei din jur. Asta înseamnă că ruptura care s-a produs în
ultima vreme atrage după sine completare acelui gol cu alte persoane. Este important ca acest lucru
să se consume sub forma unui eveniment de care să afle și alți oameni pentru că aceștia reprezintă
vasele care conțin și duc pe mai târziu informații acestor evenimente. Asta înseamnă că vărsătorii ar
putea să aibă acum probleme cu memoria evenimentelor. În general, chiar dacă nu-și fac griji față
de memoria lor țin minte lucruri importante și își aduc aminte tot felul de ciudățenii. De această
dată, oamenii din jur sunt suporturile de memorie pentru ceea ce li se întâmplă lor în această
perioadă.
23 septembrie reprezintă din acest punct de vedere momentul în care reușesc să își revină la
suprafață și să guste puțin din plăcerea de a trăi. Este posibil ca din nou să se consume un eveniment
neplăcut, nefericit însă de această dată vărsătorul îl încadrează pe acesta la capitolul diversitate.
Marte i se va opune lui Chiron și va scăpa de un rău personal intern printr-o durere, printr-o criză
însă va fi conștient în tot acest proces că se eliberează de o mare greutate.
După ce Soarele va intra în zodia Scorpion, adică pe casa imaginii sociale, vor reuși să le
prezinte celorlalți, ca într-un raport de analiză, rezultatele sale de un an de zile. Vărsătorului îi face
mare plăcere să vorbească despre el sau să pună în discursul său observații personale. Asta
înseamnă că toți din jurul vărsătorilor se vor simții înnobilați de experiențele pe care acesta le
împărtășesc și nu doar atât vor fi îndemnați la efort la muncă și în egală măsură vor fi convinși că
dacă vor proceda ca el vor ajunge la el. Dacă vărsătorul trece prin evenimente nefericite ce-au
început din anul anterior atunci nu se poate vorbi acum de succes ci de o faimă negativă. Vărsătorii
devin vedete la capitolul “Așa nu!”.
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Finalul lunii octombrie în seamă pentru vărsători o relansare. Această relansare va porni
chiar din 25 octombrie când Venus se va întâlnit într-o conjuncție cu Uranus. Unii dintre vărsător
vor spune am nevoie acum de o altă educație și imediat se vor orienta către cei care îi acceptă fără
educația pe care ar fi trebuit acum cu puțin efort să și-o însușească. Asta arată că au obosit să se tot
preocupe de transformare și vor să se întoarcă din nou la obiceiurile mai vechi. Viața însă atunci
când este încărcata de însemnătate este trăită cu efort și confuzia, în cazul vărsătorilor, nu este
ocolită. Pentru a supraviețui, pentru a face față acestor conflicte în preajma zilei de 26 octombrie
când Mercur se va afla într-o opoziție cu Uranus vor primi răspunsuri negative și nu le va fi pe plac
toate lucrurile acestea pe care le vor afla. Dacă luăm în calcul și faptul că pe 27 octombrie se
întâlnește Luna plină și nu oricum, ci pe opoziția lui Venus cu Chiron atunci toate aceste
evenimente sociale încărcate de eșec vor avea asupra corpului repercusiuni grave. Se poate vorbi
aici despre refuzul unei reguli sau despre dificultatea de a găsi calea. Vărsătorul în 2015 a insistat
mult pe o evoluție accelerată pe calea pe care a găsit-o și pe care se află. Acesta este însă un
moment de dezorientare, de ezitare în care anumite schimbări radicale s-ar putea să le lase acestor
nativi impresii negative.
Spre finalul lunii octombrie, când Soarele și Neptun se vor afla într-un trigon, se va rupe o
nedreptate și aceasta va fi făcută cu bună știință. Vărsătorul va fi apreciat pentru un rezultat bun și
va fi elogiat pe modul cum și-a gestionat anumite conflicte ce s-au consumat în luna anterioară. El
este mulțumit pentru că nu are niciun beneficiu din aceste aprecieri. Se bucură însă că dacă cei din
jur se ocupă să-l laude atunci vor fi suficiente ocupați încât să-i lase în pace și să nu mai acuze. Iată
deci că vărsătorul se așeza din nou împotriva curentului.

NOIEMBRIE
Evenimente ciudate. Încercări neobișnuite. Rămân puține lucruri de spus. Sunt tentați
bogăție. Senzații stranii. Viața este complicată. Problemele nu pot fi rezolvate rapid. Apel la o zonă
întunecată. Viața este ciudată. Secretele nu sunt împărtășite ușor. Lipsă de măsură. Ating o limită
superioară. Beneficiază de o vindecare. Experiențe neobișnuite. Putere de disimulare. Părerea
celorlalți contează. Dovada că dețin informații prețioase. Optimizează procesul de muncă. Rezolvă
problema. Seducție. Sensibilitatea este foarte importantă. Se întâlnesc cu durere personală.
Depășesc un impas. Caută soluții imposibile. Visează la lucruri care nu pot fi atinse. Se remarcă în
grupul de apartenența. Responsabilitate. Sunt iubire de ființele superioare și disprețuite de cele
inferioare.
Luna noiembrie vine pentru vărsător cu alte evenimente pe care aceștia vor încerca să le
încadreze în regulile stabilite deja. Asta înseamnă că, în ciuda aparentelor, ei vor face apel tot la
prima jumătate anului 2015 când s-au bucurat de privilegii speciale. Înseamnă că intrarea planetei
Mercur în zodia Scorpion, care se va consuma în 2 noiembrie, îi îndeamnă pe aceștia să atrag
atenția asupra personalității lor, să se desprindă de ceea ce este obositor și enervant și să viseze la
faptul că ar putea să reia discuții de unde au rămas în prima jumătate anului sau chiar să revizuiască
anumite informații despre care cred că nu au fost abordate atunci în mod corespunzător. Asta
înseamnă că vor să se extindă și au și suportul social necesar iar bogăția spre care tind, și care ar
putea să revină din ceea ce se întâmplă pe casa a VIII-a îi transformă din nou în ființe extravagante,
care dacă au trăit în ultimele luni cu bani puțini câștigul de acum îl pot arunca pe fereastră sau îl pot
cheltui într-o noapte la cazino. Senzațiile neobișnuite care vin spre ei acum au legătură cu
persoanele, cu oamenii cu care interacționează sau cu evenimentele pe care le văd cu mai multă
luciditate. Totul este straniu și încărcat de mânie, iar vărsătorul atent și superior a putea acum să
inventeze ceva. Nu se știe dacă după ziua de 3 noiembrie, când se împlinesc unghiuri atât de
importante, inclusiv conjuncția lui Venus cu Marte, de această dată cu ambele planete în mers direct
pe ultimul segment al zodiei Fecioară, vărsătorul va fi la fel cum a fost când Mercur, pe 2
noiembrie, a intrat în Scorpion. Toata aceasta ecuația astrală le va vorbi acestor nativi despre o mare
presiune. De aceea ecuația astrală ar putea să îi schimbe foarte mult și să le distrag atenția de pe
durere, pe necesitate. Asta înseamnă că unii vărsători s-ar putea să fie lacomi în a-și însuși o altă
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experiență de viață. Adică să ceară probleme, să ceară evenimente incitante neobișnuite care să îi
convingă că trăiesc intens puternic și că mai ales au nevoie să demonstrez e că viața întotdeauna va
avea grijă de ei.
Procedând în felul acesta vor observa că sunt inspirați și că anumite direcții spre care sunt
atrași nu mai sunt o mare necunoscută pentru ei ci să dau de gol, se prezintă ca pe o zonă întunecată
despre care poți intui, în funcție de ceea ce există în jur, cam ce funcție ar avea. Asta înseamnă că în
prima decadă a lunii noiembrie vărsătorii vor fi sceptici și vor privi cu un oarecare semn de
întrebare evenimentele comune în care sunt atrași. Relația bună care construiește între Soarele de pe
casa imaginii publice și Pluton de pe casa lucrurilor ascunse arată că vărsătorii dispun de o forță
oarbă. Au acuma posibilitatea de a descoperii ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți și pot să dea
dovadă de flexibilitate. Inteligența pe care o au va fi substanțial îmbunătățită începând cu 8
noiembrie când Venus va trece în Balanță adică pe casa drumurilor lungi. Își vor aminti din ceea ce
au trăit în prima jumătate a anului și de distracții sau de relaxări, de momente aparte în care și-a
oferit libertăți speciale. Există însă o disonanță despre care contextul astral din prima decada lunii
noiembrie nu-i va vorbi vărsătorului dar la care acesta va ajunge prin lipsă de măsură. Relația bună
a Soarelui cu Chiron arată că dispun de o sănătate perfectă și că vor acum să impresioneze pe cei
din jur cu efortul fizic dus până la o limită superioară. Nu este cazul să creadă că și-a revenit atât de
repede în 10 zile. Dacă sunt atât de naiv încât să creadă că dacă nu mai simt durerea s-a vindecat
înseamnă că își merită soarta și că cer cu adevărate probleme de sănătate pe care să-l rezolve la fel
de greu pe cum l-au rezolvat pe cele care au venit spre el în ultimele luni.
În egală măsură vărsătorul care trece prin afecțiuni ar putea acum să beneficieze de garanția
vindecării și nu trebuie decât să îndeplinească o singură condiție: să aibă răbdare pentru că
echilibrarea fizică, emoțională sau psihică este prin acest unghi garantată.

În 12 noiembrie Marte se va deplasa de pe casa opta pe casa noua, adică intra în zodia
Balanță și vărsătorul se va simții încurajat acum să se exprime la scenă deschisă. Marte în Balanța îi
duce prea ușor nativului născut în zodia vărsător cuvintele pentru a fi exprimate, dar nu-l va ajuta
să-și contureze tonul, ci dimpotrivă era spune acestea că numai prin vorbă, prin cuvânt, prin ton sau
prin atitudine poate rezolva o problemă gravă. Asta înseamnă că va lăsa deoparte munca nu se va
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mai preocupa de seriozitate și va sfida așa cum a făcut și în prima parte a anului programul de lucru
sau anumite reguli impuse de ceilalți. Persoanele din anturajul vărsătorului vor observa că dacă vor
să-l convingă pe acesta de ceva va trebui să-l mintă. Minciunile acum chiar dacă sunt ignorate de
vărsător își vor atinge ținta pentru că vor fi văzute de acesta în forma lor plăcută și lipsită de pericol.
Relația bună a lui Venus, abia intrat în Balanță, cu Saturn de pe casa prietenilor le va spune
vărsătorilor că dacă nu înfruntă minciunile celorlalți atunci au peste tot pe unde se duc doar prieteni.
Prin aceste iluzii viitorul i se va părea vărsătorului frumos și acesta va fi unul din elementele în care
își va construi o oază de fantezie într-o lume de materialitate. Nu contează dacă cei din jur îl văd pe
el ca fiind un ciudat și ar putea să emită chiar anumite lucruri mai puțin frumoase, corecte sau
decente despre capacitățile sale intelectuale. E știe că doar atât trebuie să facă pentru a trăi ușor,
trebuie să ignore minciuna, să nu o sfideze pentru că minciuna întotdeauna va face casă bună cu
prostia, iar prostia nu trebuie să fie sfidată pentru că este infinită. Dacă vor fi încurajați de cei din
jur să privească în felul acesta, pe de o parte vor avea un confort psihic foarte plăcut iar departe
cealaltă corpul nu va mai fi supus la presiuni foarte mari, iar primul rezultat pe care-l vor vedea va
fi legat de optimizarea procesului de muncă. Chiar nu au de ce să înfrunte mincinoși acum pentru că
au suficiente mulți oameni în jur care să creadă și pentru care să pună garanție că nu-i vor minții.
Momentul în care Venus se va afla într-o conjuncție cu Luna neagră pe casa drumurilor
lungi în viața unui vărsător apare din nou o problemă. Seducția sau lipsa de atenție, emoțiile
reziduale ce nu au fost rezolvate până acum le las acestora impresia că înoată în lumi inferioare.
Dacă sunt angrenate pe o cale spirituală, dacă lucrează cu energia ori doresc să evolueze din punct
de vedere moral atunci vor avea o mare problemă cu ceea ce sunt îndemnați ce să facă în această
perioadă. Este adevărat dă dovadă de multă forță, de atenție în ceea ce privește proiectele personale
însă această perioadă destinul speculează că vărsătorul are o breșă de securitate. Este atent la ceea
ce se întâmplă în jurul său și nici nu poate cuantifica aportul personal al celui din preajmă. De altfel,
mijlocul lunii noiembrie este marcat de sensibilitatea pe care ar putea s-o aibă față de minciuna
celorlalți. De la minciuna până la seducție nu este decât un pas și dacă vor reuși să se țină departe de
aceste lucruri, dacă timpul le va deveni prieten și vor avea suficient de multă răbdare sperând într-o
viața mai bună pe care și-a construit singur, nu care vine din afară, atunci această viața mai bună nu
va veni împreună cu o tentație sau cu emoții negativă, ci va fi construită din ceea ce iubește cel mai
mult la oameni sau la el însuși.
Revenirea lui Neptun la mersul direct înseamnă și întâlnirea cu o durere personală. Se pare
că acum în mijlocul lunii noiembrie vărsătorul crede că este nepregătit să obțină succesul într-un
domeniu material. De asemenea, crede cu tărie că a făcut cam tot ceea ce a putut în această direcție
și nu poate să inventeze ceva ieșit din comun încât să se redreseze pe această direcție. În consecință,
va considera că este absolut necesar să compenseze neputința sa de a obține un câștig material cu
capacitatea sa specială de a se disimula și a se scufunda cu totul într-o lume imaterială. Deci se
întorc din nou la vise.
În 20 noiembrie Mercur va intra în zodia săgetător, pe casa prietenilor și se va apropia cu
pași repezi de Saturn. Asta înseamnă că seriozitatea și duritatea cu care privesc viața ar putea să-i
sperie pe cei din jur. Știm însă că acest lucru se întâmplă în general cu capricornii despre care
astrologia natală are întotdeauna un ton aparte când vorbește despre ușurința cu care aceștia ar putea
să-i chinuie pe ceilalți. Când un capricorn dorește să-și chinuie partenerii de dialog nu trebuie să fac
altceva decât să-i facă părtași la dilemele și întrebările pe care le au. De această dată va putea și
vărsătorul să facă lucrul acesta însă va fi mult mai flexibil mai blând în exprimare și mai încărcat de
semnificație.
Acest lucru se poate traduce din faptul că relația proasta lui Venus cu Pluton va face
trimitere doar la anumite sentimente reprimate, acelea care îl oprește pe vărsător să obțină un succes
social imediat. De altfel, oricât de multe întrebări va pune în această perioadă el tot izolat va fi
pentru că va avea în continuare dispreț față de lucrurile negative, inferioare sau mizerabile care sunt
prezente peste tot în jurul său. În 22 noiembrie, Soarele va intra în Săgetător și atunci își va căuta în
jur prieten care să fie așa cum își doresc cel mai mult, fără patimi și deschiși la minte. Oameni fără
prejudecăți sunt peste tot în lume însă nu se poate ca vărsătorul să se împrietenească cu toți. De
altfel fie fără prejudecăți înseamnă a trăi și o viață morală asta înseamnă neapărat o educație.
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Vânzătorul va dori ca viitorii prieteni cel puțin cei pe care începe să și-i apropie din 22 noiembrie să
îndeplinească toate aceste condiții de parcă sunt în căutarea lui Făt Frumos sau a Ilenei Cosânzeana.
Fac acest lucru pentru că se simt nesigur și pentru ascunde această nesiguranța de care s-au cam
săturat în ultimele luni ar putea să se preocupe de extravaganțe periculoase pe care nu și l-a putut
permite la începutul anului sau în prima jumătate a anului 2015. Pentru asta își va căuta parteneri
extravaganți și va renunța puțin anumite pretenții. Importantă este distracția.
Finalul lunii noiembrie încearcă prin diverse ipostaze astrale să-i aducă pe aceștia cu
picioarele pe pământ. Sentimentul va trece în planul secund devreme ce anumite situații s-au
consumat așa cum au dorit ori măcar le-au lansat semnale forte clare că acestea sunt cu adevărat
imposibile, chiar și pentru ei. Prin sextilul pe care Mercur și Marte îl împlinesc se va încerca un
compromis. Vărsătorul va încerca să dea dovadă de disciplină față de grupul de apartenența și prin
aceste noi tipuri de relații va dori să își promoveze față de un mediu nou valorile personale. Aceste
valori personale s-ar putea să devină perene dacă vor fi remarcate în marile grupuri sociale spre care
tind.
Desigur, sunt și vărsători care nu vor să se integreze într-un mediu social mare însă am
nevoie să priască acceptul celor câtorva persoane dragi pe care le au în preajmă. Aceștia se prezintă
față de acest anturaj redus prin tulburări afective, pentru critica adresată moralității îndoielnice pe
care oamenii din jur o au și vor să schimbe prin această conversație sau confesiune toată această
boală a lumii. Nici că se putea o fantezie mai mare! Această fantezie însă se încadrează perfect, în
cazul vărsătorilor, pe relația proastă pe care Saturn și Neptun o împlinesc îndemnându-i pe aceștia
să confunde promiscuitatea cu speranța și să creadă la un moment dat că banii chiar cresc în copaci.
Este posibil ca multe din evenimentele ce se consumă pe finalul lunii noiembrie, inclusiv
revenirea lui Chiron la mersul direct sau conjuncția lui Saturn cu Soarele să-i îndemne pe aceștia
spre responsabilitate. Acceptă să meargă spre responsabilitate, acceptă și anumite impuneri cu
condiția ca anumite lucruri din jurul lor să se schimbe. Vărsătorul se comportă la final de noiembrie
ca și cum pune condiții tuturor celor din jur să se schimbe dacă vor să fie acceptați. Sunt avertizați
că lumea în care trăiesc nu este așa cum văd ei sau nici într-un caz nu se lansată de ușor de modelat
cum și-ar dori. Eroismul vărsătorului însă îndeamnă să-și închidă urechile față de aceste
recomandări de aceea este atât de ușor de iubit de ființele superioare și atât de disprețuit de cei
inferiori.

DECEMBRIE
Analiză. Sacrificiu. Se refac după o perioadă complicată. Sunt mândri de realizările lor.
Picanterii. Relație proastă. Compromis. Se amplifică suspiciunea. Informația este deformată. O
idee nonconformiste este promovată insistent. Vitalitate. Realitatea doare. Apel la experiențe
proprii. Nevoia de a împărtăși un secret. Nu acceptă jumătățile de măsură. Se consumă în
evenimente sociale. Cer celorlalți motivații clare. Se declară împotriva minciunii. Luptă pentru o
cauză pierdută. Iubesc adevărul. Își depășesc limitele. Se dezvoltă. Au puterea de a asimila noi
experiențe. Înțeleg lucrurile ascunse. Puterea negativă este diminuată. Se ridică deasupra mizeriei
cotidiene.
În ultima lună a anului vărsătorul va face o analiză foarte dură asupra contextului pe care lau traversat de-a lungul acestui an. În prima zi a lunii decembrie când Marte și Lună neagră se vor
întâlni într-o conjuncție și această analiză s-ar putea să încline balanța către ceea ce a fost indecent
sau enervant pentru vărsător. Deciziile care le iau în acest moment s-ar putea să fie atât de
complicate sau de apăsătoare încât să îi modifice conduita și din ceea ce au de traversat acum să se
aleagă doar cu o atitudine necuviincioasă, nefirească față de sacrificiile de pe care a trebuit să refac
în ultima perioadă. Felul sau de a fi nu este acela de a se dedica acestor compromisuri. Vărsătorul
face sacrificii pentru cei din jur, pot să meargă până la sacrificiul total, dar nu este cazul să se
consume atât de mult încât să nu mai rămâne nimic din el sau din ceea ce știe, însă nu acceptă ca
acest lucru să devină un instrument pentru satisfacția sau mândria altcuiva. De aceea vărsătorul
reprezintă zodia în care se concentrează elementul pământ creat de Capricorn, de aceea vărsătorul, o
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zodii atât de nonconformiste și de liberă primește din partea magnetismul universal modul vibrator
fix. Ceea ce se întâmplă cu vărsătorii în prima decadă a lunii decembrie scoate în evidență această
ambivalență rapiditate stabilitate și pentru că tonul este dat de conjuncția lui Marte cu Luna neagră
indecențe le capriciile, viciile sau invidiile vor constitui adevărate picanterii pentru toate acestea.
Dacă vărsătorul nu este persoană publică, ci doar o persoană preocupată de satisfacția în
mediul intim, de familie, de ceea ce se întâmplă în grupul de apartenența sau cu cei câțiva prieteni
pe care dorește să și țină indiferent de perioada vieții alături, atunci aceste compromisuri se reduc și
intensitatea elementelor negative se diminuează foarte mult. Pot totuși traversa anumite probleme
ideologice. În 4 decembrie când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Jupiter de pe casa
ocultismului, vărsătorul visează la un paradis la care nu va putea ajunge niciodată. Tocmai de aceea
se enervează atunci când vede cât de ușor pot obține unii anumite avantaje și în egală măsură se
învinuiește văzând că nu este în stare, și nu va fi niciodată, după evaluările pe care și-l face singur,
să meargă pe această linia compromisului. De aici și marele contrast între ceea ce simte și ceea ce
crede că ar trebui să facă pentru a obține un avantaj.
În 5 decembrie Venus va trece pe zodia Scorpion, adică pe casa demnității sociale și
lucrurile acestea care le amplifică suspiciunea sa îndoiala ar putea să treacă în planul secund. Nu
vor putea face compromisurile pe care cred că ar trebui să ne facă pentru a obține un anumit avantaj
însă fac altele de care nu vor spune niciodată și de câte ori cineva va încerca să vină în această zonă
va fi îndepărtat sau i se va prezenta o informație deformată. Nu doar Venus de pe casa demnității
sociale este vinovată de lucrul acesta, ci și faptul că în această perioadă Luna neagră le trece prin
casa educației superioare și de aici tragem concluzia că lucrurile acestea nu le sunt chiar străine. Nu
putem generaliza considerând că perioada foarte specială dată de prima jumătate anului a avut din
când în când anumite derapaje pe care nimeni din jur nu le-a observat. Ceea ce explorează Luna
neagră de pe casa a IX-a vizează mai curând o educație care s-a stabilizat deja. Deci nu este cazul
acum să învinuim un vărsător că a avut o agenda ascunsă. Nu a avut o agendă ascunsă sau dacă ceva
nu a fost prezentat așa cum trebuie am constatat că a fost divulgat de contextul astral în așa fel încât
vărsătorii, ca toate celelalte zodii, să nu aibă secrete în fața unui pasionat de astrologie.
Ceea ce este cu totul neplăcut pentru un vărsător vine în preajma zilei de 8 decembrie când
Mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și se va vorbi despre un ritual, despre
accesul la anumite tehnologii ciudate, poate chiar unele despre care a aflat de la un prieten un
protector sau vărsătorul, s-a implicat în a promova o anumită idee nonconformistă sau un aparat
special. Mare parte relația proastă pe care Mercur oare cu Axa Dragonului face trimitere la nevoia
de a umple un gol. În primul rând, se vor îndoi de faptul că fac ce trebuie pentru ei, pentru misiunea
lor, apoi se vor îndoi că au în preajma lor oameni foarte buni pe care se pot baza oricând. În cele din
urmă, vor pune la îndoială că vitalitatea lor sau poate chiar stare de sănătate va permite să facă
aceste acrobații karmice pe care niciun alt semn zodiacal, în această perioada anului, nu le poate
face.
În 10 decembrie când Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse Junon le va intra pe casa
imaginii sociale și vărsătorii vor deveni dintr-o dată mai rezervați, mai atenți la ceea ce spun pentru
că văd că nu pot merge la nesfârșit cu aceasta atitudine deoarece rămână singuri sau cu prieten
foarte puțin. Deși pare foarte surprinzător, de această dată vărsătorul ține cont de lucrul acesta și ar
putea să se prezinte față de grupul de apartenență cu un mesaj clar care să îi încurajeze pe ceilalți să
nu facă așa cum ar simții el că trebuie făcut. De aici și imaginea că vărsătorul este în această
perioadă foarte diplomat. În realitate, se teme în această perioadă și se întoarce la preocupările mai
vechi, la distracție, la destindere poate chiar la evadarea din planul realității într-o lume a
imaginarului pentru a nu fi acuzat de duplicitate.
Din fericire însă relația bună pe care Venus și Neptun împlinesc, va avea asupra vărsător ori
asupra celor din preajma sa un impact aparte. Iubirea pe care o simt acum, cea fizică organică dar și
cea spirituală combinate într-o structură aparte vor putea să neutralizeze o mare parte din
nesiguranța ce vine din partea opoziției lui Marte cu Uranus. Traversând acest conflict pe axa
cunoașterii, vărsătorul, dintr-odată, se simte dezgolit de puterea de a învăța din experiențele proprii.
Mai rămâne decât o singură variantă, să facă apel la ceea ce-a trăit de la începutul anului până
acum. Dacă nu avem de-a face cu un vărsător inferior atunci lucrul acesta nu va fi văzut, ci va fi o
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problemă pe care vărsătorul va traversa cu el însuși fără a simți nevoia să împărtășească. Zdruncinul
acesta va avea un ecou puternic asupra planurilor pe care și le face pentru următoarele patru
săptămâni. Asta înseamnă că acestea vor fi gândurile cu care va încheia anul 2015 și va intra în
2016. Dacă adăugăm că toate aceste elemente vizează necesitatea de a menține controlul asupra
unui proiect personal sau pur și simplu de a fi sigur pe drumul pe care pornesc atunci înțelegem că
inspirația de care au fost atât de atașați în prima jumătate a anului devine acum la finalul anului
2015 o poveste frumoasă.
Mulți au impresia că vărsătorul se desfășoară foarte bine atunci când lucrurile sunt de regula
în preajma sa. Nu, vărsătorul nu se desfășoară mai bine decât săgetătorul în situații de genul acesta.
Acum, când Soarele se află în plin tranzit prin zodia săgetător, în mijlocul lunii decembrie,
vărsătorii se vor comporta ciudat. Aproape că cei din jur nu-i va mai recunoaște pentru că vor
dezvolta aptitudini noi, vor trece de la o extremă la cealaltă, nu în modul lor specific, adică, având o
idee forță, o țintă, un obiectiv sau măcar o motivație, ci pur și simplu în căutarea stării de confort.
Pentru că aceasta atitudine nu-i este specifică, atitudinea sa va fi cât se poate de enervantă, iar în
preajma zilei de 18 decembrie, când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului, va
apela din nou la lupta pe care trebuie să o ducă cu orice preț împotriva minciunii. Dacă vor consulta
aceste previziuni astrale atunci vor afla că în anul acesta lupta cu minciuna este din start pierdută.
Chiar dacă sunt foarte inspirați, chiar dacă pot să comprime timpul și să facă foarte multe într-un
timp foarte scurt, adică să-și împlinească o parte din dezideratele lor, indiferent de opoziția
exterioară, când vine vorba de a lupta cu minciuna se vor simți cu adevărat neputincioși. Asta
înseamnă că dificultățile de înțelegere sau poate anumite resurse pe care un vărsător dorește să le
consume pentru a înțelege mai mult, pentru a asimila mai mult pentru a deține un control sporit
asupra unui anumit segment, devine sluga întunericului.
În 19 decembrie, când Mercur, aflat acum în plin tranzit prin zodia Capricorn, se va afla în
conjuncție cu Neptun, pe casa lucrurilor ascunse, vărsătorul s-ar putea să arate un tablou
simptomatic cu totul ieșit din comun. Nu doar că va părea ceea ce nu a fost niciodată, dar ar putea
acum să inspire teamă celor care-l urmăresc, o grijă sporită a celor care îl iubesc sau aversiunea
celor cărora vărsătorul le-a fost indiferent.
Totuși seriozitatea vărsătorilor nu poate fi pusă la îndoială prin faptul că anumite unghiuri
planetare se împlinesc acum când sunt mult mai vulnerabili. Pe 22 decembrie, când Soarele va intra
în Capricorn pe casa a XII-a vor considera că acesta este adevăratul moment de analiză pe care
trebuie să-l facă pentru a putea merge mai departe. Întâmplător, coincide cu finalul anului însă casa
a XII-a întotdeauna va avea asupra vărsătorilor un efect aparte. Momentul acesta înseamnă și
contactul cu o energie aparte. Vărsătorii își aduc aminte că prima parte a anului a fost specială sau
poate își aduc aminte de întâmplări punctuale în care au făcut ceea ce le-a plăcut ori s-au ridicat
deasupra celorlalți în modul în care le-a plăcut cel mai mult.
Faptul că în această perioadă se consumă și sextilul dintre Venus și Jupiter, lucrurile
ascunse, acelea care până acum le-au inspirat vărsătorilor teamă devin elemente care îi incită spre
explorare. Tema pe care vărsătorul o are față de toate aceste lucruri vine, în primul rând, din poziția
lui Pluton pe casa a XII-a unde s-a așezat cu ani în urmă și mai are încă mult timp până când va
părăsi acest sector. Nu doar după ceea ce s-a întâmplat în 2014, dar și în anii din urmă, vărsătorii se
gândesc că această siguranță de sine construită pe metoda struțului îi va duce în acest punct în care
să le fie frică de anumite lucruri care se desfășoară dincolo de ceea ce văd sau observă în mod
direct. Înțelegem de aici că acest moment de analiză al vărsătorilor nu ține doar de ceea ce s-a
întâmplat în ultima perioadă, ci se întinde pe o interval mult mai mare de timp. Asta înseamnă că
aceste concluzii la care ajung îi vor ghida pe vărsători către dezvoltare, către valorificare sau către a
alege din toată această suită de evenimente activitățile plăcute care au avut asupra factorului psihic
un rol benefic.
După Luna plină din 25 decembrie vărsătorii se simt revigorați prin faptul că Uranus,
guvernatorul lor, aflat de câțiva ani în tranzit pe casa a III-a, a comunicării și a educației primare, își
revine la mersul direct. După un an complicat când au fost încercați pe valorile timpului, pe
principii morale sau pe însușirea de noi atribute, vărsătorii primesc din nou semnale că forțelor
spirituale sunt cu adevărat speciale și că pentru a merge mai departe nu trebuie să calce în picioare
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viața spirituală, educația morală sau un sentiment aparte pe care l-au hrănit de-a lungul acestui an, ci
dimpotrivă să îi găsească acesteia un loc potrivit pentru ca sufletul acestor nativi să fie înnobilat.
Vărsătorii sunt acum superiori prin aceste experiențe și conștientizarea lor ar putea să
meargă mult mai departe decât au crezut că pot ajunge prin faptul că au făcut față încercărilor ce au
venit spre ei de-a lungul acestui an. Asta înseamnă rezolvări surprinzătoare. Acum, în această
analiză, aceste rezolvări surprinzătoare vor avea darul de a le spori încrederea în sine. Este foarte
important să intre în anul următor cu această încredere în sine la cotele optime, neapărat prin
argument. Dacă intră în anul următor cu încrederea în sine situată la cote înalte, atunci nu se vor mai
simți agresați, iar impactul lui Pluton de pe casa lucrurilor ascunse va fi ușor diminuat. Această
diminuare nu este doar de scurtă durată. Acțiunile planetei Pluton nu sunt pentru o zi sau doua, ci se
întind pe perioade mai mari de timp, luni sau chiar ani. Dacă totuși vărsătorul are parte de aceasta
transparență înseamnă că beneficiază de o deschidere spirituala aparte în care inspirația să aibă un
rol de frunte. Spre finalul lunii decembrie Venus le va intra în zodia Săgetător, adică pe casa
prietenilor, și vărsătorii vor fi înconjurați de oameni care le vorbesc frumos, care le zâmbesc, care le
spun lucruri frumoase și nu de complezență, ci ca semn de apreciere pentru ceea ce reprezintă ei.
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„A trăi nu este un act individual.”
(Dimitrie Gusti)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011)

GHEORGHE ASACHI
(1/12.03.1788, Herța - 12.11.1869, lași)

Scriitor
Tatăl său, cleric, a tradus din Young și
Bernardin de Saint Pierre. Asachi a studiat la un
colegiu din Lvov (1796-1803), apoi la
Facultatea de Filosofie, Litere și Științe din
același oraș, urmând în paralel și un curs special
de inginerie (a fost inginer
hotamic). Și-a continuat
studiile la Viena (18051808), unde a făcut
astronomie și matematică
cu J.T. Burg. Între 18081812 își desăvârșește la
Roma pregătirea artistică
(având
profesori
pe
Michele Keck, Antonio
Canova) și pregătirea
umanistă (călătorind prin
toată Italia). A dedicat un
sonet
zborului
cu
aerostatul întreprins de
dna Blanchard, publicat în
Giomale del Campidoglio,
1811. Întors în Moldova, a
fost numit referendar la
Departamentul
Trebilor
din Afară. În același an a
înființat, pe lângă Școala
Domnească de limbă
greacă din Iași, o clasă de
inginerie hotarnică, unde a
predat matematică, geodezie, arhitectură după
manuale alcătuite de el însuși. A fost
organizatorul învățământului din Moldova. La
propunerea lui s-a deschis, în 1814, primul curs
de Drept (preda juristul Chr. Flechtenmacher).
Tot el a pregătit prima reprezentație teatrală în
limba română (lași, 27 decembrie 1827) și a
inițiat organizarea Conservatorului Filarmonic
Dramatic (1836). A inițiat, de asemenea,
publicația bilingvă, de propagandă externă,
Spicuitorul moldo-valah/Le Glaneur moldovalaque (1841), jurnal științific, literar și

industrial. A fost agent diplomatic la Viena
(1822-1827). A editat prima gazetă în limba
română din Moldova, Albina românească
(1829-1835; 1837-1850). având mai multe
suplimente. Ca literat a fost un spirit clasicist și
moralist. A scris
sonete în manieră
petrarchistă: Poezii,
1836,
Fabule
(localizări
după
Krilov
și
La
Fontaine), balade,
poeme
fantastice
care-1 premerg pe
Bogdan Pctriceicu
Has-deu:
Tumul
Butului. 1863, fiind
influențat
de
preromantism.
A
mai scris drame,
nuvele istorice. A
descoperit la Lvov,
în
1833,
manuscrisul
Țiganiadei lui loan
Budai-Deleanu,
reintegrând epopeea
în circuitul valorilor
naționale. Format în
Italia în perioada
Risorgimento-ului, a înțeles importanța formării
conștiinței naționale pentru patria sa, în
contextul în care pe harta Europei se defineau
identitățile naționale. A acționat în acest sens
toată viața, neadmițând faptul că jumătatea
veacului al XIX-lea aducea mari schimbări,
forțajul modernizator care a pus alături, după
1848. națiunile europene. În efortul de a defini
ariile valorice
ale
tuturor popoarelor
continentului. A fost membru al Academiei din
Roma.
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DIMITRIE GUSTI
(13/25.02.1880, lași - 30.10.1955, București)

Filosof, sociolog și estetician
Ministru al învățământului
între 1932 și 1933, profesor la
universitățile din Iași și București.
Este fondatorul școlii sociologice
(monografice) de la București. A
inițiat și îndrumat acțiunea de
cercetare monografică a satelor
din România (1925-1948). A
obținut legiferarea serviciului
social (1939), prin care se
instituționaliza, pentru prima oară
în lume, cercetarea sociologică,
îmbinată cu acțiunea socială
practică și cu pedagogia socială. A
fondat și condus Asociația pentru
Știința și Reforma Socială (19191921), institutul Social Român (1921-1939,
1944-1948), Institutul de Științe Sociale al
României (1939-1944), Consiliu! Național de
Cercetări Științifice (1947-1948). A creat,
împreună cu Victor Ion Popa, H.H. Stahl și G.
Focșa, Muzeul Satului (1936), al XV-lea din
lume. În domeniul literar-științific a înființat și a

condus revistele Arhiva
pentru știința și reforma
socială
(1919-1943)
și
Sociologie
românească
(1936-1944).
Lucrări:
Egoismus und Allruismus,
1904; Die soziolo-gischen
lietrchungen in der neuen
Ethik, 1908; Cosmologia
elenă, 1929; Sociologia
militans (volumul 1, 1935;
volumele I și II, 1946);
Cunoaștere și acțiune în
seroiciul națiunii (2 voi.),
1939; Problema sociologiei,
1940; La science de la
réalité sociale, 1941 ; Enciclopedia României.
Voi. l-V, 1938-1943. După 1945 n-a mai lucrat,
majoritatea membrilor echipei de lucru a
Enciclopediei fiind arestați. Membru al
Academiei Române din 1919, președinte al
Academiei Române (1944-1946).
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An tulburător. Se tem de propriile secrete. Apel la moralitate. Inventarierea secretelor
celorlalți. Iubesc detaliu. Schimbări stranii. Asocieri neobișnuite. Înțelegeri profunde. Dezamăgire.
Comportament straniu. Cheltuieli suplimentare. Colaborare. Vulnerabilitate. Lecții importante
despre cunoaștere. Credibilitatea este plătită scump. Apel la moralitate extinsă. Sunt invitați să
facă fapte originale.
2015 este pentru pești un an care îi tulbură foarte mult. În primul rând deviza generală a
acestui an (anul secretelor dezvăluite), îi sperie foarte mult nu pentru că ar cădea de pe piedestalul
unde s-au urcat, ci pentru că nu-și pot vedea viitorul altfel decât în această formă compactă, în care
menținerea secretelor departe de privirile curioase ale celorlalți să ocupe un loc de cinste.
Marile tranzite ale acestui an pun foarte mult accentul pe o nevoie de transformare afectivă
acestui nativ și mai ales încurajarea acestuia spre a-și oferi cunoștințele, priceperea, relațiile sau
averea pentru a-i ajuta pe ceilalți. Deși peștii vorbesc mai mult decât alte semne zodiacale despre
necesitatea unei moralități, despre profunzimea sufletească, despre cunoaștere, nu reușesc de lungul
acestui an să facă acest lucru într-un mod original. Pot să facă foarte multe lucruri însă în 2015 nu
vor reușit să fie originali.
În continuare au un tranzit neobișnuit al lui Uranus pe casa banilor și pot să aibă și în acest
an anumite fluctuații materiale sau să treacă prin tot felul de situații în care să nu obțină câștigul pe
care îl cer și să devină, din acest punct de vedere, și un ghinion pentru ceilalți. Dar pentru că au
guvernatorul lor în tranzit prin semnul natal, au parte de un mare beneficiu. Din această cauză pot să
gândească lucrurile într-un mod cu totul special, să se arate foarte raționali, atenți la detalii însă, așa
cum știm, dau bir cu fugiții de fiecare dată când trebuie să decidă în mod categoric pe ce traseu să
pornească. Practic, nu se știe dacă 2015 reprezintă pentru pești un an de evoluție. În mod sigur este
un an încercat care îi tulbură foarte mult și la segmentul prieteni. Pluton pe casa a XI-a nu le de
pace, îi enervează cu schimbări stranii în acest sector arătându-le că niciodată nu pot fi siguri pe
declarațiile unor prieteni. De altfel, nici ei nu se țin de declarațiile pe care le fac și dacă lor își pot
acorda circumstanțe atenuante, își pot exagera anumite calități pentru a ieși dintr-o încurcătură, în
anul acesta nu vor face lucrul acesta cu cei din jur.
Un tranzit interesant va avea planeta Jupiter care, o perioadă, se va afla pe casa muncii, apoi
va trece pe casa parteneriatelor. Cele două sectoare vor încerca în cazul peștilor să facă o fuziune
interesantă. Peștii vor dori să facă tot felul de asocieri să cade la înțelegeri neobișnuite cu partenerii
de dialog cu colegii de serviciu sau cu diferite persoane care ar putea să le promită la moment dat
un câștig material substanțial.
Pentru că au neșansa de avea în preajma lor tot felul de personaje dubioase care sunt practic
obsedate de avere, de bani, de faima sau de prestigiu peștii vor fi foarte ușor dezamăgiți sau, la
rândul lor vor dezamăgi, persoanele din jur atunci când vor reacționa, când se vor apăra. Sectorul
medical este foarte încercat, sănătatea fiind afectată de efortul mare pe care trebuie să-l facă pentru
a se ține departe de scandaluri sau de intrigi penibile.
Saturn de asemenea are anul acesta un comportament foarte ciudat. Începutul anului se află
deja pe casa imaginii publice și le vorbește peștilor despre nevoia de a face aici o schimbare, de a fi
mai disciplinați mai atenți la cheltuieli și mai hotărâți în deciziile pe care trebuie să le ia. Numai ce
dau semne că s-ar putea obișnui cu această formă de schimbare, ajustând-o după nevoile lor, că
imediat intră prin retrogradare în casa drumurilor lungi și a educației superioare. Se trezesc din nou
că o fac pe filozofii și în loc să fie foarte practici și disciplinați pentru a avea un câștig concret așa
cum vor, visează la idealuri abstracte sau la achiziții pe care nu vor putea să le obțină niciodată.
După ce își va reveni din mersul retrograd Saturn se va grăbi să intre din nou în zodia
Săgetător pe care nu o va mai părăsi și va încerca atât cat i-a mai rămas din anul acesta să-i
responsabilizeze pentru a-i ajuta să obțină ceea ce vor. Vom vedea dacă în anul următor mesajul
acesta interesant care le vine din partea lui Saturn de pe casa a X-a va putea fi pus în practică. Dacă
nu va putea în anul următor, va mai avea la dispoziție încă un an pentru că Saturn va intra în
Capricorn, pe casa prietenilor, spre finalul 2017.
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În anul acesta Luna neagră va avea un impact cutremurător asupra mediului în care un pești
va alege să se integreze. În primul rând, le va compromite parteneriatele, îi va face neserioși față de
cei cu care colaborează sau le va aduce în preajma, așa cum și alte conjuncturi astrală au făcut,
oameni neserioși pentru a le complica viața. Luna neagră va trece în Balanță la finalul lunii august
și ultima parte a anului va deveni încărcată de un mister aparte. Pe casa a VIII-a Luna neagră nu le
va aduce doar fascinația către necunoscut, ci și probleme din această cauză și un anume interes al
opiniei publice față de intimitățile unui pești. Știm însă că viața intimă a unui pești este o atracție
teribilă pentru lumea de scandal și sunt avertizați cu precădere după 25 august ca, până la sfârșitul
anului în diferite momente indicate cu precizie în analizele pe luni prezentate în acest material, sunt
vulnerabili față de curiozitățile celorlalți. Au nevoie de-a lungul acestui an și din cauza Lunii negre,
dar și din cauza celorlalte planete, să fie atenți cui împărtășesc secretele, în cine au încredere și care
sunt persoanele care primesc din partea sa dreptul de a le sta mai mult timp în preajmă. Luna neagră
pe casa a VIII-a arată și faptul că anumite personaje obțin credibilitate din partea opiniei publice
doar pentru că au stat în preajma unui pești mai mult timp.
Axa Dragonului este însă elementul care îi va tulbura cel mai mult. În primul rând, având
Capul Dragonului pe casa misterului îi va îndemna pe aceștia să devin altruiști, să nu se intereseze
atât de mult de achiziții materiale, cât de achiziții morale, spirituale sau relaționale. Practic, toată
furtună anului 2015 se bazează pe necesitatea de a învăța această lecție. Judecând după faptul că
acești nativi sunt de felul lor duplicitari, disimulează foarte ușor, intervalul de un an de zile este
destul de mic pentru a rezolva o problemă atât de mare, totuși tensiunile generate de acest element
astral vor fi vizibile. La începutul lunii octombrie Axa Dragonului trece de pe Berbec - Balanță pe
Fecioară - Pești.
În această a doua parte a anului peștii vor traversa și aglomerarea de planete de pe zodia
Balanță ceea ce înseamnă pentru ei compromis prin lucruri pe care nu doresc să le împărtășească.
Nu tot ceea ce nu vor să spună constituie un secret. Tocmai de aceea sunt invitați să învețe și cum
este să fii flexibil, nu neapărat alunecos. Pentru că, în general, Dumnezeu a fost generos cu acești
nativi la naștere, vor înțelege foarte repede acest mesaj și dacă nu vor avea timpul necesar să
producă o schimbare atât de mare, vor simula spre sfârșitul anului, printr-o mare mobilitate, acest
lucru trecând foarte repede de la o stare la alta. Ultima lună a anului este însă și cea mai grea pentru
că îi tulbură pe aceștia și îi transformă în oameni greu de suportat pentru că dintr-o necesitate pe
care doar ei o cunosc, peștii se vor prezenta față de cei din jur doar prin defecte.
Este destul de greu de cuprins într-un material atât de scurt prezentarea unui nativ care are o
personalitate atât de complexă. Dacă în cazul celorlalte zodii trecerea de la o lună la alta a însemnat
atingerea unor puncte interesante, uneori vârfuri, alteori abisuri, în cazul peștilor se va observa o
constanță în desfășurarea evenimentelor astrale. Dacă vor să construiască ceva cu totul special, să
iasă din această zonă a confortului, din acest plan, și să facă lucruri ieșite din comun, nu prin
administrare sau reașezarea puzzle-ului, ci prin fapte originale.

IANUARIE
Apel la lucruri simple. Instrumentele de lucru trebuie schimbate. Mobilizare. Visele
celorlalți sunt interesante. Inventar al problemelor personale. Puritate sufletească. Răspund la
provocări. Se ocupă de minciuni. Libertatea este prost înțeleasă. Relații noi. Îmbunătățirea stării de
sănătate. Prea puțini prieteni. Sunt invitați să fie realiști. Deschizători de drumuri. Respingere.
Interiorizare. Luciditate. Constată calitatea parteneriatelor. Cer o modificare. Reușesc într-un plan
mic. Vor să lucreze în alt registru.
Pentru că în 2015 peștii doresc să simplifice lucrurile, debutul lunii ianuarie se face într-un
ton categoric. Marte și Jupiter se vor întâlni într-un unghi negativ chiar în prima zi a anului și îi
încurajează pe aceștia să facă o analiză strictă asupra elementelor pe care le au în jur și să nu se mai
îngrijoreze pentru ceea ce nu pot rezolva, pentru că au toate instrumentele aproape și nu trebuie
decât să se hotărască în privința celor pe care le vor folosi acum la început de an. Apoi, pe parcursul
anului, vor vedea că aceste lucruri se vor selecta în funcție de comanda pe care au dat-o acum.
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Având planeta Marte pe zodia Vărsător se vor teme de lucrurile pe care nu le pot face acum,
de cele ascunse. Totuși, le-a plăcut mult perioada în care Marte a fost pe casa a XII-a, a lucrurilor
ascunse și acum se tem chiar și de inspirația pe care o au. Acest lucru se întâmplă și pentru că
Saturn, de pe casa demnității sociale, le spune lucruri pe care nu vor să-l accepte. Au prea multe de
făcut, îi așteaptă un an cu realizări importante doar dacă se mobilizează și doar dacă hrănesc toate
aceste demersuri publice cu efort, cu nopți nedormite, cu multă tensiune și cu un mare consum de
rezerve din partea lor.
Pe 3 ianuarie Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse și peștii vor considera că este mult
mai important pentru ei să se apropie de cei din jur cu sentimente frumoase, cu dorința de a
interveni în viețile lor și de a face o schimbare. În felul acesta, fug de răspundere, fug de ceea ce ar
trebui să facă pentru ei înșiși. Pot produce astfel de schimbări în viețile celorlalți pentru ca pe 4
ianuarie Soarele se va întâlni într-o conjuncție cu Pluton pe casa prietenilor. Au parte acum de
resurse importante, pot să distragă atenția de la problemele personale și aproape că reușesc să-i
păcălească pe toți cei din jur că acesta este scopul lor în anul 2015, adică să se sacrifice pentru cei
din jur. Dacă procedează în felul acesta atunci în mod sigur vor să distragă atenția de la ceea ce ar
trebui cu adevărat să facă pentru ei înșiși.
În 5 ianuarie, când Mercur le va intra pe casa lucrurilor ascunse, peștii vor reuși să simuleze
foarte mult, să fugă din fața unor probleme majore pentru că primesc semnale confuze. Se tem că
sănătatea le este afectată, că poate ar trebui să se ocupe mai mult de puritatea sufletească sau de
anumite blocaje care le modifică percepția și nu le permit să fie atât de buni, atât de profunzi, atât
de categorici pe cât ar avea nevoie. Dacă lucrurile acestea nu vin de la sine, dacă simt că au o
opoziție din partea celorlalți atunci bat în retragere și se gândesc la ceea ce este mai rău pe suprafața
pământului. Faptul că planetele individuale Mercur și Venus intră pe casa lucrurilor ascunse nu
înseamnă doar că vor să fugă din fața problemelor, ci și că au nevoie de consolare. Apropierea celor
două planete de iminenta opoziție cu Jupiter de pe casa muncii le dau acestora fiori reci. Dacă
pentru toate celelalte zodii lucrul acesta arată că nativul se află în fața unei provocări, pentru pești
lucrurile acestea sunt prezentate într-o manieră diferită. Sunt provocați într-o zonă în care nu pot
cere ajutor, nu pot vorbi celorlalți despre ceea ce se întâmplă pentru că ar trebui să spună prea multe
intimități și nu vor să facă lucrul acesta. Asta nu înseamnă că dacă știu cum sunt ei și ce fel este
anturajul, problemele trec de la sine. De aici și marea confuzie a anului 2015 care vine spre pești
chiar de la începutul lunii ianuarie.
Acest aspect va deveni mult mai apăsător și greu chiar din 5 ianuarie când Soarele se va afla
într-o relație proastă cu Axa Dragonului. Asta înseamnă negație, anularea unor relații de prietenie
sau teamă ca nu cumva aceste noii raporturi să ajungă în punctul în care au ajuns și celelalte adică
să nu se poată exprima sau să ceară unui nativ din această zodie mai mult, iar acesta să nu dorească
să ofere. Tocmai de aceea a spune acum că se ocupă de ceilalți este o mare minciună. Peștii însă pot
să convingă auditoriul că este într-un fel în care nu a fost niciodată. Pe 6 ianuarie, când Mercur se
va afla într-o relație bună cu Saturn, vor avea și atitudine, nu numai consistență în mesajul pe care-l
transmit. Asta înseamnă că prima decadă a lunii ianuarie aduce acestor nativi mari probleme
personale pe care nu și le pot rezolva pentru că nu vor să le împărtășească.
Primesc însă semnale clare din partea asteroidului Junon care încearcă să relanseze un mesaj
interesant. Poziționare sa pe casa muncii arată că libertatea le vine prin constrângere. Iată deci o
nouă ciudățenie pentru cei născuți în Pești pentru că numai așa reușesc să transforme o mare
apăsare, pe care nu pot împărtăși celorlalți și nici rezolva, într-o mare realizare. Depind foarte mult
de grupul de apartenență și dacă nu se implica în demersuri orientate împotriva acestuia atunci
suferința acestui nativ se va adânci, iar puterea sa se va diminua.
Pe 12 ianuarie Marte le intra pe semnul lor și vor căuta să pună în aplicare o parte a ideilor
pe care le-au avut de la începutul anului și până acum. Se gândesc la victorie, se gândesc la faptul
că poate această minciună pe care o întrețin referitor la intențiile pe care le au, la grijile pe care și le
fac în mod fals față de cei din jur ar trebui să fie schimbate. Au nevoie acum de mai multă libertate,
să fie mai puțin încordați și să nu le mai fie atât de frică față de ziua de mâine. Chiar dacă o
persoană intuitivă ar putea să-i sugereze unui pești să-și schimbe atitudinea, știe că nu va putea să
facă acest lucru din motive pe care, de asemenea, nu le poate împărtăși.
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Nu înseamnă că dacă lucrurile se desfășoară în această manieră pentru ei, sunt dezechilibrați
și nu pot să obțină rezultate, nu sunt mulțumit de ceea ce fac. Pentru că în 14 ianuarie Venus se va
afla într-o opoziție cu Junon toate aceste lucruri pe care nu vor putea să le spună despre ei înșiși și
care vor deveni reprezentative pentru acest an se transformă într-o lamă cu două tăișuri. În primul
rând, vor face o sinteză interesantă a acestor idei, apoi vor vedea care sunt bune pentru viața socială
de care trebuie să se folosească pentru a-și menține relațiile în desfășurare. În primul rând, se
gândesc la relațiile profesionale, apoi la relațiile cu cei care ar putea să-i îmbunătățească starea de
sănătate ori care ar putea să intervină în momentul în care aceștia fac o criză.
Peștii au însă experiență în ceea ce privește administrarea problemelor personale în această
manieră. De aceea retragerea sentimentelor, interiorizarea sau fuga de răspundere le sunt atât de
familiare. În 15 ianuarie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, unghiul
negativ care se împlinește între Marte și Saturn devine un instrument de exprimare pe un alt nivel.
Văd lucrurile disproporționat, iau atitudine împotriva problemelor celorlalți și se arată cu atât mai
încrâncenați împotriva acestor fapte, cu cât seamănă mai mult cu ceea ce gândesc și fac ei. Nu este
corect din partea lor să procedeze în acest fel însă ar trebui ca o altă persoană, născută în altă zodie,
care are un pești în preajmă, să se gândească la faptul că atitudinea, tonul categoric, de fapt, nu este
adresat interlocutorului, ci lui însuși. Nativul născut în Pești este atât de nemulțumit de ceea ce se
întâmplă cu el, de faptul că anumite lucruri, după cum s-a văzut în anul anterior, nu au mers
conform planului încât dorește acum prin această schemă foarte complicată să se certe pe sine. Au
ocazia procedând în felul acesta să scape de o tensiune, să-și clarifice anumite idei sau poate să
cocheteze cu dezvoltarea personală. Unii vor fi tentați să se gândească că poate le-ar prinde bine să
se orienteze către o un curs de dezvoltare personală sau să se apropie cu inima deschisă de o
persoană în fața căreia să nu se simtă vulnerabili pentru că vorbește despre problemele sale. Uranus
pe casa a II-a la arată însă că această orientare este foarte complexă. În 17 ianuarie Uranus se va afla
într-o relație bună cu Junon de pe casa muncii și chiar dacă au altă intenție despre cum ar trebui să
meargă relațiile lor faptul că vorbesc despre asta și
interacționează, produce un efect important în planul
muncii. Cu toate că nu vor fi mulțumiți de ceea ce
primesc, deoarece mintea este orientată către alte tipuri de
beneficii, rezultatele care vin spre ei acum, cu toate că sunt
superficiale, sunt cuantificabile și se pot baza pe ele.
Prea puțini știu însă ce se întâmplă cu adevărat în
sufletul unui nativ născut în această zodie. De această dată,
cine va reuși să intre acolo se va speria de faptul că, prin
acest privilegiu ce le este oferit, descoperă un mare
contrast între ceea ce simte și ceea ce arată. Peștii acum se
cred superiori celorlalți, au și ei motivații și în plus față de
această atitudine pe care o au de ceva timp, se cred și
înțelepți. Li se recomandă însă să fie puțin mai realiști, să
nu mai fie cu capul în nori și să se considere în felul acesta
doar pentru că partenerii de dialog sau partenerii de viață
nu iau parte la ceea ce se întâmplă în adâncul sufletului
lor. În 20 ianuarie, când Soarele le intră pe casa lucrurilor
ascunse, se vor simții liberi în această cușcă, vor dori să se
prezinte față de ceilalți ca niște deschizător de drumuri și vor fi inspirați să lupte împotriva unor
constrângeri de natură profesională. Acum peștii vor milita pentru drepturile minorităților, pentru
drepturile femeii, pentru ajutorul pe care o persoană aflată în suferință ar trebui să-l prin primească
pentru că speră ca toată această cromatică să îi atingă și sufletul său că, poate, în felul acesta, se va
produce și cu sine o schimbare importantă.
În 21 ianuarie Pluton și Axa Dragonului se vor afla într-o relație proastă și peștii vor fi
dezamăgiți. Chiar dacă intenția lor are argumente credibile, nu primesc susținere, ba dimpotrivă cu
cât argumentul este mai consistent cu atât refuzul este mai categoric. Iată o altă ciudățenie pe care
peștii o traversează de câțiva ani, de când Pluton le trece prin casa prietenilor. Se pare că firea lor
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are nevoie de o transformare și aceasta nu vine prin comanda pe care ei înșiși o dau, adică după o
schemă pe care o gândesc cu scopul de a li se proteja anumite probleme interne, ci după alte reguli.
În 21 ianuarie Mercur va intra în mers retrograd și situându-se pe casa lucrurilor ascunse peștii vor
fi debusolați și vor suferi pentru că sunt din nou respinși. Văd în această deplasare retrogradă a lui
Mercur pe casa lucrurilor ascunse o confirmare a faptului că trebuie să se reorienteze, că suferința
lor este reală și ar fi cazul să nu mai creadă că furtuna va trece de la sine. De prea multe ori s-au
lovit de această respingere și nu trebuie să se încăpățâneze să creadă că vor produce o modificare
importantă asupra grupului de apartenență ori că, până la urmă, oamenii se vor schimba de la sine.
Această perioadă de retrogradare a planetei Mercur este un duș rece pentru un nativ născut
în zodia Pești pentru că în sfârșit înțelege că modelul pe care dorește să-l impună celorlalți este
eronat. Dacă se preocupă de cultură, atunci interiorizarea sa va avea o finalitate buna. Se vor
apropia de situații neobișnuite consemnate în cărți, vor trăi emoțiile unui personaj, vor plânge la
filme romantice și vor reușit să își ofere un parfum aparte propriei vieți. Asta înseamnă că au putere
și vor să o exprime în acest mod.
Din 27 ianuarie când Venus le intra pe casa lor se vor simții puternici, deschiși către noi
etaloane și dispuși să înțeleagă cu mai multă luciditate în ce constă duritatea parteneriatelor lor.
Trecerea planetei Venus pe casa personalității înseamnă pentru pești inițierea unui nou val de
schimbări. Venus va activa într-un alt registru opoziția care există între Neptun și Luna neagră.
Trezirea la realitate se face într-un mod dur și poate într-o manieră care nu prea le este pe plac
acestor nativ. Viața s-ar putea să meargă mai departe, poate chiar într-un mod neobișnuit, adică
dând vina pe ceilalți sau scoțând în evidență partea lor de vină pentru a nu se vedea greșeala pe care
au făcut-o.
Relația bună care există între Mercur și Uranus, suprapusă în special peste relația bună care
se reeditează între Mercur și Axa Dragonului înseamnă pentru pești o nouă etapă de analiză. Faptele
sociale sunt acum lovite de întârziere sau sunt orientate cu precădere către segmentul profesional.
Cu alte cuvinte, orice ar face, cea mai mare grijă a acestui nativ este să-și asigure traiul de zi cu zi,
garanția că și mâine vor avea ceva de făcut și, în felul acesta, vor reușit să treacă dincolo de
problemele care activează în acest registru. Opoziția Soarelui de pe casa lucrurilor ascunse cu Junon
de pe casa muncii accentuează această teamă de sărăcie, de boală, de marginalizare sau de un pustiu
pe care acest nativ îl simte de ceva vreme. Nu va fi mulțumit dacă cineva din jur vine și-i oferă o
soluție. El știe mult mai bine ceea ce are nevoie, doar că nu poate pune în practică. Cu alte cuvinte,
pentru aceste tensiuni nu au nevoie de soluții raționale, ci de o îmbrățișare caldă.

FEBRUARIE
Relații proaste. Pun în aplicare un plan mai vechi. Se ocupă de profesie. Vin cu soluții bune.
Relansare. Gândesc în perspectivă. Transformare. Pierderea unui privilegiu. Presiune din partea
anturajului. Griji profesionale. Se izolează de lumea exterioară. Se deconspiră. Gânduri și atitudini
noi. Concluzii interesante. Metoda struțului. Beneficiază de părerile celorlalți. Se compătimesc.
Inteligența mișcării. Ies din bârlog. Sunt judecați prea aspru. Vorbesc prea mult. Caută o poziție
stabilă. Implicare în planuri ireversibile. Ridică tonul. Se trezesc la realitate. Nemulțumire.
Tristețe.
La începutul lunii februarie, când Uranus are o relație foarte proastă cu Axa Dragonului,
grijile acestea materiale se transformă în altceva. Ar putea să-i ducă pe pești la trăiri profunde, la
descoperirea unor resurse de existența cărora nu au știut în forma aceasta și punându-le în aplicare
să obțină rezultate foarte bune în segmentul profesiei ori să ducă mai departe un plan pe care l-au
gândit. Răscolirea trecutului înseamnă pentru acest nativ întâlnire cu o formă de nesiguranța care le
modifica din nefericire calitatea trăirilor. Vor acum să facă atât de multe lucruri pentru ei înșiși și
întâmpină din exterior atât de multă opoziție încât ajung să-și pună multe întrebări despre ei înșiși,
despre timpul pe care și l-au petrecut cu ceilalți, despre efortul pe care l-au depus pentru a se
menține la un anumit nivel sau pentru a avea în preajma lor anumite persoane. Se acuză de
libertățile pe care și le-au acordat și consideră că acestea sunt principala cauză pentru care acum au
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atât de multe probleme. Aceste înțelegeri ciudate care vin spre pești acum ar putea să îi devieze de
la un traseu interesant. În primul rând, acestea se va traduce sub forma unui avertisment apoi vor fi
tentați cu o bunătate ciudată, neobișnuită care îi va duce și mai mult la pagubă. Dacă sunt obsedați
de carieră, dacă vor să obțină o relansare în acest sector sau să supraviețuiască prin statut, funcție
sau demnitate, nu prin muncă, atunci vor fi etichetați, asocierile făcute în detrimentul lor și vor
suferi și mai mult. Iată un moment foarte important în care nativul născut în Pești să facă o
schimbare importantă. Acest lucru se recomandă nu pentru că este la modă să te gândești la
dezvoltare personală sau la transformare, ci pentru că nu poate merge mai departe cu atât de multă
presiune psihică, cu atât de multe îndoieli sau suferințe. Viața este plină de astfel de episoade și nu
trebuie să le acorde acestora atât de multă importanță. Luna plină care se construiește cu Soarele pe
casa a XII-a le va vorbi în primul rând despre pierderea unui privilegiu. Deci au tendința de a vedea
disproporționat și în detrimentul lor toată această realitate.
Din 5 februarie, când Mercur și Saturn se vor afla într-un raport pozitiv, peștii vor cere
dreptul la replică. Ideile pe care le vor promova, lucrurile la care vor face trimitere sunt foarte
importante pentru ei și prin soluționarea lor cred că de fapt se vor elibera de această presiune care
domină începutul anului 2015. Saturn nu doar că se va afla acum într-o relație de prietenie cu
Mercur de pe Vărsător, dar va media relația proastă care există între Mercur și Junon. Asta
înseamnă efect tămăduitor, soluție care vine dintr-o zonă și se va dovedi utilă în altă zonă, ceea ce
reprezintă pentru nativul născut în Pești și protejarea intimității sale. Asta duce la mulțumire, iar
retrogradarea lui Mercur, despre care am anunțat că are asupra sa un efect destul de apăsător,
produce acum primele efecte pozitive. Dacă luăm în calcul că în 6 februarie Soarele se va afla într-o
opoziție cu Jupiter, aceeași relație încordată pe care un nativ din Pești o va duce mai departe,
aceeași atitudine față de grijile profesionale sau patrimoniale va primi o sancțiune. Se va vedea
constrâns să facă jurăminte false, cadouri fără rost, să declare sentimente pe care nu le au sau să
fugă din fața unor probleme izolându-se de lume exterioară. Ce se întâmplă acum prin relația
proastă a Soarelui cu Jupiter accentuează o stare de oboseală pe care un nativ născut în Pești nu o
poate rezolva de unul singur. Având Mercur retrograd, dacă se va hotărî să ceară ajutorul, o va face
către o persoană specializată, că nu degeaba Saturn le trece acum pe casa imaginii publice. Vor avea
mai multă încredere în funcția de demnitate, în ceea ce este certificat prin atestate profesionale,
decât de o binefacere conjunctural. În general, se orientează foarte bine în această lume, pentru că
au un simț aparte și chiar dacă iau în sens personal având o fire complexă se strecoară printre
probleme. De această dată, cu Mercur retrograd pe casa lucrurilor ascunse, nu vor putea să judece
clar situațiile, apelând la persoana total nepotrivită ce ar putea să abordeze problemele sale.
Un pești care nu are susținere și nici energie devine arogant. Asta înseamnă că 9 februarie,
când Venus se va afla în conjuncție cu Chiron pe casa personalității, peștii vor face o selecție
interesantă experiențelor și le vor prezenta celorlalți ca fiind exemple de bune practici. Toți
partenerii de dialog pe care îi au trebuie să înțeleagă că dacă au procedat așa înseamnă că au
analizat și au ajuns la cea mai bună soluție pe care un om aflat în situația sa ar fi putut să o
abordeze. În realitate, din această explicație lipsește un element absolut esențial, cel dat de secretele
acestui nativ pe care refuză categoric să le pună în concluzie sau măcar să reamintească. La
momentul respectiv, când s-a consumat episodul la care face acum trimitere, aceste secrete erau
active și au avut un rol important în elaborarea acestei concluzii. Acum nu spun nimic despre asta și
se prezintă ca și cum acestea nu ar fi existat. Cu alte cuvinte criteriile sale de analiză sunt atât de
ciudate, de neobișnuite încât pot inflama relațiile și îl pot duce pe un nativ născut în Pești în criză.
Pe 11 februarie Mercur își va reveni la mersul direct și acest nativ revine la gândurile și atitudine pe
care le-au avut de ceva vreme. Unii vor resimții această revenire a lui Mercur la mersul direct ca o
cădere în gol. Alții vor considera că orice încercare de a rezolva este sortită eșecului și că ar fi mult
mai potrivit să se obișnuiască cu această problemă și să nu-și mai consume timp energie sau alte
resurse pentru a rezolva în situația în care după cum sunt semnalele de până acum ea nu are
rezolvare.
Gândul acesta accentuează conflictul pe care un pești îl are cu anturajul. Încercă să fugă din
fața acestor probleme, să pună această eroare de concluzie sau de judecată pe seama unei
agresivității gratuite care vine din partea contextului în care trăiește. Acum aplică o metodă la care
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apelează de multe ori de-a lungul vieții: metoda struțului. Se izolează, se detașează complet de
această direcție, orientare negativă a mediul de apartenență și așteaptă să treacă valul. Unii se vor
izola în lectură, alții vor urmări toate programele tv, iar alții vor prefera să doarmă. Aceasta va fi
maniera în care un nativ pești va dori acum să fugă din fața problemelor.
Procedând în felul acesta se expune de fapt unor probleme și mai complicate acelea care
sunt legate de singurătate sau de capacitatea sa de a-și oferi satisfacții conform așteptărilor pe care
le are. Chiar dacă mediul a dat dovadă până acum de o agresivitate neobișnuită, o parte din
beneficiile care veneau de-acolo se așezau în viața unui pești așa cum trebuie. Fugind din fața
acestui mediu, izolându-se, se va priva de toate aceste beneficii și acum dau de o altă concluzie. Se
vor gândi că de fapt cea mai mare suferință la care se pot expune este singurătatea.
Mijlocul lunii februarie va aduce astfel o teamă față de faptul că nu va putea niciodată să
găsească un echilibru între viața personală și viața socială și dacă va avea la un moment dat
satisfacție ea va fi scurtă și nu va putea fi reprodusă pe viitor. Dacă alege să prezinte celorlalți
aceste idei, ele vor fi apreciate ca pe o înțelepciune de viață, pierzând din vedere că, de fapt,
procedând așa se autocompătimește.
În 19 februarie Soarele va intra pe semnul lor și se simt salvați dintr-o preocupare sau dintrun conflict care le distrage atenția de la aceste probleme. De această dată preferă să se implice într-o
activitate dinamică, preferă să-și tocească nervi cu toți proștii, decât să se gândească la faptul că
Poate de-a lungul vieții au făcut greșeli lamentabile sau au dat și dovadă de prostie. Dacă vor
considera că erorile trecutului sunt de fapt dovezi de prostie, vor arăta că sunt nedrepți cu ei înșiși
pentru că, în general, firea complexă a unui pești arată că sunt departe de etalonul de prostie. Sunt
avertizați însă că în aceste conflicte ce se vor consumă la mijlocul lunii februarie ar putea să fie
acuzați de acest lucru. Dacă le este clar ce gândesc și ceea ce simt atunci se vor folosi de aceste
conflicte pentru a detensiona o zonă personală nu pentru a și le amplifica. Vom vedea acum pești
care dau dovadă de o inteligență a mișcării și pentru că vor să scape de problemele pe care nu le pot
explica sau împărtăși celorlalți, pentru că sunt convinși că nimeni nu le poate rezolva, vor simula
aprecierea, dragostea, sacrificiul sau susținerea. Cine se va baza pe acestea, adică persoana din
preajma unei nativ născut în Pești care crede că acestea sunt permanente, va fi prima victimă.
În 20 februarie, când Marte le va intra pe casa hrănirii, vor trece la acțiune. Este posibil ca
prin trecerea lui Marte pe domiciliu să apară anumite structuri în raporturile sociale. Asta se
întâmplă pentru că Marte se va apropia cu pași repezi de conjuncția cu Coada Dragonului care nu se
va consuma acum însă contactul cu energia acestei zodii îi va scoate pe pești din bârlog și le va da
puteri speciale. În primul rând, Marte se va situa în fereastra trigonului cu Saturn, iar asta înseamnă
că în tot ceea ce va face acum va avea ecou social. Este posibil ca preocupările sale să se transpună
în mediul social ca fiind variabila pe care nimeni nu a luat-o în calcul. Se trezește ursul și dintrodată toate regulile din sălbăticie se schimbă. Asta înseamnă că intervenția unui nativ născut în
Pești ar putea să le întârzie celorlalți proiectele și are o mare satisfacție pentru că dau peste cap tot
acest proces social. De altfel, pe el nu-l interesează acest efect. Dacă tot vine, de ce să nu profite?
De asemenea, în 20 februarie și Venus va intra pe casa hrănirii și vor avea noroc la câștiguri mici
sau vor da lovitura într-o zonă de la care un pești nu se mai aștepta la nimic bun.
Partenerii acestor nativi sunt avertizați însă că intențiile sale nu sunt chiar atât de bune.
Mercur trece în continuare pe casa lucrurilor ascunse și acum se va afla într-o relație negativă cu
Jupiter. Au tot felul de reacții pe frică, pe teama de sărăcie sau pe neputința de a se face înțeleși.
Asta înseamnă că dintr-odată s-ar putea să vorbească mult, să spună prostii sau să le umple celorlalți
timpul cu tot felul de lucruri ieșite din comun, după cum nu le este specific. Un peștii are un bunsimț aparte care este integrat în firea sa complexă. Când iese din acest standard atunci activează
anumite programe periculoase pe care partenerul de dialog al acestui nativ nu le poate înțelege. Au
nevoie să facă apel la disciplină ori să se comporte în această manieră fără a lăsa în urmă disciplina
sau respectul. Din nefericire, lipsa de respect va fi acum foarte vizibilă și din această cauză mulți
vor fi acum dezamăgiți având, în egală măsură, și răspunsuri referitor la suferințele mai vechi ale
peștilor.
Spre finalul lunii februarie, nativul născut în Pești se va detașa de ceea ce va produce asupra
celorlalți. Dacă oamenii nu-și poartă de grijă, atunci el nu are de ce să se preocupe de siguranța
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celorlalți. Pe el îl interesează să obțină o poziție stabilă din punct de vedere social, să nu fie dat la o
parte doar pentru că până acum a tăcut ori s-a preocupat de probleme personale. Ceea ce se întâmplă
acum pe casa a II-a le duce peștilor frământări interesante. S-ar putea să pună punct unor relații, să
se certe cu oameni din jur sau să ajungă la conflict pe motive materiale. Chiar dacă are o fire
complexă, se poate certa de la bani, de la funcție, se poate dezveli de caracter și deci certa cu cineva
ca la ușa cortului. Chiar dacă vor face lucrul acesta vor avea ca principal motiv autoapărarea, iar
ceea ce le arată celorlalți nu-i definește. Cu toate acestea efectele pe care le produc acum în plan
social sunt ireversibile. Întârzierea pe care o generează celorlalți nu va mai putea fi recuperată, iar
impresiile negative pe care le creează celor din jur vor rămâne definitive.
Există însă și beneficii de pe urma acestor conflicte. Venus de pe casa a II-a participă la
construirea unei relații pozitive cu Junon de pe casa muncii. Ridicând tonul, impunându-se, vorbind
într-o conjunctură în care altădată ar fi tăcut, atrag atenția celor care sunt ca ei, care tac și care
așteaptă ca o problemă personală să fie rezolvată prin vocea grupului sau printr-o intervenție
exterioară. Prieteniile legate acum, în această perioadă, vor fi de lungă durată și vor aduce unui
nativ născut în zodia Pești o mare satisfacție.
Pe 26 februarie Marte va atinge trigonul perfect cu Saturn și vor avea satisfacții materiale
despre care vor crede că vor produce și satisfacții afective mentale sau comportamentale. Acest
lucru nu se va produce prin beneficiul pe care-l primesc acum, ci prin faptul că acest beneficiu îi
trezește la realitate și le arată că sunt ființe bogate, că au tot ce le trebuie în jur și că nemulțumirea
sau tristețea din ultima vreme reprezintă un moft.

MARTIE
Contact cu invidia celorlalți. Comentarii periculoase. Contact cu adevăratele probleme.
Disimulare. Salvare. Planurile de viitor sunt complicate. Explozii temperamentale. Apel la cultură
prin informații, moralitate, decizii categorice. Schimb de valori. Dezvoltare personală. Modificare
a registrului comportamental. Vindecare. Modificare de locație. Anticiparea evenimentelor.
Comportament greșit. Sensibilitate. Ignore un avertisment. Au nevoie de ajutor. Relansare. Secrete
dezvăluite. Soluție miraculoasă. Prieteni puțin. Imagine socială afectată.
În prima zi a lunii martie se împlinește opoziția Soarelui cu Luna neagră, cu Soarele chiar pe
semnul lor și peștii se vor lovi de invidia celor din jur. De data aceasta nu sunt chiar nevinovați
pentru că vibrațiile stranii la care participă îi fac în așa fel încât sa atragă din jur tot felul de situații
ciudate. În primul rând, dacă se va pune problema reacțiilor temperamentale atunci acești pești vor
fi primii care vor interveni cu comentarii periculoase, jignitoare sau care vor dori să ia partea celor
învinși. Nu fac acest lucru cu scopul de a-i proteja, ci vor să se arate salvatorii celorlalți cu scopul
de a-și distrage atenția de la adevăratele lor probleme. Aceasta este cea mai mare problemă a anului
2015 care îi face pe pești să se comporte ca și cum binele nu există decât dacă ei permit acest lucru.
Opoziția Soarelui cu Luna neagră înseamnă și opoziția lui Mercur cu Jupiter și cele două
forțe negative, prin efectul lor cumulat, scot în evidență faptul că peștii vor dori să-și facă dreptate
fără a face apel la informații obiective, fără a ține cont de binele celorlalți. Pentru că au o
personalitate foarte complexă s-ar putea să-i bulverseze foarte mult pe cei din jur și să scoată în
evidență că dacă salvează pe cineva atunci în mod sigur sunt ființe remarcabile. Asta se întâmplă
pentru că Venus va trece acum la început de luna martie prin Coada Dragonului și peștii vor simula
deschiderile speciale, arătându-le celor din jur altceva decât ceea ce ar trebui să se vadă la ei în
perioada aceasta. Dar faptul că Mercur i se opune lui Jupiter la început de luna martie nu înseamnă
că aceasta este cea mai mare problemă. Dacă vor ridica tonul atunci se vor calma pentru că vor
spune ceea ce au pe suflet. Dacă vor salva pe cineva se gândesc la faptul că și-au cumpărat un loc în
rai sau tot acest bine îi va proteja pe viitor.
În 3 martie Jupiter și Uranus se vor întâlni într-un trigon și acest bine pe care peștii îl
gândesc în felul lor trebuie să-i salveze pe viitor. Este ciudat că într-un fel vor gândi acum când se
consumă evenimentul și în alt mod vor gândi pe viitor. Persoana care este ajutată acum sau care
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primește o replică dură și, prin intermediul acesteia, este trezită la realitate, în viitor va trebui să se
achite față de un pești în alt mod. Va avea grija acest nativ să-i spună cum anume.
Cei care studiază fenomenul social ori care urmăresc ceea ce se întâmplă în jurul lor și nu
vor să aprofundeze aceste evenimente, adică să meargă la cauza profunda a lor, vor fi impresionați
de gestul pe care un pești ar putea să-l facă acum. Îi vor vedea plin de privilegii și conjuncția pe
care Venus și Uranus o vor împlinii în 4 martie prefigurează ceea ce urmează a se întâmpla pe 5
martie prin Luna plina. Exploziile temperamentale sau pur și simplu faptul că se expun unui anturaj
care nu poate să-i facă față, îi face pe acești nativi vedete. Dacă mai luăm în calcul și faptul că pe 6
martie Soarele și Pluton se vor întâlni într-un sextil, iar pe 7 martie Marte va trece prin Coada
Dragonului înțelegem că aceste situații pe care le traversează un pești acum nu sunt deloc
întâmplătoare. Au foarte clar senzația că au dreptate și că nu mai pot amâna situația aceasta.
De partea cealaltă, peștii care sunt educați, care nu au doar cultură prin informații, ci și
cultură prin rafinament, bun-simț sau educație morală vor constata că hotărârile din această perioadă
sau deciziile care sunt îndemnați să le ia acum îi duc spre vindecare. Mulțumesc cerului că au fost
provocați pentru că altfel ar fi rămas în continuare în aceeași stare și cine știe dacă vreodată s-ar fi
trezit.
Pe 8 martie, când Soarele și Chiron vor fi în conjuncție, această vindecare îi va ajuta să
treacă dincolo de acuzațiile la care sunt expuși. Dacă peștii inferiori vor ridica tonul și vor arăta că
peste decizia lor nu se poate trece, peștii profunzi se dau acum la o parte din fața curentului și își
aleg câteva personaje din tumultul vieții cu care sa aibă un schimb liniștit și calm. Aceștia vor face
acum o notă discordantă cu lumea agitată din jur și vor deveni vedete fără să dorească acest lucru,
se vor ridica deasupra celorlalți fără să interacționeze prin forță ori prin agresivitate. Astfel, prima
decadă a lunii martie îi ajută pe cei născuți în zodia Pești să răspundă unor provocări după cum le
este sufletul. Dacă au un semn de întrebare față de propria persoană atunci ceea ce li se întâmplă în
primele 10 zile ale lunii martie vor fi edificatoare până și pentru ei despre cum sunt cu adevărat.
Pe 10 martie, Marte și Jupiter se vor afla într-o relație bună și se va stabiliza această tendință
a nativilor născuți în Pești de a selecta ceea ce-i este util sau ceea ce este foarte important pentru
creșterea și dezvoltarea lor socială. În plus, iau contact cu anumite plăceri pe care le plătesc scump
și care ar putea să le trezească anumite ambiții. Dacă judecăm și faptul că pe 11 martie Marte se va
afla în conjuncție cu Uranus atunci această forță a lor va deveni proverbială. Pentru că această
conjuncție se produce pe casa a II-a, vor schimba acum registrul comportamental și vor cere ceea ce
cred că au nevoie. Dacă această conjuncție s-ar fi produs pe orice altă casă, în afară de casa a II-a,
atunci ar fi avut mari beneficii și vindecarea s-ar fi produs în chip miraculos. Locația aceasta atrage
energia dinamismului și curajului către a redefini ideea de hrănire. Cu alte cuvinte, în loc să
construiască un edificiu și în interiorul acestora să acumuleze tot felul de calități sau să beneficieze
de relații care să ducă la avantajarea lor din punct de vedere social, peștii acumulează acum un
morman întreg de calități în ideea că acestea, cândva, le vor fi de folos. Evenimentele viitoare vor
avea acces la toate aceste calități și le vor modifica sau le vor coroda în așa fel încât până la sfârșitul
anului să nu mai rămână nimic din ele. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în mijlocul lunii martie
este un fel de risipă. Nu trebuie însă să neglijam forța teribilă pe care o vor folosi peștii acum în
această perioadă.
Pe 12 martie Marte și Pluton se vor afla într-o relație destul de proastă cu puțin timp înainte
ca Mercur să le intre pe semnul lor. Au ceva de spus, de completat, de adăugat la un material sau nu
sunt mulțumiți cu reacțiile pe care un personaj din jur le-a avut la adresa lor. Asta înseamnă că vor
trece din nou la atac, însă duritatea acestui atac depinde foarte mult de faptele celorlalți, nu neapărat
de impresia pe care o au față de cum s-au comportat cei din jur. Trecerea lui Mercur pe semnul lor,
în aceeași zi în care Junon își revine la mersul direct, îi face pe aceștia receptivi la sugestiile celor
din jur și se detașează dintr-o dată de insatisfacția care a venit de la începutul anului și până acum.
Este posibil să arate celor din jur că au în continuare reziduuri, că pot să facă apel la neînțelegerile
pe care l-a avut cu cei din jur pentru a câștiga atenție, pentru a-i convinge că nemulțumirea lor este
reală. Fac acest lucru pentru că vor pentru prima data anul acesta să-și rezolve o mare problemă.
În 14 martie Saturn intră în mers retrograd pe zodia Săgetător, adică pe casa demnității
sociale și se va afla în această deplasare până pe 2 august. În primul rând, peștii vor avea parte acum
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de schimbări în segmentul profesional. Aceste schimbări nu le vor fi pe plac însă ele sunt
binevenite. Cu alte cuvinte, printr-un eveniment nefericit care se consumă pe zona publică le este
atrasă atenția că dezvoltă un comportament greșit, că sunt periculoși pentru cei din jur sau că pun
prea mare greutate, nepotrivită, de altfel, pe cei din preajmă. Asta înseamnă că sunt aduși pe calea
cea bună și rezultatul este unul foarte bun pentru ceea ce va veni spre ei peste câteva luni, când
Saturn va intra pe casa a IX-a. Acum cât timp se află pe casa demnității sociale le tulbură
sentimentele și le dă de lucru. Ideea de revizuire sau de reparare îi îndeamnă să aibă tot felul de
reacții.
În 17 martie Uranus și Pluton se vor afla din nou într-un careu perfect și anumite evenimente
nefericite vin să confirme acest lucru. Venus va trece însă pe casa educației primare și multe din
aceste evenimente nefericite vor fi prezentate de ei într-un mod aparte. Au puterea să distrugă tot
acest mit negativ care s-a constatat în jurul lor și chiar din 18 martie, când Mercur și Neptun se vor
afla într-o conjuncție își vor reduce senzația de durere, își vor amplifica sensibilitatea față de
lucrurile bune și vor știi exact cum să procedeze pentru a repara această greșeală. Peștii care sunt
mai sensibili de felul lor ori iubitori, își vor cere iertare acum față de toți oamenii și se vor comporta
ca și cum sunt dintr-odată alte persoane. Nu trebuie să pierdem din vedere ușurința cu care un pești
se va disimula. Ansamblul situației de acum îl va doborî teribil de repede dacă nu va proceda în
felul acesta. Un pești are această atitudine în fața marilor pericole. Cei inferiori se vor retrage din
nou în cochiliile lor, vor ignora tot ceea ce se întâmplă în jur și vor prefera să tacă, dacă nu știu cum
să repare o problemă în speranța că poate, persoana față de care trebuie să repare o greșeală își va
oferi singură explicații.
Cu alte cuvinte, relațiile pe care un pești le traversează acum în a treia decadă a lunii martie
sunt complicate. Când soarele intră pe casa a II-a aceste acuzații care tulbură conștiința vor fi
atenuate de gusturi stranii. Fie că vor apela la hrană solidă sau lichidă, fie că vor invoca nevoia de
cunoaștere, adică acea hrană spirituală, peștii au nevoie acum să își atenueze acest foc interior pe
care nu și-l pot controla. Mercur, aflat acum pe semnul lor, i se opune Lunii negre și au din nou
probleme cu bârfele, cu vorbele spuse aiurea sau neadevărate despre ei. Numai ce au crezut că au
rezolvat această problemă, că dau acum de altele. Unii care vin din anul anterior cu probleme vor
apela la sfatul prietenilor, își vor face programare la psiholog sau vor apela la adjuvante pentru a se
calma.
În paralel cu toată această situație, de altfel foarte complicată, relația pe care Mercur o
dezvoltă cu planeta Pluton, cea care ar fi trebuit să vorbească despre o relansare individuală, cel
născut în Pești întoarce toată această realizare către relația cu sine. Pentru că nu se pot dezobișnui de
tendința de a se disimula, vor dori acum să-și atribuie un rol nou, fie vor vorbi altfel, fie vor avea o
alta atitudine sau își vor schimba ceva în modul de comportare, poate chiar vestimentația, coafura,
pantofii ori strada pe care se plimbă de ani de zile. Procedând în felul acesta au impresia că se află
în fața unor situații noi și prin noutate își rezolvă o parte din problemele din ultima perioadă. Este
posibil ca în această a treia decadă a lunii martie anumite promisiuni pe care un pești ar putea să le
facă să nu poată fi duse la îndeplinire însă nici să nu trebuiască să facă acest lucru pentru că
înclinația aceasta spre comunicare, de care are grijă Venus, îi îndeamnă să spună tot felul de lucruri
fără acoperire, inclusiv să facă promisiuni deșarte.
Sunt avertizați că această perioadă este una de consum. Deși au impresia că prin caracterul
lor inovator aceste situații îi eliberează de o tensiune și deci își pot reveni, de fapt îi consumă pentru
a-și construi un nou înveliș în jurul acestor situații fără soluții.
Vor constata în preajma zilei de 24 martie că Mercur, prin conjuncția cu Chiron, îi îndeamnă
să facă apel la prieteni pe care nu i-am căutat de mult timp. Acesta este primul semn care le spune
peștilor că se află într-o perioadă de consum, nu de acumulare. Dacă prietenii răspund acestei
invitații atunci această prospețime a vieții va intra pe un făgaș normal și peștii nu vor resimții că
finalul lunii martie îi expune față de situații complicate. Asta înseamnă că relația bună pe care
Soarele și Saturn o împlinesc acum îi aduce în fața unor secrete dezvăluite despre care nici nu ar fi
bănuit că se pot construi în forma aceasta. Aceste secrete au legătură cu imaginea socială a unor
persoane despre care credeau că le cunosc foarte bine sau despre reacțiile cărora aveau o altă părere.
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Și aceste elemente pe care le află acum sunt integrate în caracterul special al lunii martie, acela care
încearcă să-i distrag atenția unui pești de la problemele personale prin noutate.
Totuși nu este o perioadă foarte bună pentru acești nativi pentru că Venus și Jupiter se află
într-o relație negativă și revolta pe care și-au atribuit-o în prima jumătate a acestei luni dă semne că
este reînviată. Lucrurile nu au cum să scape de sub control pentru că Venus de pe casa comunicării
îi ajută să-și construiască o altă imagine ori să fie protejați de aceste situații periculoase care ar
putea să le invadeze intimitatea. De această soluție miraculoasă este vinovată planeta Venus care, pe
de o parte, împlinește un trigon cu Luna neagră, iar de partea cealaltă un altul cu Pluton, situându-se
astfel într-o relație benefică, adică ridicând pe cer o piramidă de pământ menită să le ofere peștilor
stabilitate și încredere în sine.
În ultima zi a acestei luni Mercur le intră pe casa banilor și se vor gândi că poate n-ar fi rău
din toate aceste relații sau cu toate aceste informații care au venit spre ei în ultima perioadă să pună
bazele unei afaceri sau să procedeze în așa fel încât să obțină un câștig material de pe urma lor.
Marte, trecând pe zodia Taur, în aceeași zi, le aduce un anume control al acestor informații și se
gândește că ar fi bine să obțină un câștig material din toate acestea însă nu călcând în picioare o
anume moralitate. Nimeni nu știe care este cu adevărat moralitatea pe care un pești o iubește atât de
mult. Ar putea să o vadă acum, pe finalul lunii martie, urmărind ce nu vor să facă, deși pot.

APRILIE
Disciplină. Credibilitate. Devin vizibil. Se cred superiori. Se întâmplă lucruri ciudate. Sunt
vulnerabil în fața minciunilor. Se implică într-un proces de cercetare spirituală. Surprize. Pun
condiții. Tensiune la locul de muncă. Rezolvă o problemă de familie. Sunt inspirați. Apel la
informații corecte. Compromis. Parteneriate interesante. Lucrează din greu. Atrag atenția unui
personaj optimist. Au noroc. Se depărtează de încredere. Compromis. Apel la o latură mistică.
Superficialitate. Emoțiile sunt tulburătoare. Încercări majore. Respingere. Nevoie de mobilizare.
Luna aprilie aduce peștilor senzația că sunt norocoși. Se menține în continuare acest aspect
agresiv în special cel dat de impactul pe care Luna neagră îl are asupra lui Neptun de pe semnul lor,
dar și prin faptul că în continuare este activ careul dintre malefici ei Uranus și Pluton. Pe 2 aprilie
Mercur va încerca, prin aceste nevoi speciale pe care le trezește unui pești să valorifice o formă de
disciplină pe care până acum am crezut-o uitată. Pe de o parte invocă greșeli săvârșite în trecut, iar
de partea cealaltă se arată foarte interesați de secretele pe care personaje din preajmă le ascund cu
insistență. Această curiozitate ne arată că pot trăi simplu și că se pot deplasa către o zonă a
confortului, discutând în termeni agreabil și în egală măsură oferindu-și informații inedite care să le
arate, chiar dacă nu este vizibil pentru cei din jur, că sunt altfel decât oamenii cu care
interacționează. Relația bună pe care Soarele și Jupiter o împlinesc acum arată că peștii devin
pașnici pentru cei din jur, că dacă le este împărtășit un secret atunci îl vor ține, nu-l vor împărtăși
mai departe, iar dacă doresc să trăiască intens atunci nu fac acest lucru pentru că nu se pot controla,
ci pentru că vor să dea viață unei atitudini specifice: se cred superiori celorlalți.
În 4 aprilie, când se întâlnește Luna plină, se întâlnesc cu griji materiale, cu neputința de a
administra banul celuilalt sau de a obține o remunerație superioară pentru aceeași muncă pe care o
prestează. Asta înseamnă crize materiale, criză de identitate, crize de opinii pe care să le exploreze
cu mare intensitate. Ceea ce se întâmplă în preajma zilei de 4 aprilie și apoi prin careul Soarelui cu
Pluton din 5 aprilie le vorbește peștilor despre faptul că sunt vulnerabili la minciuni. Acum ar putea
să fie păcăliți că vor beneficia pe viitor de o schimbare în bine din punct de vedere material, că vor
fi plătiți mai bine sau că bunul pe care vor să-l vândă va fi cumpărat la un preț bun. Deși știu că sunt
mințiți, pentru că în acest sector peștii sunt puțin cam disperați, acceptă.
În paralel cu aceste griji materiale conjuncția Soarelui cu Uranus le aduce acestora senzații
stranii. Acest aspect este cu precădere foarte important pentru cei care sunt implicați într-un proces
de cercetare spirituală ori care se află în fața unor decizii importante. Prietenii din jur, cunoscuții
sau partenerii pe care i-au crezut până acum mincinoși (unii dintre ei chiar erau), se apropia acum
de un pești cu gânduri foarte bune. Propunerile lor sunt cu adevărat speciale și aceștia chiar vor
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putea fi puse în aplicare dacă vizează redresarea unei imagini sociale afectată de conflictele lunii
martie.
Pentru că în aceeași zi în care se împlinește conjuncția Soarelui cu Uranus se împlinește și
trigonul lui Mercur cu Jupiter, peștii se va trezi dintr-odată că au un mare noroc. Surprizele, pe care
el le considera neplăcute, se termină bine și răul de care credea că trebuie să se ferească este de fapt
un bine mascat.
Asta se întâmplă deoarece casa muncii, cea în care se află încă din anul anterior Jupiter,
primește o energie specială. Din 8 aprilie Jupiter își va reveni la mersul direct și soluțiile care vin
din această zonă a muncii transformă un obstacol într-un privilegiu. Ziua nu se remarcă prin direcții
benefice. Asta înseamnă că principala condiție pentru ca un pești ajunge la succes este să accepte o
provocare. Provocarea va veni prin conflicte parteneriale, prin rememorarea unor tensiuni pe care
un pești nu ar putut să le rezolve de la începutul anului. O parte ar putea să creadă că aceste
probleme le duc cu ei din anul anterior. Acesta este însă momentul când un pești se va maturiza, va
putea să analizeze contextul în care se află cu mai multă luciditate, va vedea și, în egală măsură, își
va recunoaște partea de bine. De asemenea, ceea ce se întâmplă la finalul primei decade a lunii
aprilie se poate interpreta și ca o vindecare. Faptul că această barieră nu mai există în forma aceea
înseamnă o mare eliberare pentru un pești și fără ea va fi mult mai liber și se va purta ca atare.
Trecerea planetei Venus în zodia Gemeni, adică pe casa familiei, le va trezi din nou frica de
singurătate. Problemele pe care nu și le-au rezolvat cu familia sau cu cineva din preajmă reînvie
acum și pentru a trece peste ele apelează la sarcasm. Într-un fel se va exprima însă în alt mod va
simți. De aici și o mare rigiditate față de grijile care ar putea să vine din familie sau pe care le are un
membru al familiei sau cineva care se integra de curând în acest sector.
Cu toate că trece prin aceste probleme noi prin
reînvierea unor concepte mai vechi, peștii sunt acum
inspirați și dacă se ține cont de recomandările lor, dacă
dezvoltă un mare respect față de cei din jur și reușesc să
le capteze atenția atunci vor deveni mult mai utili decât
au crezut că au fost la începutul anului când doreau să se
erijeze în protectori sau în ghizi pentru cei din jur. Chiar
dacă nu-și rezolvă problemele sale, faptul că le rezolvă pe
ale celorlalți prin inspirație sau prin informații corecte pe
care le oferă se simte foarte util și are din nou pentru ce
spera.
Pe 15 aprilie Mercur va intra pe zodia Taur, în
casa comunicării și a educației primare și aceste noi
relații pe care un pești la dezvoltă înainte ca această
planetă să treacă pe zodia Taur s-au făcut vizibile, pot fi
transpuse acum în noi direcții. Simplele relații, comunicări sau transferuri de informații le trezește
acum peștilor un interes pentru a se apuca de noi domenii. Nu este cazul să privească atât de departe
pentru că evenimentele predispuse de planeta Mercur nu au o durabilitate atât de mare în timp. Este
important însă să țină cont de acest interes pe care au pentru că dacă pe zona publică se va întâlni cu
un interes similar pe care cineva din preajmă ar putea să îl arate, ar putea îndrăznit să se gândească
la o asociere. În caz contrar, sunt avertizați că pe casa parteneriatelor au în continuare până la
sfârșitul lunii august Luna neagră și orice forme de asociere ar putea să fie compromisă de
nesinceritate, perversitate sau abuz. Poate merge mai departe cu relațiile care s-au aprofundat în
această perioadă, nu prin cele noi. Relațiile pe care un pești le are cu persoane pe care le-au
cunoscut înainte ca Luna neagră să intre în Fecioară, adică pe finalul anului anterior, dacă manifestă
o asemenea schimbare prin contactul cu elementul novator, atunci sunt bune.
Pe 16 aprilie Luna neagră se va întâlni într-un trigon cu Pluton și vor înțelege mult mai clar
care sunt riscurile acestor parteneriate noi. Doar cu oameni pe care îi știu de mult timp, doar în
relații care nu sunt noi se poate vorbi despre un avantaj sau despre un profit. Cu oamenii cu care se
întâlnesc prima dată sau cu informațiile cu care lucrează prima dată se va lucra greu sau toate
acestea încadrate într-un context despre care un pești care crede acum că duce la câștig se va solda
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cu o eroare majoră. Dacă nu țin cont de acest avertisment atunci momentul 16 aprilie înseamnă, nu
un progres sau o înțelegere a unor situații aparte, ci începutul unor eșecuri.
Pe 17 aprilie Pluton va intra în mers retrograd și peștii ar putea să câștige într-o confruntare
sau concluziile la care ajung să le dea impresia că din nou se pot orienta spre un proiect nou, însă
fără a beneficia de un personaj optimist sau care să suplimenteze demersul și efortul său prin noroc
și jovialitate, nu se poate merge mai departe. Dacă nu au oameni de genul acesta în jur peștii se
retrag, iar această decizie este una radicală.
Calitatea morală, aceea care în preajma zilei de 16 aprilie a fost zdruncinată, va primi acum
o nouă lovitură. Mercur și Junon se vor afla într-o relație proastă, de asemenea, în ziua de 18 aprilie
se va împlini și careul dintre Marte și Jupiter, iar asta înseamnă că peștii vor dori să fie egali cu
oamenii pe care-i vor jigni. Uneori îi ajută foarte mult să se creadă diferiți de ceilalți pentru că
această atitudine îi ține departe pe profitori sau de oameni răi. Acum coborând standardul le dă
acestora prea multă putere și vor deveni vulnerabil. În primul rând vor fi mințiți, iar de aici și până
la a ajunge în situații conflictuale în care să se pună problema și a insecurității materiale nu este
decât un pas. Au nevoie acum, mai mult decât au arătat de la începutul anului, să se creadă altfel
decât ceilalți. Dacă vor proceda în felul acesta atunci nu le va fi văzută nici tensiune afectivă sau
neputința de a accesa acum informația la fel de ușor și de eficient cum proceda un lunii anterioare.
Toată această criză, care se suprapune peste relația bună a lui Venus cu Axa Dragonului lansează
unui pești invitația de a obține performanțe într-un alt domeniu, într-un alt sector, cu alți oameni.
Pe 20 aprilie Soarele va intra pe casa educației primare și pentru a distrage atenția de la
aceste probleme peștii vor vorbi mult. Vor fi conștienți că trec prin astfel de modificări, dar se vor
lăsa în voia acestei nevoi de a se exprima și vor vedea că dacă țin cont de acest lucru se simte bine.
Trecerea Soarelui pe zodia Taur înseamnă pentru ei și un anume confort, reînvierea unor plăceri
personale acelea care până acum au fost agresate de informații eronate pe care cei din jur le aveau
față de el ori ele trimiteau cu dedicație. Acest caracter superficial le va plăcea peștilor și când Marte
se va afla într-o relație bună cu Luna neagră vor accepta și compromisuri, pentru că nu degeaba
marte se află acum în aceeași casă cu Soarele. S-ar putea să-și facă planuri de vacanță, să viseze la
reeditarea unor întâlniri însă acest lucru nu va fi posibil decât începând cu a doua jumătate a lunii
iunie după ce Saturn, prin retrogradare, va intra în casa drumurilor lungi. Acum își planifică, se
gândesc unde ar trebui să meargă sau cu cine se simt bine cu asemenea preocupări.
Mult mai avantajați de această ipostază astrală sunt peștii care se preocupă de latură mistică
a vieții. Dacă au preocupări legate de științele ezoterice, dacă înțeleg ceea ce li se întâmplă și vor
mai mult în acest sector atunci impactul pe care Luna neagră îl are din casa parteneriatelor atrage
atenția asupra a ceea ce ar trebui să corecteze la ei înșiși. Pești, ca și capricornii, manifestă o
reticență la schimbare. Dacă în cazul capricornilor schimbarea le lasă impresia că scheletul sau
strecurat de rezistență va fi afectată, peștii constată că nu primesc niciodată o explicație suficient de
solidă pentru a face o astfel de schimbare. Dacă printr-o minune cineva îi convinge atunci
schimbarea va fi făcută dintr-o dată. De această dată, peștii care sunt implicați într-un proces de
cercetare spirituală își oferă singuri explicații menite să îi ducă către progres.
Peștii însă nu ar trebui să ignore aceste mesaje înșelătoare care au venit spre ei de-a lungul
acestei luni. Dacă nu au virtuți la care să apeleze, dacă nu au un fond de rezervă referitor la educația
morală sau la anumite puteri pe care dețin, lucrurile s-ar putea să intre într-un mare impas.
Sentimentele superficiale nu sunt generatoare de avuție și nici de avere, ci consumă prea mult. Din
această cauză o sensibilitate tulburătoare, emoțiile pesimiste sau dorințele pătimașe pe care un pești
ar putea să le ascundă acum devin spre finalul lunii aprilie caustice. Se enervează și nu-și pot
explica de ce, devin greu de suportat pentru cei din jur și această problemă a abundenței
neîmplinite, această lovitură pe care un pești o primește în intimitate, devine, în preajma zilei de 27
aprilie, când Venus și Uranus se află într-o relație bună, cadoul pe care nu-l vrea nimeni. S-ar putea
ca în preajma zilei de 27 aprilie, când toată lumea se bucură de independență și nonconformism, un
pești să-și dorească să dăruiască din ceea ce este sau din problemele pe care nu le conștientizează
așa cum trebuie și pentru ceilalți să devină o persoană respingătoare. Acest lucru le va fi cu
precădere mai clar în preajma zilei de 29 aprilie când Venus se va afla într-o relație proastă cu
Chiron. Orice formă de respingere este privită acum cu mare greutate pentru că acest cadou pe care
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un Pești dorește să-l facă celor din jur, fie că este vorba de timpul său, de un bun de care se poate
lipsi sau de un zâmbet dacă nu este primit atunci acesta se simte respins, marginalizat sau jignit.
Pe finalul lunii aprilie, când Soarele și Neptun se vor întâlni într-un unghi pozitiv, peștii sunt
din nou inspirați și vor putea transpune în cuvinte sau vor putea verbaliza într-un mod ușor de
înțeles pentru ceilalți toată această inspirație. Momentul acesta poate semăna și cu o redresare pe
segmentul confortului psihic însă nu pentru toți peștii, ci doar pentru cei puternici care au, pe lângă
o personalitate foarte complexă, și o mare mobilitate.

MAI
Modificări ample. Preocupări față de familie. Orgoliu. Modificare de atitudine. Implicare în
evenimente pentru ai salva pe cei dragi. Opoziție pasivă. Întâmplări neobișnuite. Putere de
concentrare. Proiecte noi. Colaborări importante. Modificări într-o zonă administrativă. Sarcini
suplimentare. Independență. Revoltă. Se evidențiază în grupul de apartenența. Primesc o susținere.
Sunt încurajați. Ies din anonimat. Beneficiază de armonie în familie. Discontinuitate. Prudență. Se
simt dezamăgiți. Se declară împotriva curentului. Fluctuații financiare. Noroc. Progres. Emoții
puternice.
Chiar de la începutul lunii mai Mercur va intra pe casa familiei și le aduce idei noi, dorință
de a redecora sau de a completa un loc al acestui sector cu un element nou sau cu ceva care le place
foarte mult. Cu toate acestea trecerea planetei Mercur prin domiciliul înseamnă și traversarea unei
perioade în care această planetă să fie în opoziție cu Saturn. Ceea ce-și doresc să facă în familie nu
va primi acceptul comunității, nu vor fi ajutați și nici susținuți de cineva din afară. Pentru că nu sunt
ajutați sau nu sunt susținuți peștii vor avea impresia că problemele pe care nu au reușit să le rezolve
de la începutul anului se acutizează. Prima dată va trebui să treacă prin agresivitate verbală în care
să trăiască, să-și demonstreze forța, orgoliul, să-și susțină punctul de vedere într-un alt mod decât a
făcut-o până acum. Apoi va fi nevoie să aibă atitudine pentru a-și proteja lucrurile pe care, într-o
reprezentare hilara, vine banca și i le ea din casă.
Ceea ce este interesant vine în primul rând din faptul că relația proastă lui Mercur cu Saturn
arată și un eveniment neașteptat urmează să se întâmple într-o zonă intimă sau prin implicarea unei
persoane dragi. Este posibil ca ceea ce au acumulat de la începutul anului și până acum să piardă, să
se strice ori să nu fie suficient pentru ce nevoi au acum în această perioadă. Această opoziție arată,
de asemenea, și faptul că nu au în familie un mediu potrivit pentru a se desfășura, pentru a învăța
sau vor să schimbe ceva în cadrul familiei pentru ca înclinația spre studiu să fie mult mai plăcută
sau mai eficientă. Lucrul acesta nu se întâmplă acum, ci, poate, spre sfârșitul anului când Mercur va
trece prin zodia Săgetător, adică prin locul căruia acum i se opune.
În 4 mai va avea de traversat și o Lună plină care se împlinește cu Soarele pe casa
drumurilor scurte. Asta înseamnă că multă energie este risipită și au probleme și cu concentrarea
atunci când vine vorba despre proiecte de durată. Dacă au crezut că pe opoziția lui Mercur cu Saturn
lucrurile sunt neplăcute și dureroase ori enervante pentru că nu li se permite să se desfășoare așa
cum vor, au ocazia pe momentul de Lună plină să vadă că și pe zona socială se consumă în aceeași
manieră.
Imediat ce se consumă faza de Lună plină peștii văd că au nevoie de prieteni. Niciodată nu
au considerat altceva însă de această dată conștientizează că au prea mare nevoie de prieteni și nu
pot să-și ducă mai departe planurile, proiectele, nu pot să pună bazele unor colaborări importante
fără cei dragi. Pluton pe casa prietenilor le complică însă relațiile de câțiva ani și tot încearcă
persoanele din jur în ideea că dacă depășesc un test important atunci vor putea să facă parte din
categoria prietenilor apropiați. De această dată nu mai ține cont dacă o cunoștință a trecut sau nu
testul pentru că trec printr-o grea încercare, aceea care, din punct de vedere astrologic, este susținută
de relația bună dintre Soare și Pluton care le vorbește despre o mobilizare interesantă a valorilor,
dar binele acesta al peștilor are nevoie de susținere.
În 8 mai, când Venus va avea de trecut pe casa iubirii dăruite, acest sentiment restrictiv care
a constituit la un moment dat și un criteriu de selecție va fi înlocuit de unul și mai puternic, acela
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legat de atașamentul față de persane care iubesc. De această dată coboară standardele de selecție a
celor din jur deci își dau seama că oamenii pe care-i selectează acum și pe care și-i țin alături sunt
mai importanți decât cei care ar fi trebuit să treacă testul în această perioadă. Iată cum acești nativi
se adaptează foarte bine și știu să își rezolve o problemă atunci când apare. Venus pe casa a V-a îi
îndeamnă să fie și puțin cam cheltuitori, înclinați spre distracții sau să-și cheltuiască ceea ce a reușit
să strângă cu mare efort în ultima perioadă.
Pe 9 mai, când Soarele și Luna neagră se vor afla într-o relație foarte bună, se poate vorbi
despre o tentație ciudată. Sunt vulnerabili peștii care se ocupă acum de mediere, care au meserii
legate de sistemul juridic sau poate chiar cel administrativ pentru că vor face confuzii între sarcinile
profesionale și dorințele personale. Aceste confuzii sunt susținute și de relația proastă a lui Mercur
cu Neptun care le vorbește peștilor despre consecințe negative și de durată a unei greșeli făcută
acum în această perioadă.
Lucrul acesta negativ pe care peștii nu știu să-l gestioneze cum trebuie în primul rând vor
avea efect asupra sănătății. Se vor gândi, poate chiar prea mult, se vor frământa considerând că
poate totuși ar fi trebuit să procedeze altfel sau dacă nu ar fi o presiune mare la serviciu, dacă nu ar
avea atâta răspundere și ar trăi și foarte simplu așa cum își doresc foarte mult poate nu s-ar fi
întâmplat lucrul acesta. Această greșeală care ar putea să îi urmărească tot anul 2015 se va
transforma pe 12 mai când Marte le va intra pe casa familiei într-o mare tensiune. Dacă se așteaptă
ca din familie să primească înțelegere, dacă va considera că ar trebui, tocmai pentru că este familie,
să-i împartă greutatea sau sarcini suplimentare, atunci vor fi foarte dezamăgiți pentru că nimeni nu
poate duce în locul său această povară.
Marte pe casa familiei îi avantajează acum pe cei tineri pentru că îi ajută să se exprime liber,
să se gândească la faptul că poate ar fi cazul să se mute la casa lor ori să își impună punctul de
vedere atunci când au dreptate. Această poziție îi ajută să devină independenți, iar dacă nu știu să se
oprească atunci când trebuie, dacă părinții, împotriva cărora se declară acum, nu le-au oferit o
educație bună, atunci nevoia de independență se va transforma într-un conflict de proporții. Își vor
lua modele greșite vor face tot felul de comparații sau trimiteri, încercând să scoată în evidență că
poate și familia sa ar trebui să fie așa cum sunt alte familii pe care le invoca în aceste conflicte. Cu
alte cuvinte această poziție poate să aducă unui asemenea nativ puterea de a se ridica din umbră, de
a-și argumenta bine punctul de vedere dar, în egală măsură, le aduce și neputința de a se opri. Dacă
vor considera că procedând în felul acesta simplifică lucrurile atunci peștii ar trebui să-și alăture
oameni cu adevărat sinceri care să-i oprească atunci când trebuie. Am mai avut secvențe de genul
acesta și în anul anterior însă nu atât de puternice sau de agresive ori de complicate cum este acesta.
Dacă vor lua în considerare acest avertisment atunci evoluția sa socială sau poate spirituală
în 15 mai, când Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului, salvează. De altfel, nici
împlinirea opoziției perfecte dintre Marte și Saturn nu ar putea să-i întoarcă din drum. Ar putea să le
aducă o dorință de revoltă față de o instituție care este renumită prin erorile pe care le face la adresa
cetățenilor. Cum peștii acum ar putea să se erijeze în liderul unui grup și să-și pună în această forță
revendicativă toate elementele personale pe care nu le poate spune în familie sau poate nu dorește
apoi, în 16 mai, când Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun, le reînvie pasiunea pentru
dragoste sau pentru împărtășirea unui sentiment frumos.
Nu trebuie neglijat nici faptul că Jupiter de pe casa muncii ar putea să le atenueze senzația
de durere, să îi evidențieze în grupul de apartenență și să îi ajute să își împlinească o aspirație
profesională la care nu a avut acces nici măcar în anul anterior. În 17 mai când Jupiter se va întâlni
cu Junon drumurile acelea încurcate ale peștilor devin clare și beneficiază de o mare susținere. În
această perioadă se va consuma și faza de Lună nouă pe casa a III-a, iar peștii sunt încurajați să-și
exprime punctul de vedere, sunt ascultați și încurajați dacă acesta ar putea să conțină și elemente
revoluționare. Întreaga perioadă de mijloc a lunii mai le aduce peștilor o combinație între revoltă și
dragoste încât îi poate scoate din anonimat într-un alt mod decât au făcut-o până acum. De la
începutul anului și până acum, când au dorit să iasă în evidență, au consumat din rezervele proprii.
Acum nu mai trebuie să facă lucrul acesta, este suficient să aibă o anume sensibilitate față de
nevoile celorlalți, fie prin a fi impresionați de suferința lor, fie prin a se enerva de nesimțirea unora,
că vor primi din jur tot suportul necesar pentru a face față acestor situații.
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În 19 mai Mercur va intra în mers retrograd și peștii nu se mai simt atât de apreciați, iar
calitatea vieții lor se modifică. le-ar fi plăcut ca în continuare să beneficieze de o anumită armonie
în familie, să poată vorbi liber, să fie ascultați, să nu mai fie necesare atât de multe explicații ori
argumente. Retrogradarea lui Mercur blochează această dorința a sa și aduce o discontinuitate ori o
problemă în a transfera o informație sau în a se face înțeles.
Pe 21 mai Soarele va intra în zodia Gemeni, adică pe casa familiei, și peștii se vor simți bine
făcând pe vinovații. Nu se știe de ce procedează în felul acesta, nu se știe din dispunere astrală a
acestei perioade de ce acum, într-un moment de victorie, vor să invoce această atitudine. Să știe însă
că sunt conștienți de pericolul care îi paște la tot pasul și putem bănui că, de fiecare dată când fac un
pas înapoi, înseamnă, de fapt, prudență în fața unor pericole pe care doar ei le văd. În 22 mai când
Venus se află într-o opoziție cu Pluton atunci adevărul pe care-l văd ar putea să fie vizibil și pentru
ceilalți. Opoziția lui Venus cu Pluton le accentuează acea dramă afectivă și le spune peștilor că
oricât de mult se descurc în societate, oricât de eficienți sunt prin metoda sau poate prin noroc
atunci când vine vorba de dragoste nu au parte niciodată de sentimente împărtășite nu doar opoziția
lui Venus cu Pluton se întâmplă lucrul acesta, ci în general și nativul născut în această zodie are o
mare parte de vina în toată această problemă. Marte într-o relație bună cu Axa Dragonului arată că
acum, în această perioadă, nici nu acordă suficientă multă atenție problemelor afective sau
tensiunilor din acest sector. Vor din două vorbe se rezolve deficitul sentimental care există de ani de
zile în viața lor și dacă nu se întâmplă acesta atunci se arată dintr-o dată dezamăgiți ajung prea
repede la tristețe ori poate își aleg argumentele în așa fel încât să le fie garantat accesul la această
stare.
În 23 mai când Soarele se va afla într-o opoziție cu Saturn peștii se luptă cu timpul. Primesc
mesaje înșelătoare, lansează la rândul lor mesaje de aceeași factură și constată că relațiile sociale
trec acum printr-o greutate aparte. Poate nici nu trebuie să meargă mai departe pentru că realizările
din ultima perioadă au nevoie să se așeze acum în albia proprie și de aceea au nevoie de propriul
timp pentru a se așeza așa cum trebuie. În general, nativul născut în această zodie are răbdare cu
toate lucrurile care sunt așezate de o mănă nevăzută în jurul său. Dacă acum se declară împotriva
timpului, împotriva ritmului cu care până acum nu au avut nicio problema arată că de fapt are o
problemă cu el însuși sau cu oamenii din jurul său pentru că nu dezamăgirea este de vină, ci
neîncrederea sa în oamenii cu care lucrează.
Relația proastă pe care trebuie să o traverseze dintre Venus și Uranus arată că dorința de
distracție, escapadele din ultima perioadă nu mai pot fi susținute de fluctuațiile financiare specifice
acestui an sau acestei perioade pe care o traversează și deci are nevoie de o schimbare. Deocamdată
se frământă, se preocupă mult de această schimbare, nu o pot pune în aplicare și de aici și multă
confuzie sau tendința de a apela la fonduri suplimentare. În această perioadă fondurile suplimentare
sunt în criză și prietenii care ar trebui să le finanțeze escapada, o călătorie, o vacanță sau cheltuielile
pe care vor să le facă, lipsesc. Relația proastă a lui Marte cu Neptun arată că se adâncesc în
dezamăgiri ori că se bazează prea mult pe convingerile personale care indiferent de situație,
indiferent de oameni, duc tot spre dezamăgirea. Relațiile bune din această perioadă sunt în special
cele care le atrag atenția asupra acestei zone sentimentale. Venus se află într-o relație bună cu Luna
neagră și în egală măsură Chiron, iar asta înseamnă că dacă sunt obiectivi sau dacă nu-i acuză de la
sine putere pe cei din jur atunci se pot echilibra și pot vedea care sunt resursele la care pot apela
acum, în această perioadă.
Conștientizând acest lucru nativul născut în zodia pești își dă seama că oamenii cu toții sunt
foarte norocoși însă nu toți observă lucrul acesta. Optimismul îl îndeamnă să intre în contact cu
norocul său. Relația bună a Soarelui cu Axa Dragonului le vorbește acestora despre vocație sau
despre cum este să te simți bine făcând ceea ce-ți place atunci când este loc de așa ceva.
Retrogradarea lui Mercur le face însă probleme celor născuți în zodia Pești pentru că îi va
ține departe de un rezultat calitativ. S-ar putea ca interpretarea acestui optimism sau a norocului
care plutește în jurul său să fie una neconformă cu realitatea sau distorsionată. Dacă mai luăm în
calcul și faptul că Soarele și Mercur pe 30 mai se vor afla într-o conjuncție, atunci peștii vor fi
îndemnați să facă o selecția propriilor greșeli și să își pună singuri piedică în progresul personal.
Finalul lunii înseamnă dezamăgire în ceea ce privește norocul personal însă succes în a admira
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norocul celorlalți. De aici și tendința de a considera că dacă imită pe cineva sau dacă își însușește un
element specific celorlalți atunci și acest segment emoțional se va regla.

IUNIE
Judecată. Sentimentele stabile trec prin criză. Neîncredere în prieteni. Oamenii sunt foarte
importanți. Cei din jur sunt supuși la un test. Au nevoie de dovezi de moralitate. Participă la un
eveniment important. Invidia este reală. Mizează pe un ajutor. Se simt înșelați. Retrospectivă.
Caută succesul. Își îmbunătățesc nivelul de trai. Profunzime în gândire. Apreciază altfel informația.
Devine combativ. Lucrează bine cu valorile. Succesul depinde de celălalt. Nu pot să se oprească.
Au nevoie să li declare iubirea la scenă deschisă. Sentimente profunde. Ambiții prea mari.
În 2 iunie se împlinește faza de Lună plină, când Soarele trece prin casa familiei, și atunci
multe aspecte care sunt legate de putere, judecată, sentimente stabile și profunde trec prin criză.
Peștii au acum o mare nevoie de spațiu însă nu pentru a-l împărții cu cei din jur, nu pentru
comunitatea în care s-a integrat nici măcar pentru familia sa. Are nevoie de o intimitate lărgită,
pentru a consuma mai mult din ceea ce Dumnezeu le-a pus în suflet și le folosește acum. Apoi,
Luna plină care se întâlnește în 2 iunie face apel la experiențele de viață. Peștii, în general, au un
mod foarte personal de a invoca experiențele de viață ca și cum le cară pe toate cu ei. Amintirile sau
evenimentele pe care le-au parcurs de-a lungul vieții înseamnă pentru acești nativi o platoșă
protectoare de care foarte puțini oameni trec.
Peștii au puțini prieteni adevărați și aceștia, pentru a primi această titulatură, trebuie să
treacă prin încercări majore. În primul rând trebuie să facă dovada unor sentimente adânci,
profunde, în orice situație. Nimeni în afară de un alt nativ care s-a născut în această zodie nu poate
să înțeleagă de ce trebuie să înduri fără să spui nimic, la ce ți-ar folosi să treci prin așa ceva. În
primul rând, peștii urmăresc să le testeze în felul acesta seriozitate. Cine a trecut testul necuvintelor,
adică relația bună dintre Mercur retrograd și Axa Dragonului, va deveni prietenul acestui nativ și
devine de încredere. Liniștea obținut în felul acesta devine una foarte prețioasă și nu va putea fi
zdruncinată nici de tristețe și nici de dezamăgirile vieții. Peștii nu au de gând să renunțe la
dezamăgirile vieții, nici măcar atunci când se pune o mare presiune pe decizia lor. Adesea lasă
impresia că nu învață nimic din greutăți pentru că de fiecare dată reacționează la fel. De aceea
personalitatea complexă a acestui nativ este un mare mister chiar și pentru astrologi. Adesea un
interpret al mesajului astral se gândește că rostul pentru care omul trăiește în această lume este să își
modifice starea de conștiință, să-și extindă orizontul cunoașterii deci să se transforme. Un nativ al
zodiei Pești se transformă într-un fel în care ceilalți nu pot înțelege sau nu pot accepta.
Trecerea planetei Venus pe zodia Leu în 5 iunie arată că peștii doresc acum să intre într-o
perioadă de interiorizare. Au nevoie să fie apreciați prin munca lor, pentru creativitatea pe care o
dovedesc la locul de muncă, pentru căldura pe care o pun în activități de rutina sau în secvențe
profesionale care altora le inspiră teamă sau repulsie. Cu Venus pe casa profesiei arată că au noroc
la locul de muncă, sunt ușor remarcați și chiar dacă încă se mai află în perioada de retrogradare a
planetei Mercur vorbele sunt cântărite cum trebuie, atrag atenția prin conținutul lor și se preocupă
mult pentru ca și celorlalți să le fie bine. În 6 iunie, când Marte se va afla într-o relație bună cu
Jupiter, se va vorbi despre un pești la modul admirativ sau pentru a i se aprecia inteligența,
cunoștințele sau priceperea. Ceea ce se întâmplă acum pentru un nativ născut din Pești înseamnă
recunoașterea a ceea ce a cerut până acum. Este puțin probabil să se aștepte la o recunoaștere în
acest moment, de altfel nici nu are importanță dacă se așteaptă sau nu pentru că magnetismul astral
îi îndeamnă pe oameni să îl aplaude, să-l aprecieze și să îi caute compania.
Pentru că am văzut din câteva specificații indicate mai sus că acest nativ se schimbă foarte
lent sau o face într-un mod greu de observat și de înțeles pentru ceilalți, chiar din 9 iunie când
soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter și Chiron într-o relație proastă cu Luna neagră
bucuriile acestea profesionale primesc din jur, pe lângă apreciere se pune și o picătură de invidie. În
momentul în care se constată că această invidie este reală și că seamănă cu invidia care le-a creat
atât de multe probleme în acest an peștii se retrag în cochilie lor și ajung la concluzia că aceste
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aprecieri sunt false ori sunt construite special ca să-l detensioneze, ca să nu mai reacționeze atât de
vehement împotriva nedreptății. Relația bună lui Marte cu Uranus arată că dacă anturajul mizează
pe o astfel de reacție din partea sa nativului născut în Pești se va înșela. Va avea atitudine, ton
ridicat și le va arăta celorlalți că se poate desprinde până și de aceste laude.
Este important pentru cei care nu sunt născuți în zodia peștii și care doresc sa afle ceea ce le
este rezervat acestor nativi, să înțeleagă că în această perioadă peștii nu trebuie provocați, trebuie
lăsați să înoate în apele pe care le preferă pentru că altfel se transformă în animale de pradă. Pe 12
iunie când Mercur se va afla în plin tranzit prin zodia Gemeni își va reveni la mersul direct, zi în
care Neptun va intra în mers retrograd pentru aproximativ 5 luni de zile. Este important ca aceste
modificări care apar în viața unui nativ născut în zodia Pești să aibă sens. Dacă nu au sens atunci
revenirea la mersul direct înseamnă întâlnirea cu o stare de stres, nemulțumirea față de creațiile
celorlalți sau agresivitate pe care și-a plănuit acum să o pună în aplicare până la sfârșitul anului sau
cel mai puțin în următorii cinci luni. Ceea ce se întâmplă pe 12 iulie acoperă în cazul lor o gamă
foarte largă de acțiuni și retrospectiva a ceea ce se întâmplă de la începutul anului până acum
înseamnă inclusiv a-i selecta pe oameni. De această dată o face verbal, vor exprima în cuvinte
motivul pentru care preferă anumite persoane sau nu le preferă pe altele. Poate lucra pe mai multe
fronturi, poate lansa mesaje ciudate alarmante care ar putea să le schimbe celor din jur optica asupra
vieții. Nu are un scop precis pentru care face lucrurile acestea, sunt mai curând niște reacții la o
presiune pe care o simte din afară. Dacă avem de-a face cu pești care se exprimă ușor și care au
limbaj elevat atunci și vor justifica de faptul că îi enervează programul de lucru, schimbările
sociale, clima pentru că și-ar fi dorit să trăiască în altă țară, să aibă alți prieteni sau poate chiar să
aibă o altă vârstă.
În 13 iunie, când soarele se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră, peștii greșesc
mergând prea departe cu aceasta atitudine. În general, sunt firi prudente însă în acest an de multe ori
când sunt îndemnați să se exprime uită să se mai oprească. La fel se va întâmpla ce în ziua de 14
iunie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Marte pe casa familiei și când o indispoziție de
moment se poate transforma într-o revoluție la locul de muncă. Peștii vor avea impresia că până ce
situație nu dovedește contrariul, sunt învingători, că obțin succesul pe care îl caută chiar și numai
dacă atunci când încep să vorbească toată lumea tace. Din această cauză se consideră că scopul lor
nu este clar definit sau oricum nu este acela pe care-l cred ceilalți.
În 15 iunie Saturn, aflat în mers retrograd, le va intra pe casa drumurilor lungi și a educației
superioare, ceea ce înseamnă că peștii vor face acum apel la un alt model de putere. Dacă până
acum au urmărit un avantaj social, considerând că dacă lucrul este stabilizat în această zonă atunci
multe sunt pentru binele lor de această dată caută mai curând gradul de satisfacție. S-ar putea ca
multe din prioritățile care nu au reușit până acum să fie atinse se schimbă ori sunt grăbite să fie
finalizate fără a-l mai interesa pe acest nativ cum anume se realizează acest lucru. Pentru că Saturn
pe casa a X-a a urmărit progresul social al individului, trecând în Scorpion pe casa a IX-a, casă care
se află în analogie cu zodia Săgetător pe care Saturn o las acum în urmă, va lăsa impresia
anturajului că în viața sa nu se schimbă nimic. Gândurile sau prioritățile sale sunt acum altele și va
mai trece un timp până când cei din jur vor observa acest lucru. Cu alte cuvinte, devin mult mai
secretoși și prin secretele pe care nu vor să le împărtășească devin chiar periculoși. Dacă luăm în
calcul că în această perioadă Soarele va avea de lucru adică se va afla într-un sextil interesant cu
Junon și într-o conjuncție cu Luna atunci relația bună pe care Junon și Marte o împlinesc dar și a
trigonului dintre Mercur și Capul Dragonului, de această dată cu Mercur în mers direct, arată că
anturajul unui nativ din pești nici nu are cum să vadă că acesta s-a schimbat. Lucrurile care se
întâmplă în jurul său sunt benefice și merg în această direcție eficientă din inerție. Trebuie să facă
prea mult efort și poate din această cauză consideră că își pot permite acum nu să facă anumite
ajustări în casă, la locul de muncă, în relațiile cu prietenii sau în spectrul gândirii. Este posibil ca în
această perioadă să treacă și prin conflicte de idei, invocând de această dată alte motive având un al
discurs și un nou conținut în informația pe care o transferă. Cei din jur știindu-l foarte combativ,
având în spatele său și o experiență, aceea a omului care stă întâi și ascultă și apoi vorbește, va
considera că atitudinea de acum seamănă cu ceea ce au arătat la începutul lunii sau pe finalul lunii
anterioare.
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Trecerea Soarelui pe zodia Rac, adică pe casa iubirii dăruite și a liderului le arată celor
născuți în zodia Pești că pot fi vulnerabili. De această dată, vulnerabilitatea lor vine tot din zona
sentimentală pe care nu au reușit să și-o regleze, să o valorifice așa cum trebuie doar pentru că au
fost apreciat așa cum au cerut sau cum și-au dorit în ultima vreme. Pe 22 iunie Jupiter și Uranus se
vor afla într-o relație bună și succesul lor depinde de cât de bine știu să își aleagă oamenii sau cât de
pricepuți sunt în ași alege cuvintele atunci când îi judecă pe ceilalți. De această dată, nici Jupiter și
nici Uranus nu se află în mers retrograd ceea ce înseamnă că nu îi va îndemna nimeni să greșească
în felul acesta, nu le va lua nimeni pâinea de la gură și dacă vor avea probleme în această perioadă
se va întâmpla pentru că nu au control, nu știu să se oprească, au prea multă presiune internă și cred
că anturajul acceptă din nou o declarație la scenă deschisă ori să le spună un nativ din pești cum
stau lucrurile. Dacă fac acest lucru pe 23 iunie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu
Neptun, vor fi din nou dezamăgiți și se vor întoarce la pesimismul lor caracteristic.
Pe 24 iunie Chiron va intra în mers retrograd și atunci peștii îi vor acuza chiar pe toți cei din
jurul său, inclusiv pe îngerul păzitor, pe ghidul sau pe Dumnezeu, de ceea ce nu au reușit să ducă la
bun sfârșit. Trecerea lui Marte pe casa a V-a arată că și sentimentele acestora devin furtunoase și cei
din jurul lor ar trebui să fie avertizați că discursul și atitudinea au fost încheiate în momentul în care
nativul din Pești s-a oprit din vorbit. Dacă redeschide anumite subiecte, dacă sunt chemați din nou
la judecată, dacă sunt antrenați din nou în activități educative vor avea surprize. De această dată
peștii au alte motivații, au alte priorități și anturajul va vedea o altă persoană în acțiune, una complet
diferită față de ceea ce era acest nativ la începutul lunii sau pe finalul lunii anterioare. Relația
proastă care se construiește între Saturn și Junon arată că în anumite raporturi sociale pot trece prin
crize din cauza acestor informații pe care un nativ din Pești nu le poate ascunde. Lor le va plăcea
însă să se distreze, să fie antrenați în activități deconectante sau să fie iubiți într-un mod aparte. Pe
finalul lunii iunie peștii vor avea nevoie să li se declare iubirea la scenă deschisă.
Problema iubirii la acest nativ este una foarte complicată. Nu doar acum, când Soarele are o
relație proastă cu Axa Dragonului, ci în general declarațiile pe care le face un pești sunt atât de
impersonale, atât de alunecoase și pe alocuri atât de enervante încât pot fi acceptate numai de
persoane care pot reconstitui ceea ce acesta nu dorește să spune în mod intenționat. Muțenia lor
ascunde de regulă mânii sau invidii însă pentru că știu că în mintea lor prea puțini oameni pot intra
sau poate nimeni din jurul său, pentru că știe să-și aleagă anturajul cu atenție, va putea zâmbi și va
putea face gesturi din care să se înțeleagă că ei nu resping pe nimeni și din această cauză ar trebui să
primească același tratament. Când cineva află că, de fapt, atitudinea unui asemenea nativ este de-a
dreptul caustică fuge mâncând pământul.
De această dată când Venus și Uranus se vor afla într-o relație bună cel născut în zodia Pești
reușește să-i zăpăcească pe toți cei din jur că de fapt este un sentimental incurabil și de aceea caută
să împărtășească cu cei din jur doar sentimente profunde. În realitate, el nu dorește să facă un
schimb de la același nivel, ci dorește să fie iubit, că tare bine e. Nu trebuie să uităm că relația
proastă care se construiește între Saturn și Junon înseamnă de fapt o relație proastă între două
planete situate pe case dominate de ambiție. Junon din casa a VI-a ne vorbește despre ambiții
profesionale, iar Saturn de pe casa a IX-a ne vorbește despre ambiții morale. Aceste ambiții nu au
ce căuta în conversații despre dragoste.

IULIE
Se tem de lucruri secrete. Apel la educație. Încercare grea. Se laudă cu verticalitatea. Mint
frumos. Vor să fugă din fața unui pericol. Agresivitate. Renunță la disimulare. Ajung la o concluzie
interesantă. Reacții complicate. Se răzbună. Au nevoie să îi convingă pe cei din jur cu ceea ce cred.
Analiză. Se preocupă de punctele vulnerabile ale celorlalți. Se simt abandonați. Fac fapte mari. Nu
se schimbă peste noapte. Întoarcerea la suferință. Întâlnesc oameni speciali. Se grăbesc.
Începând cu luna iulie în cazul peștilor se produc anumite schimbări importante. Chiar din
prima zi când Junon va intra pe casa parteneriatelor, iar peștii se vor uita în jur și vor dori să vadă
dacă mai au oameni cu care să colaboreze. Asta înseamnă că vor trece prin anumite probleme de
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natură relațională pe care vor încerca să și le rezolve prin discurs. Problema discursului în cazul
peștilor reprezintă acum momentul în care ar putea să spună lucruri secrete despre ei sau informații
care i-ar putea compromite pe mai târziu. Dacă au la baza educației lor un studiu temeinic, dacă mai
au și puțin obraz adică au fost învățați de părinți cum să se comporte și cât de mult trebuie să țină
cont de bunul simț al celorlalți, atunci vor depăși această perioadă cu bine. În caz contrar
aglomerarea de ipostaze astrale, de unghiuri de la începutul lunii iulie îi va pune la grea încercare.
Este posibil ca multe din situațiile pe care le traversează acum să însemne lezarea destinului sau
adoptarea unor înțelegeri cu adversarii. Peștii nu au nicio problemă în a cădea la înțelegere cu
persoane pe care mult timp le-a disprețuit. Chiar dacă se laudă cu verticalitatea lor, chiar dacă țin la
părerile lor, dacă trebuie să se strecoare atunci vor face acest lucru, comportându-se ca și cum au
depășit momentul de conflict și se află acum într-o nouă etapă. Nu putem să ne fixăm pe un unghi
anume, că nu de la imaginea unui singur unghi se ajunge la această concluzie. Întregul ansamblu
astral al începutului de luna iulie pune foarte mult accent pe educația primită, pe cercetarea valorilor
adevărate și ne arată un nativ născut în zodia Pești exact așa cum este.
Anumite persoane născute în această zodie ar trebui să privească începutul lunii iulie cu o
anume reținere. Dacă țin prea mult la secretele lor atunci ar trebui să-și programeze alte tipuri de
activități în luna iulie, să vorbească mai puțin sau să se stabilizeze pe o insulă departe de lumea
civilizată. În caz contrar, ar trebui să se aștepte la critici acide sau la demersuri sociale care nu sunt
construite special împotriva lor dar care se vor finaliza cu o sancțiune pe care un nativ născut în
Pești va primi.
Dacă luăm în calcul și faptul că de această dată în cazul peștilor este accentuată casa a V-a, a
iubirii dăruite, acest sector al vieții lor nu va constitui elementul cel mai puternic, pe care se pot
baza sau la care vor face apel pentru a ieși din acest impas. Acesta reprezintă sectorul care îi va
apăsa cel mai mult și care poate deveni o breșă de securitate. Am văzut din lunile anterioare că
segmentul afectiv este unul foarte important pentru cei născuți în Pești deoarece vor face apel la
aceste emoții pentru a se simți bine, pentru a se echilibra sau pentru a-și rezolva multe din
problemele pe care nu le pot rezolva prin acțiuni directe. În general, nu sunt adepții atitudinilor
agresive. Pot acționa în această manieră, se pot impune uneori chiar agresiv, pe efectul tăvălugului,
însă de cele mai multe ori preferă să se strecoare, să nu atrag atenția, pentru că le ajung deja
frământările și problemele pe care le au cu propria ființă. În fața acestor probleme de factură
afectivă peștii acum vor bate în retragere. Aproape că nu le va veni să creadă că în această situație
metoda lor antica nu mai dă rezultate. Este suficient să se ascundă din fața acestui val ucigător, este
important să îl primească în față, să aibă o atitudine verticală și să nu umble cu tot felul de subtilități
crezând că va ieși basma curată din această încurcătură.
Pe 8 iulie când Mercur le va intra pe casa a V-a vor primi informații referitor la anumite
greșeli pe care le-au făcut. Mercur pe casa a V-a nu face referire la memoria unui pești, ci la
memoria celor din preajma sa. Vor fi atât de marcați, de surprinși sau de speriați de cât de multe
lucruri își aduc aminte despre ei cei din jur încât s-ar putea să fie tentați să renunțe la mult iubita
disimulare.
În 9 Iulie când Marte și Neptun se vor afla într-o relație pozitivă se vor gândi la destin, la
decizii majore și acesta este momentul când bilanțul, o concluzie interesantă îi ajută să tragă linie și
să renunțe la anumite lucruri care fac parte din acel segment agasat acum de mediul social.
În primul rând, dacă va proceda în felul acesta, adică dacă vor fi suficient de încăpățânați
încât să meargă pe această linie fără să țină cont de recomandările celorlalți, se vor dovedii a fi
foarte inspirați, reușind să-și protejeze și independența pe care o iubesc atât de mult în anul acesta,
dar vor putea să nu se piardă cu firea în fața unor probleme sociale atât de mari. Relația proastă pe
care Mercur și Axa Dragonului o împlinesc în 11 iulie va avea un rol edificator în sensul acesta.
Ajunși în punctul acesta mulți din cei născuți în zodia Pești vor spune că au avut o intuiție, s-au
așteptat ca anturajul să aibă o anumită reacție față de el sau anumite persoane din preajmă să arunce
asupra lor toată mânia, vor încerca să le atragă atenția celor din jur asupra unor lucruri greșite pe
care și le-au permis împotriva acestor intuiții. Dacă procedează în felul acesta nu arată că se fixează
pe linia inspirației, ci, dimpotrivă, apelează din nou la disimulare. Vor să-i convingă pe cei din jur
că sunt și ei oameni chiar dacă până acum i-au privit pe toți cei din jur de sus.
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Se pare că după conjunctura astrale aferentă lunii iulie peștii nu au loc de întors pentru că în
13 iulie soarele se va afla într-o relație proastă cu Uranus și toată această presiune psihică, toată
această agitație socială îi duce spre nesiguranță. Cu greu va fi văzută această nesiguranța față de o
persoană experimentată sau de un om care interacționează de puține ori cu un nativ născut în Pești.
Relația lui Mercur cu Neptun, acest unghi pozitiv care se construiește între aceste două planete, fie
îi ajută pe cei născuți in pești să pozeze în victimă, să atragă atenția asupra unor probleme pe care în
virtutea neputinței umane nu mai sunt în stare să și le rezolve. Aceste atitudini puternice ale celor
născuți în Pești trebuie evitate. Nu vor fi văzute aceste atitudini la peștii care sunt profunzi, care au
o educație bună primită din familie și care nu s-a temut niciodată să-și recunoască o greșeală ori să
mențină relații armonioase cu cei din jur fără să se ascundă.
Dacă mijlocul lunii iulie vine către pești cu un evenimente fericit prin care o prietenie se
rupe, o relație trece în planul secund sau un obiect se strică și nu au cum să îl înlocuiască atunci
acesta devine un avertisment referitor la un mare eveniment al destinului de care sunt informați
acum. Acest eveniment se referă la contactul cu o formă de violență nejustificată, în care ar putea să
fie chiar parte, adică să ia taurul de coarne și să strige în gura mare în piața orașului că le-au fost
încălcate drepturile. Există și reversul medaliei, adică un pești care este liniștit și la locul său să se
trezească dintr-o dată că este luat la bătaie pe stradă sau agresat verbal fără să spună nimic. Acesta
este semnul unei karme violente ce ar putea deveni vizibilă ori scăpată de sub control în mijlocul
lunii iulie.
Rolul acestor previziuni astrale nu este acela de a-i speria pe oameni. În fața acestor
informații peștii ar trebui să fie mult mai serioși, mai atenți, foarte vigilenți pentru a depăși
încercările majore ale acestei luni. Dintre toate semnele zodiacale, momentul iulie 2015 este pentru
pești cel mai agresiv și cel mai periculos. Tocmai de aceea această opoziție a lui Marte de pe casa
liderului cu Pluton de pe casa prietenilor, această relație foarte agresive care se regăsește în cazul
tuturor semnelor zodiacale devine în cazul celor născuți în pești de o violență foarte mare. Nu are
rost să mai insistăm pe această latură pentru că având o fire foarte complexă reușesc să identifice, în
cazul în care îi interesează, acele elemente vulnerabile ale vieții pe care vor dori să le protejeze
acum. Conjuncția lui Mercur cu Marte, aspect care se va împlini în 16 iulie, ar putea să le aducă
acestora reeditarea unui conflict care s-a consumat în prima jumătate a lunii iulie. Dacă sunt tentați
să ridice tonul, dacă se simt dintr-odată revigorați, îndrăzneți, puternici și sunt pe punctul să
abuzeze de un caracter slab, să bată în retragere, să se abțină, să-și amintească de această previziune
astrală și să arate că țin mai mult la omenie, la armonie, dragoste, decât la suferință și violență.
În 19 iulie Venus va intra pe casa parteneriatelor și anumite lucruri foarte grave, negative
sau periculoase devin pentru pești mai puțin agresive. Asta înseamnă că acest pericol va trece în
segmentul celuilalt, existând și posibilitatea ca această stare de încordare să mai facă trimitere la
anumite pericole ce le sunt adresate, ci care ar putea să îi afecteze pe ceilalți. De această dată,
pentru prima data anul acesta, peștii își fac griji pentru ceilalți și sunt dispuși să facă mari sacrificii
pentru ca acestora să le fie bine.
Există însă și anumite componente care sunt legate de simțul frumosului, nevoia de a ocupau
funcții administrative, zgârcenie sau frică de boala care ar putea să le distrag atenția pentru a-i
îndemna să pună în aplicare soluții de scurtă durată. Dacă își lasă prietenii sau pe cei din preajmă
aflați într-un moment dificil acum de izbeliște, doar pentru că nu vor să piardă serialul preferat sau
vor să vadă o stea căzătoare atunci sunt demni de milă și toată această preocupare a lor pentru
suferința umană nu este altceva acum o fațadă. Totuși, cei mai mulți dintre nativii născuți in zodia
Pești vor dovedi acum, când suferința este mai mare, o adâncă deschidere față de problemele
celorlalți, o empatie profundă și la acest capitol vor fi de lăudat.
În 23 iulie când Soarele va intra pe casa muncii și cei din jur vor vedea și rezultate concrete
referitoare la această nouă preocupare a peștilor. Așa cum am văzut și în cazul celorlalte zodii pe 23
iulie și Mercur va intra în zodia Leu și în seara acestei zile va împlini cu Soarele o conjuncție. Ceea
ce fac acum în această perioadă va dura și va impresiona cu știința prin profunzime sau prin
eficiență. Faptele pe care un pești le va săvârși în această perioadă sunt însă adresate grupului de
apartenență sau chiar rasei umane în ansamblu. Dacă se așteaptă să existe o recompensă rapida pe
motiv că au devenit vedete peste noapte, pentru că simt într-un anumit fel față de cineva, ar putea să
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fie foarte dezamăgiți. Aceste emoții aparte constituie un mare privilegiu pentru ei deoarece
universul a ales acum o persoană născută în zodia Pești să își îndrepte compasiunea pentru anularea
suferinței umane. Alte beneficii nu vor avea.
În 25 iulie Venus va intra în mers retrograd pe zodia Fecioară și va rămâne în această zodie
până la finalul lunii, când prin această deplasare înapoi va intra în zodia Leu. Astfel, finalul lunii
iulie înseamnă pentru pești înțelegerea sacrificiului. Pentru ei întoarcerea la suferință nu înseamnă o
surpriză prea mare. Ii deranjează lucrul acesta însă s-ar putea ca anumite ipostaze sociale care aveau
nevoie de mai multa atenție să intre în criză. Din 26 iulie și Uranus va intra în mers retrograd și
pentru că în cazul lor această planetă trece pe casa banilor au nevoie să fie mult mai calculați cu
patrimoniu, să nu-și facă planuri pe termen lung pentru că s-ar putea ca economiile pe care le au să
nu le poate susține. Este însă un moment important pentru destinul lor și aceste gânduri sunt
echilibrate pentru că nu mai sunt atât de zăpăciți și nici nu mai oscilează atât de mult atunci când
vine vorba de consum sau de salvarea unui apropiat dintr-o problemă foarte mare.
În această perioadă și Marte, acela care încă se mai află în fereastra opoziției cu Pluton
generând atât de multă violență, va împlinii un unghi pozitiv cu Chiron. Dacă vor, din jur primesc
semnale pozitive și întâlnesc tot felul de oameni care le întorc printr-un gest frumos o faptă bună pe
care aceștia au făcut-o cu mult timp în urmă. Vor fi impresionați de ușurința cu care destinul va
căuta să se regleze acum, însă finalul lunii iulie, când se va împlini și Luna plină, cu Soarele pe casa
muncii, iar Venus va intra grăbită în acest semn, peștii vor fi siguri că dacă au aspirații foarte înalte
atunci își fac singuri un rău. Bogăția de cuvinte va fi acum înlocuită de un discurs sărac în termeni,
dar bogat în înțelesuri, iar agitația, poate chiar cea fizică pe care au arătat-o până acum va fi vizibilă
doar în raporturile profesionale și doar pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. În rest acuză o
oboseală puternică și au nevoie să mai treacă din când în când pe la medic sau să se odihnească mai
mult.

AUGUST
Evenimente majore. Drumuri. Parteneriate complicate. Confort psihic. Frică de viitor.
Constrângeri sociale. Propuneri interesante. Sunt avantajați de persoanele din jur. Rezistența la
efort. Mare deschidere. Perioadă încărcată. Energie debordantă. Oboseală. Poluare. Apel la
etaloane verticale. Voință puternică. Se formează într-o direcție nouă. Zâmbesc ușor. Relaxare. Nu
țin cont de obicei le celorlalți. Contact cu misterul. Transfer de răspundere. Conspirații ciudate.
Abuz de putere. Profunzimi sufletești.
Revenirea lui Saturn la mersul direct, eveniment care se va împlini pe 2 august, arată că
peștii vor fi expuși din nou în fața unor situații neobișnuite. În primul rând, au de parcurs un
asemenea eveniment pe casa a IX-a si drumurile lungi vor fi afectate. Apoi, ideile le vor fi răvășite
sau dorința de independență, aceea pe care au încercat să o țină vie de la începutul anului și până
acum va trece printr-o preschimbare interesantă, încercând să o combine cu ieșirile neobișnuite sau
cu schimbarea nivelului de percepție.
În sfera preocupărilor, în acea zonă, cea care vizează parteneriatele sau colaborările de lungă
durată, revenirea lui Saturn la mersul direct are un efect pozitiv. Chiar dacă acestor nativi nu le
place schimbarea, chiar dacă simt că își pierd anumite privilegii, cu toate că acestea nu erau dintre
cele mai fericite, dar erau măcar foarte clare, evenimentul care se consumă la începutul lunii august
le va vorbi peștilor despre anumite constrângeri sociale care au nevoie de mai mult de o lună sau
poate chiar de un an pentru a fi rezolvat. Relația bună care se construiește între Mercur și Uranus le
va vorbi despre un anumit confort psihic, de altfel singurul element bun pe care îl vor parcurge în
această perioadă. Apoi ceea ce se va întâmpla în 3 august arată că întreaga perioadă trece prin
frământări. Jupiter de pe casa muncii le arată acestora că poate ar trebui să-și revizuiască sarcini
profesionale ori să încerce să dezvolte cu colegii de serviciu o altfel de relație. Noua relație implică
neapărat înțelegere apoi nu mai trebuie să le fie atât de multă frică de viitor. A prefera acum teama
de viitor înseamnă a alimenta acele constrângeri sociale care dau persoanei o greutate aparte și care
îi complică puterea de înțelegere sau chiar abilitatea de a se adapta în fața situațiilor neprevăzute. Se
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poate stabili că acest unghi negativ le arată ca au greșit în trecut și vor încerca să repare. Nu se
poate repara o problemă atât de mare într-un timp atât de scurt însă este demn de admirat că vor
încerca.
În această perioadă Jupiter își finalizează tranzitul său prin zodia Leu, pe casa muncii, și le
aduce acestora convingerea că anumite etape ale vieții sunt pe punctul de a se încheia. Una din
aceste etape conține un mesaj pozitiv, acela care vine din conjuncția lui Venus cu Jupiter și care le
vorbește despre șansa de a valorifica o invitație, o oportunitate sau o propunere. Peștii vor înțelege
că ajutorul pe care-l primesc acum, susținerea pe care cineva din preajmă le-o oferă cu toată
deschiderea și cu toată inima nu reprezintă o păcăleală, nu încearcă să-i devieze de la o negociere pe
care vor să o coordoneze în avantajul propriu. Vor fi avantajați de faptul că de această dată tentațiile
nu li se vor mai părea atât de periculoase și atât de complicate. Nu înseamnă că acest context
general se modifică, ci înseamnă că percepția lor este alta și deci pe lângă atât de multe complicații
sau nemulțumiri, peștii au ocazia să se bucure puțin de viață.
Relația proastă dintre Mercur și Saturn le va scoate în evidență un egoism pe care le-au
arătat celorlalți cu mare pasiune până acum. Ceea ce vine din această dispunere, luând în calcul și
faptul că Mercur, are acum o relație interesantă cu Venus, le vorbește despre rezistența în fața unei
presiuni generale. Din nou peștii se comportă ca și cum fac o selecție anturajului, se opun
transformărilor personale printr-o rezistență pasivă, fără să ridice tonul, ci doar refuză să asculte de
un ordin agresiv ce ar veni din exterior. Asta înseamnă că dacă cineva vine să le vorbească despre
aceleași impuneri, însă pe un alt ton, la acceptă cu mare deschidere, arătând că, de fapt, problema
acestei perioade nu este dată de tonul cu care li se vorbește, ci de puterea lor de înțelegere. Nu vor
accepta însă niciodată că se află într-un asemenea moment complicat pentru că peștii au o părere
foarte bună despre modul cum percep lumea și despre cum traduc mesajele sociale. Pe 7 august
Mercur va intra pe casa parteneriatelor și această părere bună pe care o au despre modul cum percep
lumea va putea fi văzută în mod disproporționat. Ceea ce este bun va fi explorat, prezentat la un
nivel și peștii se vor lăuda cu ceea ce înțeleg observa sau controlează.
9 august Marte le va intra pe casa muncii și în această zonă lucrurile le vor deveni puțin mai
clare. În primul rând, lasă în urmă o perioadă încărcată de dorințe obscure. Marte în Rac, adică întro poziție foarte proastă, a încercat să le aducă acestora tendința de a se bucura de lucrul care nu
există sau de a-și exagera problemele pentru am reuși, din rezolvarea unora, să se modifice întregul
cadru social care le conține. De această dată, maniera aceasta complicata de a privi lucrurile și de a
reacționa trece în planul secund. Se vor preocupa de muncă, expresie personală sau vor încerca să
rezolve probleme care nu-i vizează doar pe ei, ci și pe cei din jur. Această schimbare de vibrație
astrală înseamnă și ridicarea unei interdicții sau modificarea atitudinii la locul de muncă. Este
posibil ca această energie debordantă să aibă un efect benefic asupra sănătății. Peștii vor remarca
îmbunătățirea tonusului și mai ales se vor bucura că scapă de aceasta senzație de oboseală care le-a
complicat viața în ultimele săptămâni.
Relația bună care există între Saturn și Luna neagră scoate în evidență. O problemă majoră
care există în mediul în care un pești s-a integrat. Există persoane care îl deranjează, care îl
poluează mediul vorbind prea mult sau ocupându-i zona intimă. Deși în mod normal ar trebui să se
bucure pentru că în felul acesta li se arată că sunt băgați în seamă peștii se simt răniți de faptul că nu
au loc să se deplaseze, acum când au mai multă energie, nu au aerul curat pe care și-l doresc și se
simt de-a dreptul abuzați de persoane care le lasă impresia că cerșesc atenție.
În 11 august Jupiter le va intra pe casa parteneriatelor și timp de un an de zile peștii vor da
curs unei nevoi noi. Aventura, inițierea unui traseu nou, de a scăpa de o problemă, de o închisoare
de a înlocui toate aceste complicații de natură relațională cu o anume libertate de expresie arată că
pentru ei șansa și norocul care ar putea să vină din zona socială reprezintă cel mai mare beneficiu pe
care această planetă o poate lansa dintre toate zodiile. Scapă de critică, au din nou măsură și teama
de necunoscut se transformă într-o grijă înțeleaptă.
Pentru că aceste lucruri se consumă în special pe cele trei case, VI, VII și VIII le vorbesc
despre disciplina mentală. Gândul curat, dorințe selectate cu înțelepciune îi vor ajuta să vadă
suficient de departe în viitor încât să își înlături prin voință teama că vremurile viitoare sau de un
viitor pericol. Nu mai sunt obsedați de griji și nici de conflicte care nu s-au concretizat încă, ci, pe
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baza experienței pe care au acumulat-o îndelung știu că de ce bucuriile le sunt rănite brusc atunci
când are la orizont o sarcină suplimentară. Prin conjuncția Soarelui cu Venus din 15 august, care se
va consuma pe casa muncii acest blocaj al voinței ar putea fi investigat cu mai multă atenție. Dacă
prin educație dispun deja de o disciplină mentală rafinată atunci acest blocaj al voinței va fi
redimensionat sau înlăturat rapid. Au toate instrumentele necesare pentru ca explicația rațională să
fie ușor de acceptat atât de ei, cât și de grupul de apartenență.
Nu le trebuie decât puțină mobilizare ca să lase în urmă acea plictiseală enervantă, acea
greață metafizică pe care toți peștii o au. Este adevărat, această atitudine are la bază un mod aparte
de a selecta evenimentele vieții și, de asemenea, un mod aparte de a le raporta pe acesta la noi
taloane estetice. Același gest al unei persoane din jur poate fi apreciat de toată lumea mai puțin de
un pești, un personaj negativ poate să fie disprețuit de toată lumea, dar iubit de unde pești pe un
motiv absolut neimportant, pentru că are o șuviță de o altă culoare sau pentru că știe să zâmbească
atunci când trebuie. Un pești nu se va preocupa prea mult dacă prin această atitudine face notă
discordantă cu cei din jur. S-a născut cu acest simț și poate ignora foarte ușor valul. În toată această
situație dacă un pești nu dispune de o educație deosebită, dacă părinții nu au avut grijă de acest
copil în perioada de formare, adultul pești va face acum rău prin puterea sa de a ignora un element,
un factor sau o informație.

Acesta a treia decadă a lunii august îi va face pe peștii să se exprime de o manieră
duplicitară. Dacă vor iubi liniștea și vor încerca să-i convingă pe toți cei din jur că nu mai prin
liniște, prin oprirea fluctuațiilor mentale sau detensionare psihica se poate ajunge la vindecare, fie le
vor povesti acestora ce viață intensă au și cat de bine se simt că nu se atașează de nimic. Faptul ca în
această perioadă Soarele și Saturn se vor afla într-o relație negativă pentru un pești preocuparea sa
de acum trebuie să devină un obicei pe care își propune să-l mențină mult timp de acum încolo. Cu
alte cuvinte, nu vor avea nicio problemă din a considera că această modă bună sau rea le va face
bine. Aceste convingeri vor avea asupra celor din jur un efect neobișnuit, modificându-le acestora
atitudinea sau chiar percepția asupra vieții. Un pești nu va ține cont de obiceiurile celorlalți, de
tabieturile lor, vor fi atât de supărați de faptul că această modificare această hotărâre a venit târziu
încât se va consuma pentru a recupera timpul pierdut.
În 23 august Soarele va intra pe casa parteneriatelor și atunci peștii vor observa că oamenii
din jur au totuși nevoie de care ar trebui să țină cont. Nu se știe însă dacă acest lucru va avea vreun
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efect asupra lui, nu se știe dacă vor da importanța cuvenită acestui aspect pentru că durerea pe care
vor să oprească, neajunsurile pe care le inventariază acum sunt atât de multe și atât de mari încât nu
mai este loc de altceva.
Este posibil ca până pe 25 august să constate că în cercul lor a apărut un personaj nou.
Acesta reprezintă un factor de instabilitate și întâi îi vor acorda toată atenția, îl vor analiza, apoi,
după ce va afla totul despre această persoană, se va comporta ca și cum o are în preajmă de mult
timp, deci îi va ignora acesteia nevoile, preocupările sau orientărilor. Din nou face trimitere la
educația pe care un nativ peștii ar trebui s-o arate în această luna august. Acest personaj care intră
de curând în cercul de prieteni al unui pești poate să îl zdruncine pe acesta, îi poate atrage atenția
asupra unui lucru major și chiar dacă își propune să se poarte cu acesta așa cum se poartă cu ceilalți
s-ar putea să nu reușească. De aici și un zdruncina pe care un pești îl va traversa din nou acum.
Trecerea Luni negre pe casa a VIII-a, a misterului, va avea efect în primul rând asupra
acestor nativi și apoi, prin reacțiile lor, asupra mediul de apartenență. Luna neagră pe Balanță pentru
pești arată alimentarea acelei părți pe care știm că nu doresc să o prezinte clar față de cei din jur.
Este vorba despre ușurința de a disimula, de a se ascunde din fața problemelor sau de a transfera
răspunderea pe umerii celorlalți. Abia acum, când Luna neagră le va intra pe o casă atât de delicată
pentru ei, experiențele le vor fi așezate așa cum trebuie. Vor putea să se ascundă cu mai mare
ușurință și pentru că fac acest lucru într-un timp foarte scurt vor avea suficient răgaz să mediteze
asupra acestor reacții și poate, dacă este cazul, dacă au suficientă educație la bază să corecteze o
parte din aceste reacții și să reducă efectul negativ al faptelor lor. Luna neagră pe casa a VIII-a nu
numai că îi orientează către lucruri ascunse, către conspirații sau către evenimente care se
desfășoară dincolo de privirea directă a celorlalți, dar îi face vulnerabili și în fața intrigilor.
Scandalul cu substrat sexual sau legate de abuzul de putere, consum psihic până la limita superioară
ar putea să facă parte, mai nou, din preocupările acestora.
În 27 august și Mercur va intra pe casa misterului și conjuncția pe care Soarele și Jupiter o
vor împlinii pe primul segment al zodiei Fecioara, pe casa parteneriatelor, vor oferi acum indicii
clare despre ceea ce va însemna tranzitul Lunii negre în următoarele nouă luni. În mod cert este
vorba despre o perioadă de mare efort în care peștii sunt invitați să dăruiască, să administreze un
bun aparținând celorlalți ori să presteze anumite servicii fără a cere ceva în schimb. Dacă cer un
preț, dacă privesc bani sau alte avantaje pentru faptele bune pe care le fac benevol atunci în mod
sigur cedează în fața unei tentației și în loc să progreseze, decad. Ceea ce se va întâmpla la sfârșitul
lunii august trage unui pești un semnal neobișnuit pentru că acesta va trebui, în primul rând, să
dăruiască și ceea ce nu are pentru a conștientiza care sunt profunzimile sufletești, în afară a ceea ce
au știut până acum că dețin. Cu alte cuvinte vin experiențe noi pentru pești și cele mai multe dintre
ele sunt greu de digerat.

SEPTEMBRIE
Intimitate împărtășită. Au trecut un test. Depinde de anturaj. Caută soluții. Acceptă o
condiționare. Faptele bune sunt reale. Comunicare ușoară. Rezolvare. Dorință de a muncii.
Disponibilitate pentru program prelungit. Energie. Reticența față de faptele rele. Coordonare bună.
Plan de răzbunare. Nemulțumire. Dezamăgire. Criticismul obosește. Răspundere suplimentară.
Exemple negative. Vor să fie mai optimiști. Încercare de destin.
Luna septembrie înseamnă pentru pești împărtășirea unor elemente intime de care anturajul
s-ar putea să nu fie demn. Chiar de la începutul acestei luni, când Soarele se va afla într-o opoziție
cu planeta Neptun și Venus, aflată de o lună de zile în zodia Leu, se află în conjuncție cu Marte se
vor gândi că poate ar fi cazul să coboare puțin standardele și să nu mai fie atât de pretențioși și atât
de nemulțumiți de faptul că lumea din jurul lor nu este perfectă. În primul rând, relația proastă pe
care Soarele de pe casa parteneriatelor o are cu Neptun despre care știm că se află de câțiva ani buni
în tranzit prin semnul lor le aduce teama că lucrurile s-ar putea să evolueze mai repede decât pot
controla sau au cerut. Pentru cei care au trecut deja de primul tranzit complet al lui Saturn această
dispunere astrală va veni cu teamă de îmbătrânire sau griji că viitorul s-ar putea să fii apăsător.
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Ceea ce se întâmplă de fapt cu aglomerarea de planete de pe casele VII și VIII înseamnă
pentru pești confundarea cu încercări legate de administrarea unui fond. De această dată acest fond
s-ar putea să fie de natură partenerială sau să facă referire la banii altora, la bunurile care nu sunt ale
lor, dar pe care trebuie să le administreze cu maximă atenție și fără să le strice. Este posibil ca acum
aceste greșeli pe care peștii le fac să vină din faptul că anturajul are prea mare încredere în nativul
născut în zodia Pești și de aici să considere că este cazul să facă puține mofturi. Dacă procedează în
această manieră atunci în mod sigur vor ajunge la nemulțumirile care vin către toate zodiile, nu doar
către ei, prin conjuncturile primei zile ale lunii septembrie.
Peștii care sunt orientați pe o cale spirituală, care se preocupă de binele omenirii vor da
dovadă acum de o mobilitate aparte. Ceea ce constată că se întâmplă în anturaj înseamnă o
provocare pe care o vor accepta și va căuta soluțiile cele mai bune pentru cei din jur pentru că
bucuria celor din jur înseamnă și bucuria lor. Este posibil ca maniera în care fac acest lucru să lase
impresia anturajului că în continuare se află într-o perioadă dificilă și că faptele acestea remarcabile
constituie o buclă sau o deviație de la traseul stabilit până acum. De acest lucru este vinovată Luna
neagră, cea care de pe casa a VIII-a le face probleme peștilor antrenând anturajul în astfel de
impresii eronate. Faptele lor bune de acum sunt reale.
În 6 septembrie Venus își va reveni la mersul direct și este posibil ca această eroare de
impresie referitoare strict la un proces al muncii, la un efort pe care un pești îl face față de
comunitate să fie înțeles greșit, iar recomandările pe care le fac să fie primite așa cum trebuie. Asta
înseamnă că revenirea lui Venus la mersul direct se soldează cu rezolvarea unei neînțelegeri,
împăcare sau stabilirea unor condiții interesante de comunicare pentru care nu va mai fi nevoie de
atât de multe explicații sau muncă de lămurire. Aproape că nativii din Pești se vor înțelege cu cei
din jur din privire, prin cuvinte puține sau prin alte mijloace care scurtează timpul de acțiune și îi
duce repede la rezolvare. Tot în 6 septembrie se va împlini și relația bună a Soarelui cu Pluton și
asta înseamnă o dovadă în plus a faptului că relațiile încordate cu cunoscuții se redresează. Este
posibil ca acest lucru să se realizeze într-un mod cu totul aparte. Peștii să se revanșeze față de un
cunoscut, față de prieteni sau față de un protector și acesta să aibă remușcări că în ultima vreme l-a
considerat neserios. Acesta este un moment în care peștii înțeleg că ar fi cazul să vorbească mai
mult despre intențiile pe care le au, să nu-i lase pe ceilalți în ceață pentru că iată la ce concluzii
ajung.
Spre finalul primei decade a lunii septembrie lucrurile s-ar putea să îi ducă pe pești și către o
risipă. Fiind foarte dinamici și, în plus, fiind oarecum mulțumiți rezultatele muncii lor aceștia ar
putea să se implice în activități prea mari extinse pe o perioadă prea mare de timp sau care cer multe
resurse. Sunt avertizați că Uranus, chiar dacă împlinește un trigon cu Marte de pe casa muncii,
singura avere pe care o au este dorința de efort, dorința de muncă și disponibilitatea pentru a face
acest lucru. Resursele lor pentru proiectele pe care le gândesc acum sunt neconforme cu ceea ce li
se va cere de-a lungul acestui proiect. Asta înseamnă că ar trebui să se bucure de faptul că sunt din
nou dinamici și optimiști, că au încredere în viitorul bun pe care și-l doresc și să nu promită
deocamdată lucruri pe care nu sunt siguri. Vor fi tentați să facă acest lucru pentru că nu degeaba
Mercur, care se află acum pe casa misterului, va trimite un careu către Pluton. Prietenii sau
protectori care i-au suspectat pe aceștia de neseriozitate sunt acum din nou într-o poziție vulnerabilă
în care să creadă că obiceiul acesta ciudat al peștilor s-ar putea să nu găsească vindecare.
În 9 septembrie se va împlini conjuncția Lunii negre cu Capul Dragonului cu o lună de zile
înainte ca acest element astral să treacă pe zodia Fecioară. De această dată drumurile se separă,
Capul Dragonului se îndreaptă spre Fecioară, iar Luna neagră va merge către a-și continua acest
tranzit prin zodia Balanță. Înainte ca protectorii să privească acțiunile peștilor cu o anume reticență,
peștii sunt cei care consideră că dacă un protector i-a suspectat de neseriozitate atunci nu mai sunt
demni de încredere. La asta se referă printre altele conjuncția Luni negre cu Capul Dragonului și,
prin această componentă negativă, se va extrage din careul lui Mercur cu Pluton un înțeles periculos
care va alimenta până la sfârșitul acestui an un complex de inferioritate. De aici se poate înțelege că
peștii vor să facă atât de multe lucruri, se implică în proiecte de atât de mare anvergură pentru că
vor să facă o impresie bună, vor să rupă gura târgului, să se arate altfel decât ceilalți, și prin
rezultate, nu doar prin atitudine.
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Sunt avertizați că dacă nu țin sub control această atitudine, aceasta ambiție prea mare, atunci
opoziția Soarelui cu Chiron care, în mare parte, sugerează o rigiditate, ar putea să le aducă aminte
că nu sunt încă foarte bogați, nu au încă tot ceea ce le trebuie pentru a putea să-și atingă aceste
obiective. Este posibil ca sănătatea lor să fie afectată și în aceste demersuri ample în care se
consumă și o faza de Lună nouă în 13 septembrie peștii să fie evaluați mai mult pentru greșelile pe
care ar putea să le facă, decât pentru rezultatele remarcabile pe care le-au obținut. Dacă pornesc pe
acest drum cu această suspiciune atunci în mod sigur evenimentele vor fi coordonate de forța lor
mentală pentru ca la final să fie dezamăgiți în forma aceasta.
Nu va fi așa mare problemă dacă nu lucrurile acestea vor fi încununate de un mare eșec.
Peștii sunt obișnuiți să fie dezamăgiți, din această cauză pornesc la drum de fiecare dată cu gândul
că până nu este dovedită fapta bună nu au de ce să facă risipă de încredere. Totuși, evenimentele
acesta care vin spre ei în această perioadă au darul de a le șlefuire această neîncredere și a o
transforma în spirit critic folosit în mod constructiv. Ar trebui să fie rezervați în această neîncredere
măcar de dragul celorlalți, asupra cărora au acum un impact major, atât prin atitudine, cât și prin
vorbe.
În 17 septembrie Junon va intra pe casa misterului și se va constata că această aglomerare
de pe începutul zodiei Balanță este cu atât mai intensă cu cât ne apropiem mai mult de finalul lunii
când va avea un impact neobișnuit asupra nativului născut în Pești. Tot ceea ce vede în jur și nu le
convine duc în interior, construiesc argumente pentru a sta departe de obsesiile acestea și vor fi pe
punctul ca libertatea aceasta să le fie prost înțeleasă. Curajul de această dată este folosit pentru a-și
oferi argumente, pentru a se echilibra pentru că își propun încă din această perioadă ca până la
sfârșitul anului să nu mai fie dezamăgiți de ceea ce se află în jurul lor. Este posibil ca peștii care
sunt mai puțin educați să-și facă acum un plan de răzbunare. Opoziția lui Jupiter cu Neptun
accentuează acum conflicte parteneriale și le aduce acestora obsesia dreptății pe care ar putea să o
ducă mult prea departe. Dacă ocupă funcții administrative atunci toți cei care li se adresează vor
primi din partea lor replici dure, se vor arăta epuizați, obosiți, nemulțumiți de faptul că trebuie să se
ocupe de toată lumea și de el nu se ocupă nimeni.
Apoi, pe 17 septembrie Mercur va intra în mers retrograd pentru o perioadă de trei
săptămâni și această libertate de expresie va fi din nou răstălmăcită. Peștii își oferă acum
extravaganțe ciudate pe care niciun alt semn zodiacal nu va îndrăzni să și le ofere. De altfel, nici nu
prea îi mai interesează, de vreme ce evenimente sociale, dacă sunt lăsate la voia întâmplării, îi duc
în fața unor dezamăgiri. În 18 septembrie când Saturn se va întoarce prin mersul direct pe casa a Xa aceștia vor fi schimbători ca vremea și, în mod paradoxal, dacă vor fi întrebați ori rugați să
vorbească despre sine vor povesti despre cât de stabili sunt in relații și cât de multe fac pentru
oamenii care îi dezamăgesc. Pentru cine are urechile sensibile se va întoarce și va pleca pentru că
aceste povești interesante pe care peștii nu se opresc niciodată din a le prezenta celorlalți le
provoacă repulsie. Dacă au mai stat și ceva timp în preajma lor atunci, în mod sigur, vor fi
îndemnați de același context astral care îi îndeamnă pe pești să povestească lucruri neadevărate
despre ei, să le bat obrazul, să le spună că, de fapt, realitatea este alta.
Practic, intrarea planetei Saturn în zodia săgetător înseamnă, ca eveniment social, întâlnirea
peștilor cu un criticism pe care anturajul nu se oprește să i-l ofere și care are darul de a le corecta
acest caracter ne cizelat.
În timp ce ei cred că reușesc să-i zăpăcească pe cei din jur, că pot să-i facă din nou să creadă
ceea ce spun, să îi aducă acolo unde doresc, se trezesc dintr-o dată că lucrurile nu stau așa cum s-a
observat s-au gândit sau dorit. De altfel, pe 20 septembrie se împlinește și conjuncția lui Junon cu
Capul Dragonului și dacă această conjuncție vine pe fondul unor tensiuni parteneriale, un element
mult prea important și vizibil pentru acești nativi, atunci nu sunt îndemnați să se asocieze cu oameni
noi, ci să facă eforturi pentru a-și menține prieteniile vechi.
Apoi, pe 23 septembrie, când Soarele va intra pe zodia Balanță, vor încerca să riposteze, vor
vorbi prea mult, vor spune din nou aceleași povești însă cu alte personaje și până la urmă își vor
găsi un canal de acceptare sau de înțelegere pe care să se întâlnească din nou cu anturajul. Ceea ce
se va întâmpla cu trecerea Soarelui pe casa misterului va veni în primul rând printr-o reglare
emoțională. Așa cum este anturajul, acestor nativi le va conveni pentru că până la urmă ei știu cât de
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mult au exagerat și dacă sunt tolerați, dacă nu li se ia scaunul, dacă nu sunt dați afară pe fereastră
atunci sunt mulțumiți și încearcă să dezvolte cu acest anturaj o relație interesantă. Despre asta este
vorba pe 24 septembrie, când Soarele și Capul Dragonului se vor întâlni într-o conjuncție. Își fac
planuri noi cu oameni vechi și interesul acestor indivizi va fi mult mai important pentru el acum
deoarece am văzut că se poate ajunge foarte departe dacă nu știu să se oprească la timp. Cu alte
cuvinte, va fi mai optimist, mai încrezător în forțele proprii și va dori să fie mulțumit cu ceea ce are
fără să mai treacă prin evenimente spectaculoase. Nu trebuie însă să ne lăsăm păcăliți de această
atitudine a peștilor. Normal, judecând după suita evenimentelor pe care l-au parcurs, acum ar trebui
să se aleagă cu o sancțiune foarte clară. Faptul ca sunt toleranți arată că, până la urmă au obținut
ceea ce-au vrut, chiar dacă nu în totalitate. O altă zodie care ar fi trecut prin situații similare ar fi
fost pusă imediat la colț sau oferită ca exemplu la capitolul: “Așa nu!”. Iată că peștii știu din nou să
se strecoare.
Finalul lunii septembrie aduce revenirea planetei Pluton la mersul direct și trecerea planetei
Marte pe casa parteneriatelor. Acesta este momentul când anturajul va vedea că nu este bine să
subestimezi un pești care a arătat până acum că are mari ambiții față de anumite realizări. Trecerea
planetei Marte într-o zodie care excelează la capitolul realizări administrative le va trezi acestora
dorința de funcție, de a fi privilegiați în grupul de apartenență sau de a fi recunoscuți în mod public
prin realizările pe care le-au obținut până acum. Este posibil ca un nativ născut în zodia Pești care a
fost pus la colț de cei din preajma sa, pe motivul că, în loc să spun adevărul apelează la povești,
vânătorești, să găsească înțelegere într-un mediu nou, unde să fie apreciat, elogiat și avansat în așa
fel încât realizarea acestui nativ se constituie o palma mult prea dură dată celor care au vrut să-l
aducă pe calea cea bună arătându-le ce mari minciuni spun uneori. De altfel, pe acești nativi această
perioadă nu prea interesează dacă sunt prinși cu minciuna sau nu. Dacă le-a mai intrat și planeta
Marte pe casa parteneriatelor atunci dorința de putere va fi atât de mare încât nu se va stinge decât
dacă va obține ceea ce vor.
Astfel, pe finalul lunii septembrie vom vedea pești care se vor comporta ca în celebra vorbă
"pisica blândă zgârie rău". Asta înseamnă că ipostaza astrală, care pentru unii ar putea însemna
relansare redimensionarea sau descoperirea unei iubiri pierdute, pentru ei înseamnă descoperirea
unei poziții pierdute. Dacă ar fi să abandonăm puțin acest sector al astrologiei previzionale de care
ne ocupăm aici și am face trimitere către astrologia karmică, am putea ajunge la o concluzie
interesantă. Dinamica acestei perioade le activează peștilor una din trăsăturile native, aceea de a se
situa din nou la nivelul pretențiilor sau realizărilor pe care le-au comportat într-o viață anterioară de
care existența aceasta este legată. Asta înseamnă că s-ar putea ca acești nativi să aibă senzații stranii
pe care să nu le poate explică și cei din jur să-i înțeleagă greșit, să-i acuze prea mult din cauza
acestor ambiții și să își dorească prea puțin să îi înțeleagă dintr-un alt punct de vedere.

OCTOMBRIE
Continuitate. Fățărnicie. Sunt sensibili la farmecele altor persoane. Apelează la rezultate
concrete. Au mari semne de întrebare. Transfer de valori. Realizări profesionale. Oportunitate.
Viața se evidențiază prin calități. Simț al detaliului. Orgoliul este sancționat. Vedere profundă.
Maturizare bruscă. Realizări profesionale. Tensiuni fără rost. Se bazează mult pe cei din jur. Se
simt impulsionați. Un nou statut material. Relansare profesională. Modificare în comportament.
Ratează un progres inutil. Vorbesc puțin.
Pentru că luna octombrie are multe să le spună acestor nativi acum în acest interval vor face
un salt spectaculos. Acest lucru nu va fi vizibil în prima zi a lunii nici chiar în a doua zi când se
împlinește conjuncția dintre Mercur și Junon, ci va fi vizibil în a treia zi a lunii, când Mercur se va
afla în conjuncție perfectă cu Luna neagră. Asta înseamnă că în continuare o parte din problemele
cu care s-au confruntat până acum sunt duse cu ei mai departe și ceea ce au în jur este interpretat sau analizat prin prisma acestora. În continuare, au putere de convingere, în continuare urmăresc să
le atragă atenția celor din jur asupra unor calități pe care ei le au și pe care și le-au însușit în lungi
perioade de practică. Din nefericire, o parte din calculele pe care și le fac pe conjuncția lui Mercur
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retrograd cu Junon și în care sunt incluse persoane din jur ce ar putea să îl ajute în anumite
probleme, se dovedesc a fi eronate. Dacă deja se află în derularea unui proiect atunci pentru a face
față situațiilor care vin spre ei acum apelează la o trăsătură de caracter mai puțin corectă. Fățărnicia
le este la îndemână sau mai curând tendința de a nu spune tot ori de a denatura adevărul și de a-l
prezenta în așa fel încât să îi avantajeze.
Pentru că în continuare Jupiter se află în plin tranzit prin casa parteneriatelor le atrage
atenția din jur o persoană care se prezintă elegantă, care putea să-i transfere și nativului din Pești un
pic prin strălucirea sa. Sunt foarte sensibili la farmecele acelor persoane și din această cauză ar
putea să se implice în activități dubioase ca să le atrag atenția. Astfel, ar putea să depășească măsura
în a face apel la defecte de caracter. Soluțiile pe care le au peștii acum nu sunt viabile, sunt bune
pentru ceilalți, dar nu au cum să le ofere rezultate de perspectivă pentru că sunt născute din deviație.
Luna neagră are un rol foarte important în ceea ce se întâmplă pe primul segment al zodiei Balanță
și pare să fie direct răspunzătoare de această depășire a măsurii. Nu trebuie însă să punem atâta
greutate pe un singur element astral. Știm ca peștii intră în luna octombrie cu o mare greutate și cu
tendința de a face lucruri ieșite din comun pe care nici ei înșiși nu le pot explica.
În 6 octombrie când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Pluton peștii primesc semnale
că această originalitate sau traseul pe care au intrat nu este bun. În această zi, când se împlinește
careul perfect, vor mai avea mici semne de întrebare. Cu cât se va apropia mai mult de iminenta
trecere a Capului Dragonului pe zodia Fecioară cu atât mai siguri vor fi de faptul că își pierd vremea
încercând să reînvie ideea de distracție sau de relaxare ori să se atașeze de un om foarte bine văzut
că poate i se va transfera puțin și lui din succes. Pe 8 octombrie Venus va intra din nou în zodia
Fecioară, pe casa parteneriatelor, și această conștientizare se transpune printr-o decizie categorică.
În primul rând unul din mesajele foarte importante pe care le lansează planeta Venus de pe
casa parteneriatelor subliniază că au nevoie de relații noi. De altfel tot anul 2015 a fost marcată de
această nevoie de a schimba atmosfera cu care s-au obișnuit, de a face un pas înainte pe linie
ierarhică, pe linie socială sau profesională folosindu-se de oameni care au reușit ceea ce-și dorește
acum. Asta înseamnă că mai clar că acum n-a fost niciodată că peștii de fapt nu sunt originali, dar
vor să fie apreciați prin originalitate. Iată o altă ciudățenie de-a lor!
În octombrie Mercur își revine la mersul direct și asta înseamnă că visul de a beneficia de
rezultatele celorlalți se spulbera. Balanța înseamnă pentru pești casa misterelor și aceste
preschimbare, aceste transformări înseamnă gânduri sau atitudini trăite departe de privirile
celorlalți. Nu vor fi în stare să povestească celorlalți prin ce trec fie pentru că se tem ca nu cumva
aceste informații să îi compromită sau nu au încredere. Asta înseamnă că ceea ce se va întâmpla în
prima decada a lunii octombrie în relațiile peștilor cu ceilalți accentuează ideea că drumurile pe care
au pornit sunt închise și au nevoie de noi oportunități. Dacă nu au avut până acum realizări
profesionale importante sau nu s-au remarcat așa cum a fost mesajul astral, pentru că nu au avut
prin ce pentru că de-a lungul vieții nu au acumulat atât de multe calități încât acum să le arate,
revenirea lui Mercur la mersul direct arată că pot recupera acest timp pierdut, pot avea parte de
realizări și peștii care nu s-au remarcat până acum la niciun capitol.
Capul Dragonului pe zodia Fecioară înseamnă pentru pești contactul cu un tip de relaționare.
Au mai avut ocazia de-a lungul acestui an să treacă prin situații de genul acesta. Acum însă totul
trebuie să se transforme la modul concret adică va trebui să-și aleagă o persoană sau un grup cu care
să lucreze în următoarele 18 luni și asta înseamnă că nu va mai avea loc să se desfășoare așa cum a
făcut până acum prin defecte de caracter sau nu va mai putea invoca o anume toleranță din partea
grupului de apartenență ca pe un favor personal. Primul lucru cu care se vor confrunta va veni chiar
din ziua de 11 octombrie când Venus și Saturn se vor întâlni într-o relație negativă. Există un risc,
acela de revolta sau de a duce mult prea departe un defect pe care grupul de apartenența îl va vedea
ca pe o critică. În această critică nativul născut în Pești va pune toată supărarea sa acumulată de-a
lungul acestui an. Este posibil ca aceste concluzii pe care le elaborează să arate în primul rând faptul
că este nesigur pe ceea ce are pe ceea ce obține sau pe promisiunile pe care grupul de apartenență și
le-a făcut în ultima perioadă. Totuși Capul Dragonului pe casa a VII-a arată că multe din episoadele
care vor veni spre acest nativ și în acest an dar și în anul următor îi vor sancționa egoismul despre
care puțini au știut. În ipostaza de coleg de serviciu, lider de opinie sau de simplu amic nativul
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născut în zodia Pești poate fi foarte agreabil. În familie însă indiferența sa, obsesia locului ce nu
trebuie să-i fie invadată face greu de suportat și relația cu o astfel de persoană insuportabilă.
De această dată lucrurile acestea pe care le știau puține persoane devin foarte vizibile și
pentru grupul de apartenență, iar aceste priviri stânjenitoare pe care peștii le vor remarca începând
cu 11 octombrie vor deveni un element permanent care le va amplifica nesiguranța. Este adevărat o
parte din realizările sociale se vor mai menține încă pentru că nu este ușor să ștergi cu buretele o
realizare atât de mare cum a fost cea din ultimele luni. Totuși nu este de neglijat faptul că mesajul
pe care-l are acum destinul pentru împlinirea căruia nativul din Pești a cerut atât de multe lucruri
de-a lungul acestui an, dorește să-l pună la punct să-l pună în situații conflictuale pentru a vedea
toată lumea ce fire are și ce fel este la interior.
Dar întregul univers al celui născut în Pești nu se răstoarnă doar pentru că de această dată
Capul Dragonului se află pe altă zodie. Apar anumite modificări care le va încerca răbdarea și
curajul însă nu se strică întregul edificiu. De acest lucru vor fi siguri începând cu 16 octombrie când
Marte și Pluton se vor afla într-o relație bună și când vor cere o confirmare, vor invoca o dovadă
clară a prietenilor. Pluton se află de câțiva ani pe casa prietenilor și le selectează acestora persoanele
în care a avut mare încredere. În toți acești ani peștii au trecut printr-o maturizare dură și accelerată
și nu acum în aceste momente să nu facă trimitere la concluziile la care au ajuns de-a lungul
timpului. În 17 octombrie, când Venus se va afla în opoziție cu Neptun, vor fi tentați să procedeze
la fel cum au procedat cei care i-au dezamăgit. Talentul lor va fi în mijlocul lunii octombrie destul
de periculos sau greu de citit pentru ceilalți și aproape că separările pe care le vor traversa în această
perioadă nu vor mai putea fi legate niciodată. Cu cat Capul Dragonului se adâncește mai mult în
zodia Fecioară cu atât frica de singurătate se cuibărește mai mult în suflet și îi îndeamnă să se
izoleze. Asta se întâmplă pentru că peștii, în special femeile, preferă să adopte o decizie categorică
înainte ca un eveniment nefericit pe care îl intuiesc se consumă pentru a nu resimți dezamăgirea în
momentul în care se consumă. Dacă este pregătit pentru situații de genul acesta ar putea să
depășească cu brio un moment de această factură.
De altfel, la capitolul realizări profesionale peștii își pot alege acum atât colaboratorii cât și
programul de lucru, pot negocia anumite privilegii pentru că nu mai au planete pe casa muncii și
deci nu mai au condiționări directe care să le fie impuse. În felul acesta, conjuncția lui Marte cu
Jupiter de pe casa parteneriatelor ar putea să-i îndrepte pe aceștia către colaborări cu persoane de pe
un alt tronson de vârstă sau profesional.
Dacă vor privi toate aceste conflicte pe care le au de traversat în această perioadă prin
prisma unui mesaj personal, dacă vor lua în nume personal aceste tensiuni atunci vor observa că
rupturile din această perioadă sau anumite selecții pe care o impun grupului de apartenență ar putea
să le fie imputate. Nu sunt de vina însă dacă sunt primii care vorbesc despre lucrul acesta înseamnă
că sunt singurii care au dorit să se întâmple lucrul acesta. Iată cum peștii devin persoane care
dezamăgesc fără o intenție clară, fără a se pune împotriva curentului, fără ca acesta să aibă nevoie
de așa ceva.
23 octombrie este și pentru această zodie o zi cu totul remarcabilă la capitolul evenimente
astrale. Spre deosebire de celelalte zodii care vor simții o impulsionare cu totul specială, peștii vor
selecta din toate aceste evenimente astrale opoziția lui Marte cu Chiron. Constatând ceea ce li se
întâmpla, făcând o selecție după mintea lor ajung la concluzia că este mult mai bine dacă trece prin
viață fără să se ude, fără să aibă de-a face cu nimeni. Pierderile pe care le traversează în această
perioadă peștii sunt mult prea intense și pentru că aleg să le vadă în felul acesta. Dispoziția generală
a momentului vorbește despre un simț al dreptății care are nevoie acum de o altfel de sinteză. Peștii
nu sunt în stare să facă o altfel de sinteză, că nu degeaba îi șochează pe cei din jur acționând de
fiecare dată la fel în situații care seamănă.
Trecerea Soarelui în Scorpion și apoi împlinirea conjuncției dintre Venus și Jupiter aduce
peștilor surprize. Lipsurile materiale și pun amprenta asupra lor și se gândesc că poate dacă ar fi
avut un nivel mai bun al patrimoniului, ar fi beneficiat și de un alt statut material, profesional sau
social. De această dată vor fi tentați să își facă planuri de vacanță, să evadeze cu mintea, să se
comporte de o manieră diferită față de cum știu cei din preajma lor că se pot comporta. Nu urmăresc
să arate că sunt altfel, ci sunt în această perioadă în căutări. Își caută un nou culcuș, îți caută un nou
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loc în casă, fac schimbări sau își caută tot felul de motive să rămână peste noapte pe la câte un
prieten în ideea că dacă schimbă locul își schimbă și norocul.
Finalul lunii octombrie aduce peștilor în curaj. În primul rând acest curaj vine tot ca o
provocare a destinului, tot ca o formă de refuz sau ca o formă de revoltă. Mercur se va afla pe 26
octombrie într-o relație proastă cu Uranus pe axa acumulării lor materiale și vor duce mai departe
aceste gânduri pesimiste care fac trimitere la faptul că nu au nivelul de trai pe care și l-ar dori sau
poate, pentru că sunt ființe atât de speciale ar merita mai mult. Pentru că Mercur se află Balanță nu
prea ține cont de sentimente celorlalți, dacă sunt îndemnați să spună ceea ce gândesc peștii ar putea
să-i rănească pe cei din jur folosind un ton nepotrivit sau oferindu-le celorlalți mai multe explicații
decât pot cuprinde sau am nevoie.
De altfel, Luna plină care se împlinește pe 27 octombrie și care are soarele pe casa
drumurilor lungi le va vorbi acestora despre momente cruciale din viață când au ratat un progres,
când au schimbat direcția și în loc să meargă pe drumul pe care le-ar fi plăcut în acest moment să fie
au făcut o alta alegere. Asta înseamnă că de această dată peștii se vor afla într-o mare dificultate
considerând că nu doar traseul este greșit ci și oamenii cu care relaționează. Privind în jur vor căuta
motive de bucurie și nu vor găsi decât spre finalul lunii, când Soarele și Neptun se vor afla într-o
relație bună. De această dată se vor bucura că se apelează la ei, au o poziție privilegiată și că pe
tronsonul pe care s-au specializat sau în direcția pe care au depus cele mai mare eforturi sunt
apreciați și iubiți. Cu cât gândurile lor pesimiste sunt mai adânci, cu atât realizările sociale în
această perioadă vor fi mai apreciate de ceilalți. Dacă aleg să vorbească puțin sau deloc și lasă
faptele să vorbească în locul lor atunci peștii vor fi cu adevărat câștigați și ceea ce va veni spre ei
din zona socială îi va ajuta să iasă din depresie. Dacă nu vor proceda în felul acesta tot ceea ce vor
spune va fi folosit împotriva lor sau le va știrbi din șansă.

NOIEMBRIE
Schimbări comportamentale. Se simt încurajați. Idei noi. Noi proiecte personale.
Sentimentele se îndulcesc. Se evidențiază la capitolul încredere. Soluții suplimentare. Simt
pericolul. Viața devine amară. Sunt nepregătiți pentru distrugere. Se mișcă repede. Apel la situații
speciale. Informații neobișnuite. Devin vulnerabili. Se descurcă bine. Discernământ.
Vulnerabilitate în fața subiectelor de scandal. Cercetare spirituală. Se schimbă atmosfera la locul
de muncă. Devin disciplinați. Acumulează experiență. Inspiră milă. Apelează la fonduri
suplimentare. Criză ideologică. Întârzieri ciudate. Regretă un moment de sinceritate.
Peștii vor încerca să schimbe registrul comportamental în luna noiembrie. Având în vedere
că au trecut prin atât de multe complicații de-a lungul acestui an vor încerca să compenseze toate
aceste eșecuri și să le arate celorlalți că au motive de bucurie, că sunt plin de calități și nimeni nu le
poate sta în cale. Mercur, intrând pe zodia Scorpion le încurajează aceste idei și îi îndeamnă spre
cercetare. Peștii care sunt îndemnați de familie sau de prieteni să mai împlinească o etapă a
studiilor, peștii care se gândesc că poate ar fi cazul să se înscrie la cursuri de perfecționare ori să se
documenteze suplimentar într-un domeniu au acum ocazia să obțină rezultate remarcabile pe
această linie.
Se menține în continuare această presiune pe zona sentimentelor și dacă Mercur va intra pe
o zodie de apă (scorpion) nu înseamnă că vor fi mai deschiși ori că vor avea parte de o schimbare
benefică în această zonă.
3 noiembrie este însă momentul în care dacă fac public un proiect personal vor fi
obstrucționați, intimidați sau se va construi o celulă de criză împotriva lor pentru că din conjuncția
lui Venus cu Marte de pe casa parteneriatelor mesajul pe care îl transmit peștii față de grupul de
apartenență este unul de competiție. Asta înseamnă că dacă nu știu să-și țină gura, dacă nu-si țin
secretele și vor să le dezvăluie pe motiv că sunt suficient de puternici, așa cum au demonstrat în
ultima vreme, și nimeni nu are ce să le facă, vor vedea că se înșală.
Ceea ce se va consuma pentru pești prin opoziția lui Uranus cu Junon arată un câștig
neașteptat venit din partea unei persoane care până acum nu a dat semne că poate avea ceva pus
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deoparte pentru un pești. Abia aici poate fi vorba de sentimente, de un obiect sau pur și simplu de
un moment de atenție pe care acest nativ îl primește deoarece cu mult timp în urmă a făcut același
lucru cu o persoană care se află în situația în care se află el acum. Lucrurile însă sunt complicate sau
descurajante pentru un pești pentru că dacă se va baza pe puterea acestui om slab va pune prea
multe așteptări pe un simplu gest de respect sau de recompensă. Opoziția lui Jupiter cu Chiron
scoate în evidență o neliniște pe care peștii nu au reușit să și-o rezolve de la începutul anului și până
acum. Parteneriatele lor sunt în continuare complicate și caracterul acesta instabil va fi cu atât mai
evident cu cât își pierd răbdarea și pretind celor din jur rezultate imediate.
Dacă un interpret al mesajului astral sau altcineva care citește informații suplimentare despre
această categorie de oameni, adică despre pești, are impresia că poate afla totul despre ei, se înșală.
Sunt firi complexe, iar aceasta nu este o figură de stil, ci este o realitate crudă. Asta înseamnă că
momentul acesta în care cei din jur au impresia că au lovit în punctul cel mai sensibil al peștilor vor
vedea că nu au dreptate. Acest nativ renaște din propria cenușă și se orientează foarte bine în
această apă tulbure. Asta înseamnă că beneficiind de un simț aparte, de simțul pericolului, nativul
din Pești se orientează acum către un mare succes la care vor ajunge fără ca cineva din preajmă să
se aștepte. Asta înseamnă că pe 7 noiembrie când Venus și Capul Dragonului se vor afla în
conjuncție, când Capul Dragonului se află deja pe casa parteneriatelor, peștii arată că au resurse.
Dacă până acum au acceptat un trai nefericit și o viață amară s-a întâmplat pentru că au vrut să facă
lucrul acesta, nu le-a impus nimeni o anumită condiție, ci pur și simplu au aplecat fruntea, au
suportat, probabil și pentru că nu simt durerea fel de intens cum o simt ceilalți, însă nu a existat un
factor exterior care să le impună întru totul să fac acest lucru. Au ales.
Acum, când Venus se află conjuncție cu Capul Dragonului, cu puțin timp înainte ca această
planetă să intre în Balanță, pe casa misterului, aceștia arată că lucrurile care au fost redate până
acum împotriva lor nu-i iau pe nepregătite, nu-i distrug, ci dimpotrivă se pot comporta ca un obiect
imens care ar distruge pe oricine pe uscat însă în apă nici nu se poate mișca. Această greutate ce
apare sub forma acestui obiect imens în momentul în care întâlnește un nativ din Pești va deveni
inactiv.
În 8 noiembrie, când Venus le va
intra pe casa misterelor, peștii se vor
simți norocoșii și vor atrage norocul din
jur, în primul rând în ceea ce privește
revigorarea fizica. Dorm mai bine sau nu
se mai simt atât de complexați sau de
apăsați de ceea ce nu are soluții în jurul
lor. Această nouă stare de spirit le arată
că binele la care au ajuns acum le era
predestinat și se simt bine cu el. Trigonul
pe care Soarele și Chiron îl împlinesc le
vorbesc celor din jur despre resursele
minunate pe care le poate avea un nativ
născut în Pești. Nu se știe dacă nu cumva
apelul la aceste situații speciale a fost
gândit din timp de acest nativ.
Dar imediat ce Venus a intrat pe casa misterului, Marte aflat, în continuare în zodia
Fecioară, va avea și el de împlinit o conjuncție cu Capul Dragonului și ar putea să producă o
modificare în zona sentimentelor. Acest lucru însă nu va fi vizibil pentru cei din jur, ci doar pentru
Pești, adică pentru persona care crește aceste sentimente sau un alt nativ născut în aceeași zodie care
cunoaște foarte bine această problemă. Conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului de pe Fecioară
poate fi pentru pești și o nouă provocare. Această provocare înseamnă asocieri noi, parteneriate
interesante sau promisiunea de a se ridica din nou pe o treaptă socială. Informațiile care ajung spre
ei acum sunt interesante și le încurajează creativitatea, oferindu-le o viziune aparte asupra vieții în
care omul să fie pilonul principal. Procedând în felul acesta își dă seama că acesta este elementul
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care lipsește mediului în care a ales să se integreze. Omul nu este apreciat și ajunge la concluzia că
din această cauză nici el nu a fost suficient de apreciat.
În 12 noiembrie Marte va intra pe casa misterului și atunci sfera de preocupare a nativului
născut în Pești se modifică substanțial. În primul rând, devine vulnerabil în fața unor pericole pe
care nu le poate anticipa. Apoi el însuși devine un pericol pentru ceilalți dacă nu știe să își
controleze firea, dacă nu are măsură în ceea ce spune sau face. Dar cel mai mare pericol la care se
poate expune un nativ născut în Pești în această perioadă vine din faptul că cele două planete
individuale, abia intrat de pe casa misterelor, au de înfruntat luna neagră despre care știm că se află
pe această casă încă din 25 august. Astfel, această zonă a pericolului va deveni vizibilă pentru un
pești prin apelul la greșeli săvârșite pe finalul lunii august. S-ar putea ca la finalul lunii august să fi
făcut o mare greșeală, să fii promis și să fi uitat ori în mod intenționat să nu se fi ținut de cuvânt, iar
acum când cele două planete individuale trec peste acest punct periculos al temei lor li se cere
socoteală. Alunecoși cum sunt din fire se vor descurca și în această situație.
Acum în mijlocul lunii noiembrie, când Venus se pregătește de conjuncția cu luna neagră,
femeile născute în Pești vor fi mult mai vulnerabile, dar și acea latura feminina care ține de
sensibilitate sau de spiritul analitic. Dacă luăm în calcul și faptul că Soarele și Mercur se vor afla
într-o conjuncție pe zodia scorpion pe 17 noiembrie, în ziua în care Venus si Luna neagră vor fi în
conjuncție, puterea lor de discernere va fi puternic zdruncinată. Un înveliș, adică un strat al cochiliei
pe care și-au format-o prin experiențele acumulate de-a lungul vieții, va cădea și multe din secretele
lor vor fi dezvăluite. Nu degeaba 2015 este anul secretelor dezvăluite. Chiar dacă el se apropie de
final, nu contează. Secretele unei nativ născut în zodia Pești întotdeauna sunt siropoase, întotdeauna
atrag atenția și întotdeauna devin subiecte de scandal.
În 18 noiembrie, când Neptun se va afla într-o poziție specială, adică își revine după o
perioadă de cinci luni de retrogradare, nevoia de aventură îi abandonează pe pești. Se simt triști de
faptul că o posibilă redresare a situației lor nu înseamnă o preschimbare în bine a condiției de trai.
Este posibil ca oamenii să vorbească mai frumos, atmosfera la locul de muncă să fie mai destinsă
însă asta nu schimbă cu nimic situația. Pentru a depăși din nou această pantă descendentă care îl
duce spre depresie face apel la forța spiritului. Peștii care lucrează cu energia, care au fost implicați
până acum într-un proces de cercetare spirituală vor fi avantajați în primul rând de relația bună a lui
Mercur cu Axa Dragonului chiar dacă soluțiile pe care le au acum nu se pot aplica pe termen lung.
Confortul care le vine dintr-o lume nevăzută va fi susținută și de accentuarea casei misterelor,
ajutându-i să se preocupe de ceea ce se întâmplă în viețile altora și să-și protejeze secretele care ar
putea să îl compromită iremediabil.
În realitate, cel născut în zodia Pești se va dovedi acum, pe final de luna noiembrie, destul de
egoist. Când se va referi la atmosfera locul de muncă va face trimitere în mod special la atitudinea
pe care cei din jur o au față de el. Nu-l va interesa deloc dacă cineva din jur trece prin ceea ce trece
el. De acest lucru vor fi până și ei conștienți din 20 noiembrie, când Mercur le intră pe casa
demnității sociale. De această dată soluțiile pe care le au acum fac trimitere la un episod care s-a
consumat în primăvara acestui an când Mercur se afla în opoziție cu Saturn, aflat pe punctul
tranzitat acum de el. Va avea nevoie însă de cineva din preajmă care să-i aducă aminte de aceste
situații eronate. Dacă intra din nou în probleme, dacă are din nou conflicte, dacă se plictisește atunci
nu va știi exact spre ce episod din primăvară să facă trimitere însă a da vina pe conflictul dintre
generații.
Pe 22 noiembrie, când Soarele intră în zodia Săgetător, pe casa demnității sociale se va
apropia cu pași repezi de conjuncția cu Saturn, iar peștii vor deveni mult mai disciplinați sau cel
puțin așa vor fi văzuți de cei din afară. Respectă programul de lucru, țin mai mult la conveniențe și
își apără cu mai multă eficiență secretele pe care nu trebuie să le știe nimeni. Asta înseamnă că
această seriozitate ar putea să fie luată ca model de cei din jur și dacă nu pierdem din vedere că au
accentuate atât casa a VII-a, a parteneriatelor, cât și casa a VIII-a, a misterelor, prieteniile celor din
pești sunt acum subiect de discuție însă nici pe departe nu se poate afla investigând acest sector mai
multe despre ei. Dacă va fi întrebat va spune atât cât poate de ce are prietenii ciudate, de ce iubește
oamenii forme sau care inspiră milă, de ce sunt atât de obișnuiți atunci când vine vorba de relații
sociale. Noi, pentru că studiem astrologia face trimitere în primul rând la firea lor complexă și la
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ușurința cu care acumulează experiențe, informații, noțiuni sau aprecieri însă nici chiar noi nu
putem știi care este mecanismul pe baza căruia un nativ născut în Pești va face selecție pe aceste
acumulări. Putem știi că motivul principal vine din faptul că în firea lor complexă există un element
care rezonează cu acele ființe, însă nu putem știi care este raționamentul său.
În 24 noiembrie Venus și Uranus se vor afla într-o opoziție și fiind foarte siguri pe relațiile
lor neobișnuite peștii s-ar putea acum să dea dovadă de lipsă de respect. Sunt prea agitați, pierd
obiecte, strică totul în cale sau strică un obiect împrumutat și atunci va trebui să cumpere unul nou
deși faptul ca l-a împrumutat arată că nu dispune de fonduri necesare să-și achiziționeze singur. De
aici și o multitudine de evenimente nefericite care vin în cascadă. Se păstrează însă cu coada sus,
sunt în continuare demni și mândri pentru că au valori la care fac trimitere și chiar dacă greșesc au
puterea să-și vadă greșelile dintr-un altă unghi, mai mici sau lipsită de importanță în comparație cu
greșelile celorlalți pe care întotdeauna le pot analiza și critica cu mare eficiență.
Luna plină care se împlinește cu Soarele pe casa imaginii publice foarte aproape de
conjuncția cu Saturn vizează în primul rând o criză ideologică. Saturn nu se află de capul lui acolo
pe casa demnității sociale, ci se pare că este în această perioadă trimisul lui Neptun din casa
personalității cu scopul de a ține sub control aceste derapaje. Faptul că întârzie la serviciu, că pierd
bani sau că trec prin tot felul de întârzieri ciudate ar trebui să constituie pentru Pești un important
semnal de alarmă. Este posibil ca persoanele din jur să-i judece pentru derapajele de acum însă n-ar
trebui să se gândească ce pierd în moment în care sunt întârziați, ce alte greșeli ar putea să facă cu
banii dacă nu ar repara o greșeala făcută din prostie.
În 28 noiembrie, când Chiron le va intra în mers direct, zona sentimentelor dă semne că se
redresează și apelează la prietenii mei vechi. Acest moment este însă unul foarte dureros că atunci
când se deschide o rană și până când medicul priceput o curăță pacientul țipă de durere. Nu le face
plăcere să se întoarcă la dureri mai vechi, nu le face plăcere că s-ar putea întoarcerea la locul faptei
pentru că asta ar presupune și un moment de sinceritate. Aceste momente de sinceritate le-a adus
numai probleme peștilor în ultima perioadă, însemnând ultimii ani, însă de această dată se pare că
destinul le rezervă altceva. Vechile prietenii devin parteneriate noi și s-ar putea să aibă parte de o
șansa aparte, de un noroc pentru că în primul rând devin mai responsabili și nu vor mai repeta
această greșeală, apoi vor arăta că merg mai departe cu fruntea sus și cu sufletul mult mai curat
pentru că și-au curățat o rană.

DECEMBRIE
Recuperare. Minciună. Disimulare. Se cred superiori celorlalți. Nu inspiră încredere. Au
nevoie de ajutor. Tulburări ciudate. Reavoință. Aroganță. Pretenții nejustificate. Nemulțumire față
de anturaj. Adevărul doare. Devin instrumente folosite de alții. Nu-și găsesc liniștea. Apelează la
un împrumut. Nemulțumire. Comportament antisocial. Sunt susținuți de anturaj și văd greu lucrul
acesta. Nu acceptă transformarea. Se întâlnesc oameni valoroși. Le este protejat statutul. Obțin
rezultate notabile. Evoluează. Acumulează experiență de viață. Ingeniozitate. Știu să-și vândă bine
marfa.
În luna decembrie peștii doresc să recupereze ceea ce consideră că, din neatenție ori din alte
cauze, au pierdut de-a lungul acestui an. În prima zi a lunii decembrie când Marte și Luna neagră se
vor întâlni într-o conjuncție, lucrurile se vor arăta complicate sau orientate împotriva lor. În primul
rând, dorințele pe care le au nu mai sunt de actualitate, nici dacă s-ar împlini și nici prin ineditul lor.
Apoi, pentru a supraviețui relația proastă dintre Mercur și Chiron le spune celorlalți că invocă
informații care nu sunt adevărate, fac apel la întâmplări care nu s-au consumat și, în felul acesta,
reușesc să construiască o poveste interesantă despre viața lor, despre cât de mult s-au sacrificat sau
despre ce reacții minunate au în situații de criza. Este posibil ca nimic din toate aceste lucruri să nu
fie adevărate, ba, chiar mai mult, accentuarea acestora să le vorbească celor din jur despre tristeți pe
care cei din pești nu și le pot depăși sau despre vicii care devin din ce în ce mai corozive.
Din această situație penibilă ies peștii care au o educație la bază, care nu se tem să spună
adevărul și care atunci când sunt pe punctul de a participa la aceste derapaje ciudate apelează la
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oameni de încredere ca să-i aducă pe drumul cel bun. Pentru cei care nu cunosc firea complicată a
acestor nativi, prezentarea aceasta îi nemulțumește. Sunt invitați însă să facă un efort de înțelegere
și, dând firul înapoi, să treacă de mai multe ori cu memoria peste anumite întâmplări care au avut în
centru atenției un nativ născut în această zodie. Elementul definitoriu care iese în evidență din
evenimentele la care participă este unul care are legat de coadă cu mare minciună. Este posibil ca
această minciună să nu le aparțină, iar anumite informații eronate să le fie atribuite sau ceea ce se
despre ei și, în mod paradoxal, să nu fie interesați să clarifice aceste lucruri. Peștii au această patimă
care îi îndeamnă să se înconjoare de lucruri care nu sunt adevărate și să nu-i intereseze dacă
imaginea socială este afectată sau nu. Din nou, interpretul astral, nu cunoaște detalii despre
adevăratele motive pentru care o persoana născută în această zodie procedează în felul acesta.
Acum în primele cinci zile ale lunii decembrie orientarea aceasta va fi cu precădere vizibilă pentru
ceilalți deoarece Venus pe ultimele grade din zodiei Balanță, adică pe casa misterelor îi compromite
pe aceștia în încercarea sa de a le construi relații noi.
Trecerea planetei Venus în Scorpion chiar în dimineața zilei de 5 decembrie îi scoate pe
aceștia din anonimat sau îi îndeamnă prin diferite situații să spun adevărul despre sine. Este posibil
ca peștii inferiori să nu înțeleagă necesitatea adevărului și atunci să-și ducă mai departe acest vis
periculos, această tulburare ciudată pentru care are o pasiune atât de mare. În 6 decembrie, când
Soarele și Marte se vor afla într-o relație bună, însă cu Marte în careu cu Pluton, vor vedea că
invitația de a spune adevărul nu este un moft al astrelor din această perioadă, ci o necesitate. Este
posibil să răbufnească sau să privească realitatea înconjurătoare cu mare duritate acuzându-i pe cei
din jur de imixtiune sau de reavoință. Nu are nimeni în această perioadă nimic cu cel născut în zodia
Pești. Oamenii sunt curioși ce se întâmplă dincolo de această cochilie protectoare, ce sentimente
adevărate au și care sunt ambițiile care îi motivează din când în când să iasă la lumină
Aceasta atitudine ciudată, negativă sau refractară reprezintă un resort pentru ca cel născut în
zodia Pești să facă fapte mari. Din nou, este posibil ca aceste fapte mari să fie și negative nu
neapărat pozitive. Important este că rezultatul lor este ceea ce și-au dorit în mod clar și intenționat.
De acest lucru vor fi foarte conștienți chiar din 9 decembrie când Soarele și Uranus se vor întâlni
într-o relație bună. Știm că foarte curând Uranus își va încheia mersul retrograd, însă acum, când
are de împlinit un trigon cu Soarele, face apel la elemente fundamentale pe care un nativ născut în
această zodie le confundă cu înțelepciunea sau cunoașterea. Pretențiile și mofturile pe care le au,
orgoliile ciudate nerafinate de aroganțele lipsite de substrat real sunt principalele cauze pentru care
se arată acum atât de obosiți. Cei din jur vor observa acum mai mult decât în alte perioade ale
anului că există mari discrepanțe între ceea ce simt și ceea ce nu. Soarele se află într-un careu cu
Chiron și oamenii au în această perioadă mai multă atenție la propriile dureri decât la nemulțumirile
unui om căruia nu-i mai ajunge nimic.
Dacă descoperă că persoana născut în zodia Pești a activat tot anul pe dictonul "scopul scuză
mijloacele" va fi dureroasă. Vor înțelege că, de fapt, trecerea planetei Mercur pe casa prietenilor și
iminenta sa întâlnire, ceea ce se va întâmpla puțin mai târziu, cu Pluton, arată că durerea celuilalt
întotdeauna a fost foarte incomod și ca lumea este mai ușor cucerită prin aroganță decât prin
eficiență. Constatând lucrul acesta toate miturile unui pești foarte puternic și care trece prin uși vor
fi anulate și egalitatea dintre oameni, aceea care îi enervează la culme pe pești, deși strigă în gura
mare că oamenii trebuie să fie egali, va aduce un moment de maximă leziune pentru o persoană
născută în această zodie.
Opoziția lui Marte cu Uranus reprezintă începutul unei perioade dificile pentru pești pentru
că ceea ce înseamnă pentru ceilalți deschid către noi oportunități sau momentul în care ies la lumină
pentru ei înseamnă deconspirare. Acesta este unul dintre cele mai dificile momente pe care un nativ
născut în Pești ar putea să-l traverseze de-a lungul acestui an. Poate celelalte probleme, care au venit
spre ei acum de-a lungul anului 2015 au venit dintr-o zonă cunoscută, au însemnat, în egală măsură,
și o provocare pentru a deveni mai puternici, mai eficienți sau mai buni în ceea ce fac. De această
dată însă devin obiect de studiu, instrument de tortură pentru alții sau obiect prin care cineva își
satisface o curiozitate.
De asemenea, cei care nu sunt născuți în zodia Pești, dar vor să consulte aceste previziuni
pentru a vedea cum se prezintă acești nativi și cum să interacționeze cu ei sunt avertizați că în aceste
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situații complicate peștii sunt capabil de fapte cu totul ieșite din comun. Am putea vedea în preajma
zilei de 14 decembrie, când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Jupiter, pești care nu țin cont
de înțelepciune, de dragoste, de respect, care prefera să-și folosească adâncimea gândirii doar ca un
piedestal pe care să-și așeze orgoliul sau desconsiderarea față de oameni bogați din punct de vedere
material sau spiritual.
Dar pentru că nimic nu este sigur pe linia negativă sau pe cea pozitivă în viața unei pești, în
preajma zilei de 17 decembrie, când Venus se va afla într-o relație bună cu Pluton, raporturile
sociale se vor transforma, se vor modula după un tip de experiență pe care acest nativ îl impune. Cu
alte cuvinte reușesc să găsească în jur suficient de mulți oameni care nu știu atât de multe câte știu
ei și care se vor lăsa influențați de toate aceste mesaje pe care ei le transmit. Având acest
comportament înșelător vor recurge ba la izolare, ba la expansiune și vor reușit, prin această
mobilitate teribilă, să-i bulverseze pe cei din jur.
În 18 decembrie Soarele se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și vom vedea în
această perioadă că peștii apelează la prieteni doar pentru a se simți bine, doar pentru a-i deposeda
de ceva sau a-și cere înapoi un împrumut, chiar dacă nu acum era termenul. În aceeași zi de 18
decembrie Mercur se află într-un careu cu Luna neagră și această superioritate care enervează
anturajul va fi impusă celorlalți ca un etalon de comportare. De aici înțelegem că oricât de multe
probleme, oricât de multă presiune ar putea pune anturajul pe firea acestui nativ, el nu se schimbă.
Dificultățile pe care le traversează sunt însă atât de apăsătoare și de complicate încât în loc să
transforme ființa, o scufundă și mai mult în dezamăgiri, nemulțumiri sau în comportamente

antisociale.
Este clar că un nativ născut în această zodie are acum o părere proasta despre toată lumea,
fără a avea echivalent în realitate. Pe 21 decembrie mercur se va afla într-o relație proastă cu Uranus
și vor încerca să compenseze toată această orientare negativă căutând o victorie mică pe care să o
prezinte disproporționat și să-i convingă pe toți cei din jur că dacă au primit șireturi verzi la pantofi
este cea mai mare bucurie pe care cineva a putut să i-o facă vreodată. Pozând în ființe modeste
reușesc să distrag atenția de la adevăratele lor probleme adică: nu au încredere că cineva din jur ar
putea să-i facă o bucurie atât de mare încât aceasta să dureze.
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Norocul peștilor din această perioadă, care începe să-și facă vizibil conturul începând cu 22
decembrie, când Soarele intră pe casa prietenilor, vizează, în primul rând, această susținere
neobișnuită. Este un mare privilegiu pentru un om care este împotriva tuturor să poate fi suportat,
acceptat s-au lăudat atât de simplu. Asta arată că o mâna destinului îi protejează și că valorile pe
care le prezintă celorlalți au o mai mică importanță de vreme ce se cred superiori, iar anturajul vede
altceva și îi accepta.
Pe 24 decembrie, când Venus și Jupiter se vor afla într-o relație bună, peștii are aspirații
foarte mari pe care se simt obligați să le împartă cu ceilalți. Este posibil ca această valorificare să
însemne startul unei noi forme de evoluție. Norocul pe care l-am indicat anterior și care reprezintă
acum o mâna destinului care îi permite nativul din Pești să fie suportat de cei din jur se transforma
acum în invitație sau oportunitate. Este posibil ca un asemenea nativ să participe la activități
colective și acolo să întâlnească oameni valoroși cu care să lege o frumoasă prietenie.
Nu sunt însă cei mai vinovați pentru că au dat dovadă de la începutul lunii decembrie până
în acest moment de o atitudine refractară sau chiar de un comportament antisocial. Vor fi deosebit
vinovații dacă nu vor respecta această invitație venită din partea destinului care le spune că prin
acest noroc sunt invitați să se recompenseze față de cei care i-au ținut imaginea vie și i-au protejat
statutul, deși nu au fost obligați să facă acest lucru.
Dacă în această perioadă cei născuți in zodia Pești apelează la un comportament pe care
părinții au încercat să-l transfere în perioada de formare vor reuși acum să facă un arc peste timp și
să aducă din vremurile acelea o informație foarte valoroasă pe care să o poată utiliza cu un mare
succes în această perioadă. Nefăcând lucrul acesta pierd șansa de a interveni în parteneriatele de
acum cu o notă originală. Nu ar fi o surpriză, de-a lungul anului 2015 nu prea au avut note originale
în parteneriatele pe care le-au dezvoltat.
După Luna plină din 25 decembrie, Uranus, în 26 decembrie, își va reveni la mersul direct și
peștii se vor simți atrași de un nou tip de muncă. Este posibil ca nativii din Pești care au trecut deja
de primul ciclu al lui Saturn, adică au deja rezultate notabile în calea evoluției, au ce invoca atunci
când discută despre experiențe de viață, să se simtă atrași de lucruri neobișnuite care fac un contrast
teribil cu ceea ce au făcut de-a lungul acestui an. Dacă nu au fost niciodată în stare să-și facă nici
măcar un ceai, dintr-o dată se arată interesați de arta culinară. Dacă nu au mers niciodată în călătorii
se gândesc să pornească, nu în câteva localități din jur, ci foarte departe în marile capitale ale lumii.
Această atitudine stranie pe care o au față de noua sursă de hrană, față de noua cunoaștere care vine
spre ei și arată că sunt pregătiți să treacă în noul an cu forțe proaspete. Deocamdată nu pot
demonstra în mod practic noua energie care a venit spre ei. Doar vorbesc despre asta, doar
povestesc celorlalți că se simt revigorați, mult mai puternice sau poate chiar vindecați. A, văzut însă
de-a lungul acestui an că au povestit de multe ori lucruri care nu sunt reale și asta s-a întâmplat nu
foarte departe în timp, ci chiar la începutul acestei luni.
Finalul lunii decembrie le aduce acestora, prin intrarea planetei Venus în Săgetător, adică pe
casa demnității sociale, șansa de a se întâlni cu un rezultat foarte bun. Asta înseamnă că, în sfârșit,
un pești ar putea să dea dovadă de ingeniozitate. Încă nu se poate stabili pe baza unghiurilor de
acum dacă această ingeniozitate va putea fi și original. Destinul însă nu le cere să fie originali, ci le
cere ca să fie eficienți, iar acum alege să se arate eficienți culegând roadele unei munci pe care au
efectuat-o de la începutul anului și până acum. Are putere de concentrare, respectă tradiția mai mult
decât au făcut-o până acum și dorește să se împace cu trecutul. Problema aceasta este însă mult mai
amplă decât pare la prima vedere. Simțindu-se revigorat ar putea acum să spună că poate să facă
orice, arătându-se bucuros și încântat de faptul că a fost protejat de-a lungul lunii decembrie, că nu a
fost lăsat să se arunce cu capul înainte în tot felul de stări proaste sau evenimente lipsită de
consistență. Ca o recompensă, promite celor din jur, universului, copiilor sau lui însuși, că este
dispus să facă orice. Vom vedea în anul următor dacă această promisiune va fi ținută.
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